
اجلريدة الر�سمية العدد )1088(

مر�ســــوم �سلطانــــي 

رقــم 2015/3

بتقريـر �سفـة املنفعـة العامـة مل�سـروع تنفيـذ

اجلـزء الأول مـن م�سـار �سكـة احلديـد ) حمافظـة الربميـي - وليـة �سحـار (

�سلطـان عمـان نحـن قابـو�س بـن �سعيـد  

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 اجلزء الأول من م�سار �سكة احلديد الذي يربط بني حمافظة الربميي 

وولية �سحار - املحدد فـي املذكرة والر�سم التخطيطي الإجمايل املرفقني - من م�ساريع 

املنفعة العامة .

املــادة الثانيــــة 

للجهــات املخت�ســة ال�ستيــالء بطريــق التنفيــذ املبا�ســر علــى العقــارات والأرا�سـي الالزمــة 

للم�سروع ، 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 : 30 من ربيـع الأول �سنة 1436هـ

املـوافــــق : 21 من ينايــــــــــــر  �سنة 2015م

 قابو�س بن �سعيد

�ســـلطــان عـمـــان



اجلريدة الر�سمية العدد )1088(

مذكــــرة 

ب�ســاأن تقريــر �سفــة املنفعــة العامــة مل�ســروع تنفيـذ 

اجلـزء الأول من م�سار �سكة احلديـد ) حمافظـة الربميـي - وليـة �سحـار (

يعــد تنفيــذ م�ســروع �سكــة احلديــد مــن امل�ساريــع ال�سرتاتيجيـة التـي ت�ساهــم فـي حتقيــق 

متطلبات التنمية امل�ستدامة على كافة امل�ستويات القت�سادية والجتماعية من خالل ربط 

املراكــز التنمويــة فـي البــالد ، وياأتــي تنفيــذ اجلــزء الأول من م�ســار م�ســروع �سكــة احلديــد 

الذي يربط حمافظة الربميي وولية �سحار تكامال مع م�سروع �سكة حديد دول جمل�س 

التعــاون لـدول اخلليـج العربيــة ، كمـا �سيقــدم تنفيــذ اجلــزء الأول مـن م�سـار امل�سـروع منطـا 

جديدا للنقل ملا تتميز به �سكة احلديد من القدرة على نقل كميات �سخمة من الب�سائع ، 

وا�ستيعاب عدد كبري من الركاب مل�سافات طويلة ، وقد قامت ال�سركة باإنهاء اأعمال الت�سميم 

البتدائي ، واإعداد م�ستندات املناق�سة اخلا�سة بتنفيذ اجلزء الأول من امل�سروع مبجموع 

طول يبلغ حوايل )207( مائتني و�سبعة كيلو مرتات .

ويت�سمن امل�سروع الأعمال الآتية : 

- تنفيـــذ خـــط ال�سكــة الرئي�ســي ) الربميــي - �سحــار ( بطــول اإجمالــي )135( مائــة 

وخم�ســة وثالثيــن كيلو متــرا .

- تنفيذ و�سالت خلط ال�سكة بطول اإجمايل )72( اثنني و�سبعني كيلو مرتا .

- تنفيذ طرق خدمة بطول حوايل )207( مائتني و�سبعة كيلو مرتات .

- تنفيذ عدد )4( اأربعة اأنفاق للقطار بطول اإجمايل )5( خم�سة كيلو مرتات .
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- تنفيذ عدد )72( اثنني و�سبعني ج�سرا للقطار بطول اإجمايل )28( ثمانية وع�سرين 

كيلو مرتا ، وعدد )14( اأربعة ع�سر ج�سرا للطرق بطول اإجمايل )548( خم�سمائة 

وثمانية واأربعني مرتا .

- تنفيذ عدد )5( خم�س حمطات للركاب ، وعدد )3( ثالث حمطات للب�سائع .

- تنفيذ عدد )3( ثالث حمطات ل�سيانة القطارات .

- عدد )2( �ساحتني اثنتني لتوزيع وجتميع وتنظيم القطارات .

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

القائمة وامل�ستقبلية .

- نقل وحماية كافة خطوط اخلدمات املتاأثرة .

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

 ,  78/64 وفقا لأحكام قانون نزع امللكية للمنفعة العامة ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 

فاإن الأمر يتطلب ا�ست�سدار مر�سوم �سلطاين بتقرير �سفة املنفعة العامة لهذا امل�سروع .

                                                          وزيــــر النقــــل والت�ســــالت

رئي�س جمل�س اإدارة ال�سركة العمانية للقطارات
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