
اجلريدة الر�سمية العدد )1062(

مر�ســــوم �ســــلطاين

رقــم 2014/32

بتقرير �سفة املنفعة العامة مل�سروع تنفيذ الطرق الوا�سلة 

بــني طريـق الباطنــــة ال�سريــع وطريــق الباطنــة القائــم 

�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 

يعترب م�سروع تنفيذ الطرق الوا�سلة بني طريق الباطنة ال�سريع وطريق الباطنة القائم 

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

املــادة الثانيــــة 

للجهـات املختـ�سة ال�ستيــالء بطريــق التنفيـذ املبا�ســر على العقـارات والأرا�ســي الالزمــة 

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

 امل�سار اإليه .

املــادة الثالثــــة 

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

�سـدر فـي : 18 من �سعبـــــــان �سنة 1435هـ

املـوافــــق : 16 من يونيــــــــــو �سنة 2014م
 قابو�س بن �سعيد

�ســـلطــان عـمـــان
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مذكــــــرة 

ب�ساأن تقرير �سفة املنفعة العامة مل�سروع تنفيذ الطرق الوا�سلة 

بــني طريـــق الباطنــــــة ال�سريــــع وطريــــق الباطنـــة القائـــــم 

ياأتي تنفيذ م�سروع الطرق الوا�سلة بني طريق الباطنة ال�سريع وطريق الباطنة القائم 

فقد   ، عليه   ، وذلك خلدمة املناطق والقرى بالوليات   ، لت�سهيل احلركة املرورية بينهما 

قامت وزارة النقل والت�سالت باإنهاء اأعمال الت�سميم واإعداد م�ستندات املناق�سة اخلا�سة 

بامل�سروع مبجموع اأطوال يبلغ حوايل )94( اأربعة وت�سعني كيلو مرتا .

ويت�سمن امل�سروع تنفيذ الأعمال الآتية :

تنفيذ و�سالت طرق بطول اإجمايل حوايل )94( اأربعة وت�سعني كيلو مرتا .  -

تنفيذ عدد من الدوارات خلدمة احلركة املرورية اللتفافية واملخططات ال�سكنية   -

القائمة وامل�ستقبلية .

حتويـــل الطــرق اإىل طــرق �ساحلــة للمــرور فـي جميع حالت الطق�س ، عن طريــق   -

اإن�ساء عبارات �سندوقية لت�سريف مياه الأودية لعدد )121( مائة وواحد وع�سرين 

موقعا .

تنفيــــذ طـــرق خدمـــة بطــول حوالــي )55( خم�سة وخم�سني كيلو متــرا بالإ�سافـــة   -

اإىل اأعمال الإنارة للطرق .

- تنفيذ عدد من التقاطعات متعددة امل�ستويات فـي املواقع الآتية :

- تقاطع طريق الأبي�س مع طريق الباطنة القائم .

- دوار امل�سنعة .

- دوار امللدة .

- دوار الرثمد .
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- تقاطع الربيك .

- دوار ال�سويق .

- دوار اخلابورة .

- تقاطع الهجاري .

- دوار حفيت .

- دوار �سحم .

- دوار لوى .

- دوار �سنا�س .

- تنفيذ عدد من اجل�سور والأنفاق لعبور امل�ساة .

- نقل وحماية خطوط اخلدمات القائمة .

واإ�سـارات مروريـة  دهانات  مــن  املرورية  ال�سالمة  بكافة متطلبات  الطرق  تزويد   -

وحواجز معدنية وخر�سانية .

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

 ،  78/64 رقـــــم  ال�سلطانــي  باملر�سوم  ال�ســــادر  العامــــة  امللكيــة للمنفعــــة  نـــزع  قانـــون  وفــــق 

لــــذلك فـــــاإن الأمـــر يقت�ســـي ا�ست�ســـدار مر�ســــوم �سلطانــي بتقريـــر �سفـــة املنفـــعة العامـــة 

لهـــذا امل�ســــروع .

وزيــر النقــل والت�ســالت
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