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مر�ســــوم �سلطانــــي

رقــم 2016/17

بتقريــر �سفــة املنفعــة العامــة 

مل�سـروع تنفيـذ اجلـزء الثالـث مـن م�سـار �سكـة احلديـد )فـهـود - الدقـم (

�سلطـــان عمـــان  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

املـــادة الأولـــــى 

يعترب م�سروع تنفيذ اجلزء الثالـث مـن م�ســـار �سكــة احلديــد الــذي يربــط منطقـــة فهـــود 

فـي حمافظة الظاهرة بولية الدقم فـي حمافظة الو�سطى - املحدد فــي املذكرة والر�سم 

التخطيطي الإجمايل املرفقني - من م�ساريع املنفعة العامة .

 املـــادة الثانيــــة 

الالزمــة  والأرا�ســـي  العقــارات  على  املبا�سر  التنفيذ  بطريق  ال�ستيالء  املخت�سة  للجهات 

للم�سروع ، وما عليها من من�ساآت طبقا لأحكام قانون نزع امللكية للمنفعة العامة امل�سار اإليه .

املـــادة الثالثــــة

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

�سـدر فـي :  8  مـن جمادى الثانية �سنــة 1437هـ

املوافـــــق : 17 مـن مـــــــــــــــــــــار�س �سنــة 2016م

 قابو�س بن �سعيد

�ســـلطــان عـمـــان
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مذكـــرة

ب�ســاأن تقريــر �سفــة املنفعــة العامــة 

مل�سـروع تنفيـذ اجلـزء الثالـث مـن م�سـار �سكـة احلديـد )فهـود - الــدقـم (

يعد تنفيذ م�سروع �سكة حديد ال�سلطنة من امل�ساريع ال�سرتاتيجية التي ت�ساهم فـي حتقيق 

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

املراكــز التنمويـــة فــي البـــالد ، وياأتــي تنفيــذ اجلــزء الثالث من م�سار م�سروع �سكة احلديد 

- الذي يربط منطقة فهود فـي حمافظة الظاهرة مبيناء الدقم بولية الدقم فـي حمافظة 

الو�سطى - تكامال مع منظومة ربط موانئ ال�سلطنة مع �سبكة �سكة حديد دول جمل�س التعاون 

لدول اخلليج العربية ، كما �سيقدم تنفيذ اجلزء الثالث من م�سار امل�سروع منطا جديدا للنقل ، 

ملـا 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 العمانية للقطارات باإنهاء اأعمال الت�سميم 

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

 يبلغ حوايل )488.397( اأربعمائة وثمانية وثمانني كيلو مرتا ، وثالثمائة و�سبعة وت�سعني 

مرتا .

ويت�سمن امل�سروع الأعمال الآتية :

- تنفيذ خط ال�سكة الرئي�سي ) فهود - هيما ( بطول اإجمايل )309.747( ثالثمائة ، 

وت�سعة كيلو مرتات ، و�سبعمائة و�سبعة واأربعني مرتا .

- تنفيـذ و�سـالت خلـط ال�سكـة تربـط مينـاء الدقــم بطــول اإجمالــي )178.650( مائــة 

وثمانية و�سبعني كيلو مرتا ، و�ستمائة وخم�سني مرتا .

- تنفيـــذ طـرق خدمـة بطـول حوالـي )976.794( ت�سعمائــة و�ستـة و�سبعيــن كيلــو متــرا ، 

و�سبعمائة واأربعة وت�سعني مرتا .

  - تنفيذ )3( ثالث حمطات للركاب .
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  - تنفيذ حمطة واحدة  للب�سائع .

  - تنفيذ مركز ) لوج�ستي ( واحد لالإمداد والتموين متعدد الو�سائط .

  - تنفيذ حمطة واحدة لتعبئة الوقود .

. ) Rolling stock( تنفيذ مرافق الدعم وامل�ساعدة للوحدات املتحركة -  

  - تنفيذ )10( ع�سر حمطات �سيانة جانبية على امل�سار .

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

  - تنفيذ مــحطة واحدة لل�سيانة اخلفيفة .

  - تنفيذ جــ�سر واحد بطول )360( ثالثمائة و�ستني مرتا .

  - نقل وحماية كافة خطوط اخلدمات املتاأثرة .

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

وفقـــا لأحكــــام قانـــون نـــزع امللكيـــة للمنفعة العامة ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 78/64 ، 

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

                                                                       وزيــــر النقـــــل والت�ســــالت

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