اجلريدة الر�سمية العدد ()952

مر�ســــوم �ســــلطاين
رقـــم 2011/127
بتقرير �صفة املنفعة العامة مل�شروع تطوير دوار �صحار
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
يعتب ــر م�ش ــروع تطويــر دوار �صحــار املحـدد فـي املذكــرة والر�ســم التخطيــطي الإجمـ ــايل
املرفقني من م�شاريع املنفعة العامة .
املــادة الثانيــــة
للجهـات املخت�صـة اال�ستيـالء بطريـق التنفيـذ املبا�شـ ــر علــى العق ــارات والأرا�ضـ ــي الالزمـ ــة
للم�شروع املذكور وما عليها من من�ش�آت طبقا لأحكام قانون نزع امللكية للمنفعة العامة
امل�شار �إليه .
املــادة الثالثـــــة
ين�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من تاريخ �صدوره .
�صـدر فـي  3 :من حمـــرم �سنة 1433هـ
املوافــــــق  29 :من نوفمرب �سنة 2011م
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قابو�س بن �سعيد
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مذكـــــــــرة
ب�ش�أن تقرير �صفة املنفعة العامة مل�شروع تطوير دوار �صحار
تنفيـذا للتوجيهـات ال�ساميـة ملوالنـا ح�ضـرة �صاحـب اجلاللـة ال�سلطـان قابـو�س بـن �سعيـد
املعظم  -حفظه اللـه ورعاه  -ب�إن�شاء وحتديث �شبكة الطرق بال�سلطنة  ،قامت وزارة النقل
واالت�صاالت بدرا�سة م�شروع تطوير دوار �صحار مبحافظة �شمال الباطنة  ,ويهدف امل�شروع
�إىل حتقيق الآتي :
 - 1تنفيذ اخلريطة الهيكلية املعتمدة ح�سب املخططات احلديثة .
 - 2رفع كفاءة دوارات �صحار و�صالن وال�صويحرة وفلج القبائل بوالية �صحار .
 - 3معاجلة م�شكلة االختناقات املرورية على الدوار القائم والطرق الرابطة به وتي�سري
ان�سياب حركة املركبات وجتنب وقوع احلوادث .
 - 4رفع كفاءة وحت�سني الطرق الرابطة بالدوار القائم ال�ستيعاب كثافة حركة املرور
احلالية وامل�ستقبلية  ،وت�أمني ال�سالمة العامة مل�ستخدمي الطريق عن طريق
ازدواجية الطرق املفردة وزيادة احلارات بالطرق املزدوجة .
ويتطلب تنفيذ امل�شروع الأعمال الآتية :
�	- 1إزالة الدوار القائم مع املج�سم .
�	- 2إن�شاء ج�سر علوي بثالث حارات فـي كل اجتاه وبعر�ض ( )3.75مرت لكل حارة مع
�أكتاف داخلية بعر�ض ( )1.5مرت و�أكتاف خارجية بعر�ض (� )3أمتار .
�	- 3إن�ش ــاء تقاط ــع ب�إ�ش ــارات �ضوئيــة �أ�سفــل اجل�ســر املقتـرح لتنظيــم احلركــة املروري ــة
االلتفافية .
�	- 4إزالة دوار الوقيبة القائم وا�ستبداله بتقاطع ب�إ�شارات �ضوئية مع زيادة حارة على
الطريق امل�ؤدي �إليه .
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 - 5ازدواجيــة الطري ــق القائــم باجتــاه ينقــل و�إن�شــاء دوار خلدمــة احلرك ــة املروريـ ــة
االلتفافية  ،بالإ�ضافة لإن�شاء العديد من املواقف خلدمة احلركة التجارية على
جانبي الطريق .
 - 6نقل وحماية العديد من خطوط اخلدمات القائمة .
 - 7تزويد الطريق بكافة متطلبات ال�سالمة املرورية من دهانات وعالمات و�شاخ�صات
مرورية  ،بالإ�ضافة �إىل احلواجز املعدنية واخلر�سانية .
وحيث �إن تنفيذ هذا امل�شروع يتطلب نزع ملكية املمتلكات املت�أثرة بــه  ،وتعوي�ض �أ�صحابها
وفقا لأحكام قانون نزع امللكية للمنفعة العامة ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 78/64
ولذلك ف�إن الأمر يقت�ضي ا�ست�صدار مر�سوم �سلطاين بتقرير �صفة املنفعة العامة لهذا
امل�شروع .
وزير النـقـل واالت�صـاالت

-3-

اجلريدة الر�سمية العدد ()952

-1-

