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مر�ســــو �ســــلطان
ر ــم 2018/5
بت ديــ املر�ســو ال�سلطانـــ ر ــم
بتقريـر سفـة المنف ـة ال امـة لم�سـرو تنفـيـ ال ـ ا و
مــ م�ســار �س ـــة الحديـــد محا ــــة ال ريمــ و يـة سحـــار
نحـ ابـو� بـ �س يـد

�سلطـان عمـان

بعد االط ع على النظام االأ�سا�سي للدولة ال سادر باملر�سوم ال�سلطا رقم
وعلى قانو نزع امللكية للمنفعة العامة ال سادر باملر�سوم ال�سلطا رقم
بتقرير �سفة املنفعة العامة مل�سروع تنفـيذ اجلزء
وعلى املر�سوم ال�سلطا رقم
االأول من م�سار �سكة احلديد (حمافظة الربميي  -والية �سحار)
وبناء على ما تقت�سي امل سلحة العامة .
ر�سمنـــا بمـــا هــــو ات
املــا ة ا ولـــــ
ي�ست دل باملذ ر والر�سم الت طيطي اال ما املرفق باملر�سوم ال�سلطا رقم
امل�سار الي املذ ر والر�سم الت طيطي اال ما املرفقا ب ذا املر�سوم .
املــا ة ال انيــــة
يل ى ل ما ي ال هذا املر�سوم اأو يتعار مع اأ كام .
املــا ة ال الـ ــــة
ين�سر هذا املر�سوم فـي اجلريد الر�سمية ويعمل ب من تاري �سدور .
سـدر ـ
املـوا ــــ

م ربيــ ال انــ �سنــة 9
م ينايـــــــــــــــــر �سنــة 2018

هـ
ابو� ب �س يد
�ســـلطان عـمـــان
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م ــــرة
ب�سـان تقريــر ور ــ سفــة المنف ــة ال امــة لم�ســرو تنفـيــ
ال ـ ا و مـ مـ�سـار �س ـة الحديـد محا ـة ال ريمـ و يـة سحــار
يعد تنفـيذ م�سروع �سكة احلديد من امل�ساريع اال�س اتي ية التــي ت�ساه ــم فـ ــي قيــق
متطل ات التنمية امل�ستدامة على افة امل�ستويات االقت سادية واال تماعية من ل ربط
املرا ز التنموية فـي ال د وياأتي تنفـيذ اجلزء االأول من م�سار م�سروع �سك ــة احلدي ــد
الذي يربط حمافظة الربمي ــي وواليــة �سحار تكام ـ مع م�سروع �سكة ديد دول ل�
التعاو لدول ا لي العربية ما �سيقدم تنفـيذ الـ ـ زء االأول م ــن م ــ�سار امل�سروع طا
ديدا للنقل ملــا تتميز ب �سكة احلديد من القدر على نقل ميات س م ــة من ال �سا ع
وا�ستيعا عدد من الر ا مل�سافات طويلة وقد قام ال�سر ة بان اء اأعمال الت سميم
االبتدا ي واعداد م�ستندات املناق سة ا ا�سة بتنفـيذ اجلزء االأول من امل�سروع .
ويت�سمن امل�سروع االأعمال االتية
 تنفـي ــذ ــط ال�سكـ ــة الر ي�س ــي (الربمي ــي � -سح ــار) بطــول ا مالـي وقــدر ( )ما ة و م�سة و و يلوم ا .
 تنفـيذ و�س ت ط ال�سكة بطول ا ما -تنفـيذ طر

دمة بطول ا ما

قدر ( ) ا نا و�س عو يلوم ا .

قدر ( ) ما تا و�س عة يلوم ات .

 -تنفـيذ عدد ( ) اأربعة اأنفا بطول ا ما

قدر ( ) م�سة يلوم ات .

 تنفـي ــذ عـ ــدد ( ) ا ن و�س عـ ـ �سرا للقط ــار بط ــول ا مال ــي ق ــدر (�س عة وع�سرو يلوم ا ون س وعدد ( ) ع�سرين �سرا للطر .
 -تنفـيذ عدد ( ) م� حمطات للر ا وعدد ( )

حمطات لل �سا ع .

 -تنفـيذ عدد ( )

حمطات ل سيانة القطارات .

 -تنفـيذ عدد ( )

�سا ات لتو يع و ميع وتنظيم القطارات .
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 تنفـيذ عدد من الدوارات دمة احلر ة املرورية االلتفافـية وامل ططات ال�سكنيةالقا مة وامل�ستق لية .
 نقل و ماية افة طو ا دمات املت أا ر . ان�ساء رابط ملرف أا املـواد ال�سا لة فـي ميناء �سحار ال سناعي .و ي ا تنفـيذ هذا امل�سروع يتطلب نزع ملكية املمتلكات املتاأ ر ب ورفع �سفة املنفعة
العامة عن ( )194ما ــة واأربع وت�سـ ــع قطع ــة اأر

لت فـي� التكلف ــة اال مالـ ــية

للتعوي� بحوا (� )27س عة وع�سرين مليو ريال عما
تعديل املر�سوم ال�سلطا رقم /

علي فا االأمر يتطلب

امل�سار الي برفع �سفة املنفعة العامة عن بع�

املمتلك ــات واالأرا س ــي املت أا ـ ــر وتقري ــر �سف ــة املنفعــة العام ــة علــى املمتلكـ ــات واالأرا سـ ــي
التي ي�سمل ا املر�سوم ال�سلطا رقم /

املذ ور .
وزيــــــر النقــــــــ وا ت�ســـــــا ت
ر ي�
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ل� ادار

موعة (اأ�سياد)
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