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مر�ســــوم �ســــلطاين
رقــم 2014/32
بتقرير �صفة املنفعة العامة مل�شروع تنفيذ الطرق الوا�صلة
بــني طريـق الباطنــــة ال�سريــع وطريــق الباطنــة القائــم
نحن قابو�س بن �سعيد		

�سلطان عمان

بعد االطالع على النظام الأ�سا�سي للدولة ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 96/101
وعلى قانون نزع امللكية للمنفعة العامة ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 78/64
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
ر�سمنـــا مبـــا هـــو �آت
املــادة الأولـــــى
يعترب م�شروع تنفيذ الطرق الوا�صلة بني طريق الباطنة ال�سريع وطريق الباطنة القائم
املحدد فـي املذكرة والر�سم التخطيطي الإجمايل املرفقني من م�شروعات املنفعة العامة .
املــادة الثانيــــة
للجهـات املختـ�صة اال�ستيــالء بطريــق التنفيـذ املبا�شــر على العقـارات والأرا�ضــي الالزمــة
للم�شروع املذكور  ،وما عليها من من�ش�آت طبقا لأحكام قانون نزع امللكية للمنفعة العامة
امل�شار �إليه .
املــادة الثالثــــة
ين�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من تاريخ �صدوره .
�صـدر فـي  18 :من �شعبـــــــان �سنة 1435هـ
املـوافــــق  16 :من يونيــــــــــو �سنة 2014م
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قابو�س بن �سعيد
�ســـلطــان عـمـــان
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مذكــــــرة
ب�ش�أن تقرير �صفة املنفعة العامة مل�شروع تنفيذ الطرق الوا�صلة
بــني طريـــق الباطنــــــة ال�سريــــع وطريــــق الباطنـــة القائـــــم
ي�أتي تنفيذ م�شروع الطرق الوا�صلة بني طريق الباطنة ال�سريع وطريق الباطنة القائم
لت�سهيل احلركة املرورية بينهما  ،وذلك خلدمة املناطق والقرى بالواليات  ،عليه  ،فقد
قامت وزارة النقل واالت�صاالت ب�إنهاء �أعمال الت�صميم و�إعداد م�ستندات املناق�صة اخلا�صة
بامل�شروع مبجموع �أطوال يبلغ حوايل (� )94أربعة وت�سعني كيلو مرتا .
ويت�ضمن امل�شروع تنفيذ الأعمال الآتية :
 تنفيذ و�صالت طرق بطول �إجمايل حوايل (� )94أربعة وت�سعني كيلو مرتا . تنفيذ عدد من الدوارات خلدمة احلركة املرورية االلتفافية واملخططات ال�سكنيةالقائمة وامل�ستقبلية .
 حتوي ــل الطــرق �إىل طــرق �صاحلــة للمــرور فـي جميع حاالت الطق�س  ،عن طريــق�إن�شاء عبارات �صندوقية لت�صريف مياه الأودية لعدد ( )121مائة وواحد وع�شرين
موقعا .
 تنفيـ ــذ ط ــرق خدم ــة بطــول حوالــي ( )55خم�سة وخم�سني كيلو متــرا بالإ�ضاف ــة�إىل �أعمال الإنارة للطرق .
 تنفيذ عدد من التقاطعات متعددة امل�ستويات فـي املواقع الآتية : تقاطع طريق الأبي�ض مع طريق الباطنة القائم . دوار امل�صنعة . دوار امللدة . دوار الرثمد .-2-
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 تقاطع الربيك . دوار ال�سويق . دوار اخلابورة . تقاطع الهجاري . دوار حفيت . دوار �صحم . دوار لوى . دوار �شنا�ص . تنفيذ عدد من اجل�سور والأنفاق لعبور امل�شاة . نقل وحماية خطوط اخلدمات القائمة . تزويد الطرق بكافة متطلبات ال�سالمة املرورية مــن دهانات و�إ�شـارات مروريـةوحواجز معدنية وخر�سانية .
وحيث �إن تنفيذ هذا امل�شروع يتطلب نزع ملكية املمتلكات املت�أثرة به  ،وتعوي�ض �أ�صحابها
وفـ ــق قان ــون ن ــزع امللكيــة للمنفعـ ــة العامـ ــة ال�صـ ــادر باملر�سوم ال�سلطانــي رق ـ ــم ، 78/64
لـ ــذلك فـ ـ ـ�إن الأم ــر يقت�ض ــي ا�ست�ص ــدار مر�سـ ــوم �سلطانــي بتقري ــر �صف ــة املنف ــعة العام ــة
له ــذا امل�شـ ــروع .
وزيــر النقــل واالت�صــاالت
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