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مر�ســــوم �ســــلطاين
 رقـــم 2012/72

بتقرير �سفة املنفعة العامة 
مل�سروع ت�سميم وتنفيذ تقاطعات متعددة امل�ستويات 

على طريق الباطنة القائم ) ال�سيب/ دوار العقر املزدوج (

�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 
يعتـرب م�سـروع ت�سميــم وتنفيذ تقاطعـات متعــددة امل�ستويـات على طريـق الباطنـة القائم 
) ال�سيب / دوار العقر املزدوج ( املحدد فـي املذكرة والر�سم التخطيطي الإجمايل املرفقني 

من م�سروعات املنفعة العامة .
 املــادة الثانيــــة 

العقـارات والأرا�سـي الالزمـة  املبا�سـر على  التنفيـذ  املخت�سـة ال�ستيـالء بطريــق  للجهـات 
للم�ســروع املذكـــور وما عليهــا من من�ســاآت طبقـا لأحكــام قانـون نزع امللكية للمنفعة العامة 

امل�سار اإليه . 
 املــادة الثالثـــة 

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

�سـدر فـي :  9  من �سفــــــــر �سنة 1434هـ
املـوافــــق : 23 من دي�سمرب �سنة 2012م

  قابو�س بن �سعيد
�ســـلطــان عـمـــان
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مذكـــــرة 
ب�ساأن تقرير �سفة املنفعة العامة 

مل�سروع ت�سميم وتنفيذ تقاطعات متعددة امل�ستويات 
على طريق الباطنة القائم ) ال�سيب/ دوار العقر املزدوج (

�سعيد  بن  قابو�س  ال�سلطان  اجلاللة  �ساحب  ح�سرة  ملولنا  ال�سامية  للتوجيهات  تنفيذا 
املعظم - حفظه اللـه ورعاه - باإن�ساء وحتديث �سبكة الطرق  بال�سلطنة ، ومن هذا املنطلق  
امل�ستويات على طريق  النقل والت�سالت بت�سميم وتنفيذ تقاطعات متعددة  قامت وزارة 
الباطنة القائم ) ال�سيب / دوار العقر املزدوج ( كتقاطعات بديلة عن التقاطعات التي كانت 
قائمة والتي مت اإغالقها بالتن�سيق مع اجلهات املعنية للحد من احلوادث املرورية ، وقد مت 
حتديد نوعية التقاطع لكل موقع بناء على معطيات الكثافة ال�سكانية واملرورية والظروف 
املواطنني  اأمالك  وقرب  الطريق  جانبي  على  املتوفرة  امل�ساحة  �سيق  خا�سة   ، الطبيعية 
من حافة الطريق ، مما ميثل عائقا عند اختيار نوعية التقاطع املالئم عند كل موقع فـي 

الوليات مبحافظتي جنوب و�سمال الباطنة .
ويحقق امل�سروع الأهداف التالية : 

 - تنفيذ اخلريطة الهيكلية املعتمدة ح�سب املخططات احلديثة .
- تطوير الدوارات القائمة على الطريق احلايل .

بها  الرابطة  والطرق  القائمة  الدوارات  على  املرورية  الختناقات  م�سكلة  معاجلة   -
وت�سهيل ان�سياب احلركة املرورية وجتنب احلوادث . 

- رفع كفاءة وحت�سني الطرق الرابطة بالدوارات القائمة ل�ستيعاب كثافة حركة املرور  
احلالية وامل�ستقبلية ، وتاأمني ال�سالمة العامة مل�ستخدمي الطريق ، والتقليل من 

احلوادث املرورية .
ويت�سمن امل�سروع الأعمال التالية :

- تطوير الدوارات القائمة فـي وليتي بركاء واخلابورة .
بدءا من  الطريق احلايل   امل�ستويات على  اأر�سية وعلوية متعددة  تقاطعات  اإن�ساء   -

ولية بركاء وحتى ولية �سنا�س .
- نقل وحماية العديد من خطوط اخلدمات القائمة .

- تزويد التقاطعات بكافة متطلبات ال�سالمة املرورية من دهانات وعالمات و�ساخ�سات 
اإر�سادية وتنبيهية ، بالإ�سافة اإىل احلواجز املعدنية واخلر�سانية .

وعليه فاإن تنفيذ هذا امل�سروع يتطلب نزع ملكية املمتلكات املتاأثرة به ، وتعوي�س اأ�سحابها 
 78/64 رقم  ال�سلطاين  باملر�سوم  ال�سادر  العامة  للمنفعة  امللكية  نزع  قانون  لأحكام  وفقا 

بتقرير �سفة املنفعة العامة لهذا امل�سروع .
د. وزير النقل والت�سالت
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