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مر�ســــوم �سلطانـــي

رقــم 2016/5

بتقريـر �سفـة املنفعـة العامـة مل�سـروع تطويـر منطقـة 

راأ�س مركز بوالية الدقم و�سمها اإىل املنطقة االقت�سادية اخلا�سة بالدقم

�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 ، 

وعلى املر�ســـوم ال�سلطانــــي رقــــم 2006/85 بتقريـــر �سفــــة املنفعـــة العامــــة مل�ســروع تطويـــر 

مدينة الدقم باملنطقة الو�سطى ، 

وعلى املر�سوم ال�سلطاين رقم 2011/119 باإن�ساء هيئة املنطقة القت�سادية اخلا�سة بالدقم 

واإ�سدار نظامها ،

وعلى املر�سوم ال�سلطانــي رقــم 2014/44 برفــع �سفـــة املنفعة العامة عن بعـــ�ض املخطـــطات 

الواقعة �سمن خمطط هيئة املنطقة القت�سادية اخلا�سة بالدقم ، 

وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة .

ر�سمنـــا مبـــا هـــو اآت

املــادة االأولـــــى 

يعتبــر م�ســــروع تطويـــر منطقـــة راأ�ض مركــــز بوليـــــة الدقــــم مبحافظـــة الو�سطـــى املحـــدد 

فـي املذكرة والر�سم التخطيطي الإجمايل املرفقني ، من م�سروعات املنفعة العامة .

املــادة الثانيــــة

ت�ســــم منطقـــــة راأ�ض مركــــز امل�ســـار اإليهــــا اإلــــى املنطقـــــــة القت�ساديـــة اخلا�ســـــة بالدقــــــــم ، 

ويعدل موقع وحدود املنطقة القت�سادية املذكورة وفق الر�سم التخطيطي املرفق .
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املــادة الثالثــــة

للجهـــات املخت�ســة ال�ستــيالء بطريق التنفـيــذ املبا�ســر على العقــارات والأرا�ســـي الالزمـــة 

للم�سروع املذكـــور وما عليها من من�ساآت طبقا لأحكام قانــون نزع امللكيــة للمنفعــة العامة 

امل�سار اإليه .

املــادة الرابعــة

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

�سـدر فـي : 18 مـن ربيــع الثاين �سنـــة 1437هـ

املـوافــــق : 28 مـن ينايــــــــــــــــر �سنـــة 2016م

 قابو�س بن �سعيد

�ســـلطــان عـمـــان
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مذكرة ب�ساأن تقرير �سفة املنفعة العامة مل�سروع

تطوير منطقة راأ�س مركز بوالية الدقم مبحافظة الو�سطى

يهدف م�سروع تطوير منطقة راأ�ض مركز بولية الدقم اإىل دعم وحتقيق اأهداف الروؤية 

امل�ستقبلية لالقت�ساد العماين ، واملتمثلة فـي تنويع م�سادر الدخل ، وتتمثل اأهم مكونات 

ب�سكل مبا�سر  �سيوؤدي  النفط اخلام مبا  اإن�ساء م�ستودعات لتخزين وت�سدير  فـي  امل�سروع 

امل�سافة لل�سناعات  القيمة  النفط اخلام وتعزيز  اإىل تعظيــم ال�ستفــادة من قطاع جتارة 

املرتبطة به من خالل ا�ستغالل املوقع ، وتخفـي�ض تكاليف الإنتاج مبا يرتتب عليه زيادة 

العوائــد الناجتـــة عن القطــاع النفطــي ، وكذلك تعظيم ال�ستفـــادة مـــن القيمـــة امل�سافــــة 

قطاع  فـي  العاملة  لل�سركات  التجارية  امل�سالح  وربط   ، العرب  لبحر  الطبيعية  لالأعمال 

الإنتاج والت�سويق النفطي .

وقـــــد اأولـــــت هيئــــة املنطقة القت�سادية اخلا�ســة بالدقــم هـذا امل�سروع الأهميــة الالزمـــة 

من منطلق العوائد القت�سادية والجتماعية والنمو الذي �سيرتتب على تنفـيذه ، وحيث 

اإن امل�سروع يعترب من امل�سروعات احليوية للمنطقة فاإنه يكون من الأهمية �سم منطقة 

راأ�ض مركز املبينة باملرفق رقم )1( اإىل حدود املنطقة القت�سادية اخلا�سة بالدقم باعتبار 

اأن ذلك �سيمكن امل�سروع من ال�ستفادة من البيئة ال�ستثمارية املوجودة باملنطقة ، والبيئة 

الت�سريعية والقانونية التي متتاز بها ، ل �سيما املزايا واحلوافز املن�سو�ض عليها فـي نظام 

املنطقة القت�سادية اخلا�سة بالدقم ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقــم 2013/79 وخدمــات 

املحطة الواحدة .

اإن تنفـيذ هذا امل�سروع و�سم منطقة راأ�ض مركز اإىل املنطقة القت�سادية اخلا�سة  وحيث 

بالدقم ، يتطلب نزع ملكية املمتلكات املتاأثرة به ، وتعوي�ض اأ�سحابها وفق اأحكام قانون نزع 

امللكية للمنفعة العامة ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 78/64 ، لـذلك فاإن الأمــر يقت�سـي 

ا�ست�سدار مر�سوم �سلطاين بتقرير �سفة املنفعة العامة مل�سروع تطوير منطقة راأ�ض مركز 

بولية الدقم ، و�سمها اإىل املنطقة القت�سادية اخلا�سة بالدقم .

رئيــ�س جملــ�س اإدارة هيئة املنطقة

 االقت�ساديـــة اخلا�ســـــة بالدقــــــم



اجلريدة الر�سمية العدد )1133(


