
اجلريدة الر�سمية العدد )1200(

مر�ســــوم �سـلطانـــــي

رقــم 2017/24

بتقـريـر �سفــة املنفعـة العامـة مل�سروع تنفيذ اجلــزء الرابـع 

احلزمــة الأولـى مـن م�ســار �سكــة احلديــد ) هيمــا - ثمريــت (

�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 

يعتبــر م�ســروع تنفيــذ اجلــزء الرابــع احلزمــة الأولـى من م�سـار �سكــة احلديـد الذي يربط  

ولية هيما فـي حمافظة الو�سطى بولية ثمريت فـي حمافظة ظفار - املحدد فـي املذكرة 

والر�سم التخطيطي الإجمايل املرفقني - من م�ساريع املنفعة العامة .

املــادة الثانيــــة

للجهــات املخت�ســـة ال�ستيـــالء بطريـق التنفيـذ املبا�سـر على العقـارات والأرا�سـي الالزمة 

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 : 26 مـن رم�ســــان �سنـــة 1438هـ

املـوافــــق : 21 مـن يونيـــــــو �سنـــة 2017م
 قابو�س بن �سعيد

�ســـلطــان عـمـــان 
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مذكـــرة

ب�سـاأن تقريـر �سفــة املنفعــة العامــة 

مل�سروع تنفيذ اجلزء الرابع احلزمة الأوىل 

من م�ســار �سكـــة احلديـــد ) هيمــا - ثمريـــت (

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 

املراكز التنموية فـي البالد ، وياأتي تنفيذ اجلزء الرابع احلزمة الأوىل من م�سار م�سروع 

�سكة احلديد الذي يربط ولية هيما فـي حمافظة الو�سطى بولية ثمريت فـي حمافظة  

ظفار تكامال مع منظومة ربط موانئ ال�سلطنة مع  �سكة حديد دول جمل�س التعاون لدول 

اخلليج العربية . كما �سيقدم تنفيذ اجلزء الرابع احلزمة الأوىل من م�سار امل�سروع منطا 

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 العمانية للقطارات 

باإنهــاء اأعمــــال الت�سميـــم البتدائـــي . واإعـــداد م�ستنـــدات املناق�ســـة اخلا�ســة بتنفيــذ اجلــزء 

 الرابع احلزمة الأوىل من امل�سروع مبجموع طول يبلغ حوايل )654.981( �ستمائة واأربعة 

وخم�سني كيلومرتا وت�سعمائة وواحد وثمانني مرتا .

ويت�سمــن امل�ســروع الأعمــال الآتيــة :

1 - تنفيذ خط ال�سكة الرئي�سي ) هيما - ثمريت ( بطول اإجمايل )398.924( ثالثمائة 

وثمانية وت�سعني كيلومرتا وت�سعمائة واأربعة وع�سرين مرتا .

2 - تنفيذ خط ال�سكة الفرعي ) خط املعادن ( بطول اإجمايل )256.057( مائتني و�ستة 

وخم�سني كيلومرتا و�سبعة وخم�سني مرتا .
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3 - تنفيذ عدد )9( ت�سعة ج�سور للقطار بطول اإجمايل )3375( ثالثة اآلف وثالثمائة 

وخم�سة و�سبعني مرتا ، وتنفيذ عدد )34( اأربعة وثالثني ج�سرا للطرق بطول اإجمايل 

)22848( اثنني وع�سرين األفا وثمامنائة وثمانية واأربعني مرتا . 

4 - تنفيذ عدد )2( معربين اثنني للطرق .

5 - تنفيذ عدد )3( ثالث حمطات للركاب .

6 - تنفيذ عدد )11( اإحدى ع�سرة حمطة للب�سائع .

7 - تنفيذ عدد )10( ع�سر حمطات ل�سيانة ال�سكك احلديدية .

 وحيث اإن تنفيذ هذا امل�سروع يقت�سي 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 .

وزيـــــــر النقـــــل والت�سالت
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