
اجلريدة الر�سمية العدد )1066(

مر�سوم �سلطاين 

رقــم 2014/41

بتقريـر �سفـة املنفعـة العامـة 

مل�سروع ازدواجية طريق بركاء/نخل مبحافظة جنوب 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

يعتبـــر م�ســــروع ازدواجيـــة طريـــق بركـــاء / نخـــل  املحـــدد فــي املذكــرة والر�ســم التخطيطــي 

الإجمايل املرفقني من م�سروعات املنفعة العامة .

املــادة الثانيــــة 

للجهــــات املخت�ســــة ال�ستيــالء بطريـق التنفـيــذ املبا�سـر على العقــارات والأرا�ســي الالزمــة 

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

امل�سار اإليه .

املادة الثالثـــة 

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

�سـدر فـي : 15 من �ســــــــــوال �سنة 1435هـ

املـوافــــق : 12 من اأغ�سطــ�س �سنة 2014م

 قابو�س بن �سعيد

�ســـلطــان عـمـــان
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مذكرة

ب�ساأن تقرير �سفة املنفعة العامة

 مل�سروع ازدواجية طريق بركاء/نخل مبحافظة جنوب الباطنة

ازدواجية طريق بركاء/نخل بطول )39( ت�سعة وثالثني كيلو مرتا  ياأتي تنفـيذ م�سروع 

مبحافظــة جنــوب الباطنـة ملواكبـة النمـو املت�سـارع حلركـة املـرور وتعزيـز م�ستـوى ال�سالمــة 

املرورية على الطريق املفرد القائم .

ويت�سمن امل�سروع تنفـيذ الأعمال الآتية :

اإن�ســاء طريــق اأ�سفلتــي مـــزدوج يبـــداأ بعــد التقاطـــع متعـــدد امل�ستويـــات رقـــم )3(   -

على طريق الباطنة ال�سريع مرورا بولية وادي املعاول ، وينتهي عند تقاطع وادي 

م�ستل بولية نخل بطول )39( ت�سعة وثالثني كيلو مرتا .

- يتكون املقطع العر�سي للطريق من حارتني اأ�سفلتيتني بعر�ض )3.75( اأمتار لكل 

حارة فـي كل اجتاه ، وكتف اأ�سفلتي داخلي بعر�ض )1.2( مرت فـي كل اجتاه ، وكتف 

اأ�سفلتي خارجي بعر�ض )2.5( مرت فـي كل اجتاه ، وكتف ترابي بعر�ض )2( مرتين 

فـي كل اجتاه ، وجزيرة و�سطية بعر�ض )5( اأمتار ما عدا داخل مدينة نخل فـيكون 

عر�ض اجلزيرة الو�سطية )3.6( اأمتار .

- اإن�ساء عدد )7( �سبعة تقاطعات متعددة امل�ستويات ، و)3( ثالثة دوارات مع الإبقاء 

على دوار نخل القائم ، وربط هذه التقاطعات والدوارات بطرق اخلدمة القائمة 

واملقرتحة لت�سهيل التنقل بني التجمعات ال�سكانية على جانبي الطريق .

- حت�سني الطريق الداخلي بولية نخل بطول )700( �سبعمائة مرت .

- حت�سني مدخل قرية املهاليل بولية نخل .
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- اإن�ساء دوار العوابي عند مدخل الولية .

- اإن�ساء طرق خدمة بطول )27( �سبعة وع�سرين كيلو مرتا .

اإن�ساء عبارات �سندوقية متعددة املقا�سات فـي عدد )90( ت�سعني موقعا ، واإن�ساء   -

عدد )2( ج�سرين على الأودية بطول اإجمايل )150( مائة وخم�سني مرتا .

- اإن�ساء عدد )5( خم�سة اأنفاق ، وعدد )2( ج�سرين لعبور امل�ساة .

الر�ستاق  املزدوج وحتى ولية  الطريق  نهاية  القائم من  الطريق  اأكتاف  - حت�سني 

بطول )36( �ستة وثالثني كيلو مرتا .

واخلر�سانية  املعدنية  واحلواجز  الأر�سية  والدهانات  الإر�سادية  اللوحات  توفـري   -

على كامل الطريق وطرق اخلدمة .

- توفـــري مواقــف خا�ســة للحافــــالت و�سيــارات الأجــرة ومواقــف خا�ســة ل�سيـــارات 

ال�سرطة .

- نقل وحماية خطوط اخلدمات املتاأثرة بامل�سروع .

- تنفـيذ اأعمال الإنارة للطريق املزدوج وطرق اخلدمة .

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

 ،  78/64 ال�سلطاين رقم  العامة ال�سادر باملر�سوم  امللكية للمنفعة  اأحكــام قانـون نزع  وفــق 

لذلك فـاإن الأمـر يقتـ�سي ا�ست�سـدار مر�سـوم �سلطانـي بتقريـر �سفـة املنفعـة العامـة لهــذا 

امل�ســروع .

وزير النقل والت�سالت
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