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مر�ســــوم �ســــلطاين

رقــم 2014/17

بتقرير �سفة املنفعة العامة 

مل�سروع طريق �سحار - وادي حيبي مبحافظة �سمال الباطنة

�سلطان عمان نحن قابو�س بن �سعيد  

بعد الطالع على النظام الأ�سا�سي للدولة ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 96/101 ، 

وعلى قانون نزع امللكية للمنفعة العامة ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 78/64 ، 

وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة . 

ر�سمنـــا مبـــا هـــو اآت

املــادة الأولـــــى 

يعتبــــر م�ســـروع طريق �سحـــار - وادي حيبـــي مبحافظـــة �سمال الباطنة املحدد فـي املذكرة 

والر�سم التخطيطي الإجمايل املرفقني من م�سروعات املنفعة العامة . 

املــادة الثانيــــة 

للجهـــات املخت�ســـة ال�ستيـــالء بطريق التنفيـــذ املبا�ســـر على العقارات والأرا�سي الالزمة 

للم�سروع املذكور ، وما عليها من من�ساآت طبقا لأحكام قانون نزع امللكية للمنفعة العامة 

امل�سار اإليه . 

املــادة الثالـثــــة 

ين�سر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية ، ويعمل به من تاريخ �سدوره . 

�سـدر فـي : 22 من جمادى الأوىل  �سنة 1435هـ

املـوافــــق : 24 من مـــــــــــــــــــــــار�س �سنة 2014م

 قابو�س بن �سعيد

�ســـلطــان عـمـــان
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مذكــرة 

ب�ساأن تقرير �سفة املنفعة العامة 

مل�سروع طريق �سحار - وادي حيبي مبحافظة �سمال الباطنة 

تنفيذا لالأوامر ال�سامية ملولنا ح�سرة �ساحب اجلاللة ال�سلطان قابو�س بن �سعيد املعظم 

- حفظه اللـه ورعاه - فيما يخ�س نقل الطريق القائم خارج اإحرامات املخيم ال�سلطاين 

)�سيــــــح املكــــــارم( بوليــــــة �سحـــــار ، عليـــه فقـــــد قامـــــت وزارة النقـــل والت�ســالت بو�ســع 

الأوامـــــر ال�ساميـــــة ملولنــــــا - اأبقــــــاه اللـه - مو�ســــــع التنفيــــــذ ، وذلــــــك بدرا�ســـــة م�ســــــروع 

طريق �سحار - وادي حيبي بطول اإجمايل حوايل )38( ثمانية وثالثني كيلو مرتا تقريبا . 

ويت�سمن امل�سروع تنفيذ الأعمال الآتية : 

 - تنفيذ طريق اأ�سفلتي مفرد يبداأ من التقاطع املتعدد امل�ستويات املقرتح على طريق 

الباطنـــة ال�سريـــع ، وينتهـــي عند �سيـــح الربير بطـــول حوالــي )38( ثمانيــة وثالثني 

كيلو مرتا . 

املجاورة للطريق بطول )12.5(  ال�سلطاين وللقرى   - تنفيذ طرق و�سالت للمخيم 

اثني ع�سر ون�سف كيلو مرتا . 

اأ�سفلتيتني بعر�س )3.65( مرتا لكل   - يتكون املقطع العر�سي للطريق من حارتني 

حارة ، بالإ�سافة اإىل كتف اأ�سفلتي بعر�س )2.5( مرتا من كل جانب ، واأكتاف ترابية 

بعر�س )2( مرتين . 

 - اإن�ســـاء عبـــارات �سندوقيـــة متعـــددة املقا�ســـات فـي عدد )120( مائـــة وع�سريــن موقعا 

لت�سريف املياه . 

 - اإن�ساء عدد )4( اأربعة ج�سور على الأودية . 

 - اأعمال الإنارة للطريق . 

 - نقل وحمايات خطوط اخلدمات القائمة . 

 - حجز الإحرامات الالزمة لزدواجية الطريق امل�ستقبلية مت�سمنة مواقع التقاطعات 

متعددة امل�ستويات . 

وحيث اإن تنفيذ هذا امل�سروع يتطلب نزع ملكية املمتلكات املتاأثرة به ، وتعوي�س اأ�سحابها 

وفق قانون نزع امللكية للمنفعة العامة ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 78/64 ، لذلك فاإن 

الأمر يقت�سي ا�ست�سدار مر�سوم �سلطاين بتقرير �سفة املنفعة العامة لهذا امل�سروع . 

وزير النقل والت�سالت
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