
323/2102قرار رقم    

 الخاصة بالدقم املنطقة الاقتصادية الاستثمارية فيبإصدار الئحة تنظيم البيئة 

 

وإصدار ية الخاصة بالدقم بإنشاء هيئة املنطقة الاقتصاد 1111/  111استنادا إلى املرسوم السلطاني رقم 

 ،نظامها

 ، 1112/  91املرسوم السلطاني رقم الصادر ب بالدقمنظام املنطقة الاقتصادية الخاصة إلى و 

 برفع صفة املنفعة العامة عن بعض املخططات الواقعة ضمن مخطط 44/1114وإلى املرسوم السلطاني رقم  

 املنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم،  هيئة 

  ،م1114يوليو 11بتاريخ  الثالث اجتماعه  فيالاقتصادية الخاصة بالدقم إلى موافقة مجلس إدارة هيئة املنطقة و 

  .العامةما تقتضيه املصلحة  وبناء على

 رر ـــــــــــــــــــــــــــــــــــتق

 
 املادة ألاولى

 .املرفقة لالئحةبأحكام ا املنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم يتنظيم البيئة الاستثمارية فشأن  في يعمل

 املادة الثانية

على املشروعات، سواء اتخذت شكل مؤسسة فردية أو شركة أو فرع لشركة أو مؤسسة أجنبية، وألانشطة 

توفيق املهنية والحرفية؛ القائمة في املنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم في تاريخ العمل بأحكام الالئحة املرفقة 

 .طبقا ألحكام الالئحة خالل سنة من تاريخ العمل بها أوضاعها

 دة الثالثةاملا

 . اأو يتعارض مع أحكامهم املرفقة،والالئحة ، يلغى كل ما يخالف هذا القرار 

 

 بعةاالر  املادة 

 .نشرهلتاريخ  التالييعمل به من اليوم و  الرسمية،الجريدة  فيالقرار ينشر هذا  

 

 هـ 0331رمضان   20        : فيصدر 

 م2102يوليو       8      :املوافق   
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يحيى بن سعيد بن عبد هللا                                                                                                                                            

 الجابري 

   رئيس مجلس إلادارة                                     

 املنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم رية فيالاستثماالئحة تنظيم البيئة 

 

 الفصل ألاول 

 أحكام عامةو  تعاريف

 

 ( 0) املادة 

ما لم يقتض سياق  املبين قرين كل منها املعنى يكون للكلمات والعبارات التاليةتطبيق أحكام هذه الالئحة  في

 :النص معنى آخر 

 .هيئة املنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم : الهيئة

لغرض إقامة املشروعات الاقتصادية ،  املنطقة الاقتصادية الخاصة الكائنة بوالية الدقم : :املنطقة

والخدمية وغيرها ، املبينة الحدود واملوقع في املخطط املرفق باملرسوم السلطاني رقم 

 .  املشار إليه  44/1114املشار إليه ، واملرسوم السلطاني رقم  111/1111

 .إدارة الهيئةمجلس  : املجلس

 .رئيس املجلس : الرئيس

املشروعات التي يرخص بإقامتها في املنطقة سواء اتخذت شكل مؤسسة فردية أو شركة أو  : املشروعات

 .فرع لشركة أو مؤسسة أجنبية، وألانشطة املهنية والحرفية التي يرخص بمزاولتها في املنطقة

النشاط 

 الاقتصادي

، وأي منهيأو إعالمي أو خدمي أو  أو عقاري  نشاط تجاري أو صناعي أو زراعي أو سياحي أي :

 .املنطقة بما ال يتعارض مع القوانين النافذة في السلطنةداخل أنشطة أخرى يتطلبها العمل 

 .املنطقةعلى مزاولة نشاط اقتصادي داخل  للمشروعمن الهيئة  موافقة صادرة : الترخيص

 

 ( 2) املادة 

  التي املشروعاتأحكام هذه الالئحة على  تسري 
 
 ياقتصاد اتزاول نشاط

 
هذه  في -د بشأنه نص خاص ، وفيما لم ير  ا

ذات السلطنة  فيالنظم املعمول بها اللوائح و و  نيانو قالأحكام  ي تسر  - لهاالصادرة تنفيذا  القراراتالالئحة و 

  .بهلنشاط املرخص باالصلة 
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 (3)دة املا

الحصول على موافقة تلك الجهة  ، نشاط اقتصادي يخضع الختصاص جهة أخرى  للترخيص بمزاولة أييشترط 

 .قبل البدء في مزاولة النشاط

 الثانيالفصل 

 الترخيصإجراءات منح 

 

 (3)  املادة

الحصول على ترخيص بذلك من الهيئة  إال بعد املنطقة،داخل  ينشاط اقتصاد يمزاولة ألمشروعات ل ال يجوز 

 .الالئحةوفقا ألحكام هذه 

 

الحصول على ترخيص لكل نشاط  عليه يجب املنطقة،مزاولة أكثر من نشاط داخل  في املشروعحالة رغبة  وفي

  .لهاوالقرارات الصادرة تنفيذا  الالئحةوفقا ألحكام هذه 

 

 ( 2) املادة 

إال بعد تقديم طلب الترخيص  ،أعمال تحضيرية بأيشأة أو القيام تجهيز املن في البدء  للمشروعاتال يجوز 

 .الالئحةمن هذه  (8)املادة  لحكم وفقا من الهيئة مؤقتة  مبدئيةوالحصول على موافقة 

 

 (1) املادة  

ع الحظر إجراءات رفاستيفاء شروط و إال بعد  ،أو مقيدنشاط محظور  أيبمزاولة  للمشروعاتال يجوز الترخيص 

  .قانوناأو القيد املقررة 

 

 ( 7)  املادة

مرفقا به ج املعد لهذا الغرض ، على النموذ، من صاحب الشأن أو من يمثله قانونا  للهيئة يقدم طلب الترخيص

  .النموذج املشار إليه يحددها  التياملستندات 
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 م   الترخيصيعتبر طلب ، و الترخيصطلب  فيتراها الزمة للبت  التياملستندات والبيانات  استيفاءيجوز للهيئة و 
 
ى لغ

عشرين يوم عمل من تاريخ ( 11)خالل  بالنموذجإذا لم يقم مقدم الطلب باستكمال كافة املستندات املحددة 

 .إخطاره 

 ( 8)  املادة

إصدار املوافقة و  والتحقق من استيفائه للمستندات والبيانات الالزمة طلب الترخيصيجب على الهيئة دراسة 

 تقديمهتاريخ  منعمل  خمسة عشر يوم (11)ذلك خالل و  السبب،مع ذكر  رفضه عليه، أو املبدئية املؤقتة 

امستوف  .املستندات  والبيانات الالزمة  ي 

 .مزاولة النشاط إال بعد الحصول على الترخيص النهائي  فيويحظر على ذوي الشأن الشروع 

 

 (9) املادة 

وذلك لحين  استيفاؤها،الطلب مقرونة بتحديد الشروط الواجب  علىالصادرة  ؤقتةاملبدئية املوافقة تكون امل

 ؛وذلك خالل امليعاد املحدد لها ، إجراء املعاينات املتطلبة قانونا على املنشأة بعد استكمال إنشائها وتجهيزها

 .النهائي  وذلك تمهيدا إلصدار الترخيص

 

 ( 01)املادة 

الواردة في الجدول املرفق بهذه الالئحة للمعاينة من الهيئة قبل منحها الترخيص  الاقتصاديةألانشطة خضع ت

 .النهائي والبدء في ممارسة النشاط الاقتصادي

 

 ( 00)  املادة

  :آلاتيينفللهيئة اتخاذ أحد إلاجراءين  النشاط،لشروط مزاولة  املشروعإذا تبين للهيئة عدم استيفاء 

 .ملزاولة النشاط أجال أخيرا الستيفاء الاشتراطات الالزمةاملشروع منح  – 1

 .تكنرفض طلب الترخيص، وفى هذه الحالة تعد املوافقة املبدئية املؤقتة كأن لم  – 1

 

 ( 02) املادة 

النشاط إبالغ الهيئة  ملزاولةاملؤقتة  لشروط املحددة في املوافقة املبدئيةابعد استكمال  -الطلب يجب على مقدم 

 .بذلك للحصول على الترخيص النهائي
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خمسة عشر يوم عمل من ( 11)تقوم الهيئة بعد التحقق من استيفاء الشروط بإصدار الترخيص النهائي خالل و 

 املا ال الطلبتاريخ تلقيها إلافادة من مقدم 

 

 ( 03) املادة  03) دة 

ن تاريخ صدوره ، قابلة للتجديد ملدة أو ملدد أخرى ، ويكون واحدة تبدأ م ،واحدة  سنة(  1) الترخيص تكون مدة 

ثالثين يوما ، (  21) بمدة ال تقل عن  مدة الترخيص التجديد بناء على طلب يقدم من ذوي الشأن قبل انتهاء 

 .شريطة استيفاء الشروط املقررة قانونا ، وسداد الرسم املقرر 

 

 .مسببارفض طلب الترخيص أو رفض تجديده، يجب أن يكون القرار الصادر بالرفض  وفي حال

 

 ( 03) املادة 

، ويجوز لصاحب الترخيصبالقرار الصادر برفض طلبه على العنوان املدون بطلب  الترخيصيخطر مقدم طلب 

يوما من تاريخ إخطاره  ستين( 11) رفض ؛ بموجب طلب يقدم إلى الرئيس خـــالل الالشأن أن يتظلم من قرار 

 . برفض طلبه، موضحا فيه أسباب التظلم واملستندات املؤيدة لذلك ، ومرفقا به صورة من القرار املتظلم منه 

  

 

 ( 02) املادة 

ثالثين يوما من تاريخ تقديمه ، ( 21)، والبت فيه بالقبول أو الرفض ، خالل مدة ال تتجاوز دراسة التظلم   تتم 

 .  قبول دون البت فيه قرارا بال املذكورةمض ي املدة  دويع،ويخطر ذوو الشأن بنتيجة التظلم 

 . وفي جميع ألاحوال  ؛ يكون قرار الرئيس الصادر في التظلم نهائيا
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 الفصل الثالث

 الالتزامات واملحظورات

 

 ( 01) املادة  

أو إجراء معاينات ، وذلك للتحقق من  ، ما تراه ضروريا من مستندات أو بيانات استيفاء - وقت أي في - للهيئة

شروط املنطقة بأحكام هذه الالئحة ، و  املرخص لها بمزاولة النشاط الاقتصادي داخلاملشروعات  التزام

 . السلطنة في، والقوانين املعمول بها الترخيص الصادر لها 

 ( 07) املادة   

 : املرخص لها بمزاولة النشاط الاقتصادي داخل املنطقة بما يأتي املشروعات تلتزم 

  .ذات الصلة بالنشاط الاقتصادي املرخص به التقيد بالتزامات السلطنة املقررة بموجب الاتفاقيات الدولية – 1

 . تصدرها الهيئة التياللوائح والقرارات و  في السلطنة ، بالقوانين املعمول بها الالتزام – 1

 . االالتزام بشروط الترخيص الصادر له – 4

  .تحددها الهيئة  التي وتقديم البيانات واملعلومات إمساك السجالت الالزمة – 1

 .مواعيدها  فيالضرائب املستحقة قانونا سداد الرسوم و  – 1

وتمكينهم من ممارسة اختصاصاتهم املقررة  صفة الضبطية القضائية ، ي التعاون مع موظفي الهيئة من ذو  – 9

 .على تسهيل أدائهم ألعمالهم  قانونا ، و العمل

 .أو مقرات أعمالها ، الخاصة بالترخيص الصادر لها  بياناتالتعديالت تطرأ على  يإخطار الهيئة فورا بأ – 8

  .بنسب التعمين املقررة  الالتزام – 1

 

 (  08) املادة  

 : ياملنطقة ما يأت فياملرخص لها بمزاولة النشاط الاقتصادي املشروعات يحظر على 

 .لها  نشاط آخر غير النشاط املحدد بالترخيص الصادر يمزاولة أ – 1

 .التنازل عن الترخيص بدون موافقة كتابية من الهيئة  – 1

 .بدون موافقة الهيئة للمشروعات  القانونيتعديل الشكل  – 2

أغراضها ، أو يهدد أمن املنشآت أو املستثمرين أو  فعل يعيق العمل باملنطقة ، أو يتعارض مع يالقيام بأ – 4

 .العاملين بها أو سكانها ، أو يعرض سالمتهم للخطر 

 .لطنة قبل الس ها دولة تقرر مقاطعتها اقتصاديا منؤ حيازة بضائع يكون منش – 1
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  .ألاثر السلبى على البيئة  حيازة البضائع الفاسدة أو التالفة أو منتهية الصالحية أو ذات – 1

مفاهيم ألاديان السماوية مع معتقدات وتعاليم و حيازة بضائع تحمل كتابات أو رسومات أو عالمات تتعارض  – 9

 .و آلاداب العامة أألاخالق  أو تتنافى مع

الفنية املعمول بها فى التجارية وألادبية و حيازة البضائع املخالفة لقوانين حماية امللكية الفكرية والصناعية و  – 8

 .السلطنة 

 .حيازة البضائع املحظور دخولها إلى السلطنة  – 1

 .البيئة  مخالفة شروط ومتطلبات الصحة العامة والسالمة وصون  – 11

 

 الفصل الرابع

 الترخيص ووقف إلغاء

 

 ( 09) املادة  

 : الحاالت آلاتية  في عللمشرو يجب إلغاء الترخيص الصادر 

 .مستندات مزورة أو أنه صدر بناء على بيانات ومعلومات غير صحيحة  ثبتإذا  - 1

 .املنطقة فيألحد ألانشطة املحظور مزاولتها املشروعات إذا ثبت مزاولة  - 1

 .  املرخص لهمبناء على طلب  – 2

 

 (21)املادة 

  مائة ألف ريال(  111.111 )أو فرض غرامة إدارية ال تتجاوز  ، الصادر للمشروع يجوز للهيئة وقف الترخيص

 : و اتخاذ إلاجراءين معا، وذلك في الحاالت آلاتية أ، عماني

 .إذا خالفت املشروعات أحد شروط الترخيص  -1

 .القرارات التي تصدرها الهيئة  اللوائح أو و مخالفة القوانين املعمول بها في السلطنة  -1

 .ثالثة أشهر بدون عذر مقبول (  2) التوقف عن مزاولة النشاط املرخص به مدة تزيد على  -2

القيام بأي عمل يهدد بشكل مباشر أو غير مباشر ، الصحة العامة أو السالمة العامة أو صون البيئة في  -4

 . املنطقة 

 .ستحقة للدولة في مواعيدها عدم سداد الرسوم أو غيرها من املبالغ امل -1

 .دون إخطار الهيئة   بيع كامل املنشآت والتجهيزات الفنية التي أقامتها املشروعات على ألاراض ي املؤجرة -1
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 .وفي حالة استمرار املخالفة بعد وقف الترخيص أو فرض الغرامة يجوز للهيئة النظر في إلغاء الترخيص

 

 ( 20)املادة 

  ،من هذه الالئحة(  11)املادة  فيالحاالت املنصوص عليها  فيللمشروعات يجوز للهيئة وقف الترخيص الصادر  ال

دون إزالة  املذكور  ألاجل وانقضاءوتحديد أجل إلزالتها ،  املشروعاملخالفة املنسوبة إلى الشأن ب ي قبل إخطار ذو 

 .أسباب املخالفة 

 

 ( 22 )املادة 

خالل   املجلسبموجب طلب يقدم إلى  ،الشأن التظلم من القرار الصادر بوقف أو إلغاء الترخيص  ي يجوز لذو 

 .ثالثين يوما من تاريخ تقديمه(  21) خالل التظلم  فييجب البت بالقرار ، و  م وما من تاريخ إخطارهستين ي( 11)

 .  القبول قرارا ب  فيهدون البت املدة هذه مض ي  يعدو 

 

 . وفي جميع ألاحوال  ؛ يكون قرار الرئيس الصادر في التظلم نهائيا
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 جدول 

 منحها  قبل من الهيئة تخضع للمعاينة الاقتصادية التيألنشطة اب

 الاقتصاديممارسة نشاطها  في بدءالو  الترخيص النهائي

 

 الاقتصاديالنشاط  م

 تخزين ونقل النفط ومشتقاته -1

 تخزين ونقل الغاز الطبيعي واملسال -1

 الصناعات الثقيلة -2

 الصناعات الغذائية -4

 الصناعات الدوائية -1

 املطاعم -1

 دور السينما -9

 املجمعات التجارية  -8

 ائية يستودعات املواد الكيمم -1

 مستودعات املواد الغذائية -11

 املدارس واملعاهد العلمية  -11

 املراكز الصحية واملستشفيات -11

 دور الحضانة -12

 منشآت التخلص من النفايات السائلة والصلبة والنفايات الخطرة -14

 محطات تزويد الوقود -11

 

 

 


