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 الخاصة بالدقم الاقتصاديةاملنطقة  في تراخيص البناءو  التخطيط العمراني تنظيم بإصدار الئحة

 

 الخاصة بالدقم  الاقتصاديةبإنشاء هيئة املنطقة  1111/  111إلى املرسوم السلطاني رقم  استنادا

 ، و إصدار نظامها

 ،1112/  91السلطاني رقم  املرسومب الصادر  نظام املنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم إلىو 

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

 املنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم، هيئة 

  م1114يونيو  11 بتاريخ الثالث  اجتماعه في الاقتصادية الخاصة بالدقمإلى موافقة مجلس إدارة هيئة املنطقة و 

، 

 .بناء على ما تقتضيه املصلحة العامة و 

 رر ــــــــــــــــــــــــــتق

 

 املادة ألاولى

بأحكام الالئحة  الخاصة بالدقم الاقتصاديةاملنطقة  في تراخيص البناءالتخطيط العمراني و في شأن تنظيم يعمل 

 .املرفقة

 نيةاملادة الثا

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

 

 ثالثةاملادة ال

 .نشرهلتاريخ  ييعمل به من اليوم التالو  الرسمية،الجريدة  فيا القرار ينشر هذ

 

 هـ0321رمضان  30     : فيصدر 

 م3102يوليو    8    :املوافق   

 يحيى بن سعيد بن عبد هللا الجابري 
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 رئيس مجلس إلادارة                                                                                                                                                       

 

 في املنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم البناءوتراخيص  التخطيط العمراني تنظيم الئحة

 

 ( 0) املادة  

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

 :النص معنى آخر 

 

 .هيئة املنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم : الهيئة

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

الاقتصادية ، والخدمية وغيرها ، املبينة الحدود واملوقع في املخطط املرفق باملرسوم 

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

 .  إليه

 .مجلس إدارة الهيئة : املجلس

 .رئيس املجلس : الرئيس

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

شركة أو فرع لشركة أو مؤسسة أجنبية، وألانشطة املهنية والحرفية التي يرخص 

 .بمزاولتها في املنطقة

النشاط 

 الاقتصادي

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

املنطقة بما ال يتعارض مع القوانين النافذة داخل وأي أنشطة أخرى يتطلبها العمل 

 في السلطنة

املشغل 

الرئيس ي أو 

 املطور 

تطوير جزء من الجهة التي تتولى إدارة و تشغيل مرافق استراتيجية في املنطقة ، أو  :

 . املنطقة

 

 ( 3) املادة  
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 .املنطقة فيومشاريع إلاعمار واملباني  هذه الالئحة على جميع ألاراض ي أحكام تسري 

 (  2)  املادة  

ويتكون املخطط العام  التطوير،للموقع املحدد في عقد خطط العام امل املطور إعداداملشغل الرئيس ي أو يتولى 

 :بجميع مستوياتها على النحو آلاتي املخططات التنظيميةمن 

 . املسح التفصيلي .1

 .        العاممخطط التنظيم  .1

 . مخطط التنظيم التفصيلي .2

 

 (  3)  املادة  

 :من هذه الالئحة ما يأتي(  2)  لتنظيمية املشار إليها في املادةيراعى في املخططات ا

أن يتم إعدادها من قبل شركات و  ،وفقا لرؤية الهيئة  واملعايير التخطيطية املعتمدة منها  تكون أن  .1

 . ومرخص لها بالعمل في السلطنة ، هندسية واستشارية متخصصة ومؤهلة ومكاتب

 وباستخدام، (ألاوتوكاد)م الرسم الهندس ي ونظا ، (GIS)أن يتم إعدادها وفقا لنظام املعلومات الجغرافية  .1

 . رقميةوعلى شكل خرائط ورقية و  ، (WGS84)نظام إلاحداثيات الجغرافي املعتمد في السلطنة 

 .في املنطقةألاثر البيئي والتشريعات السارية أن يتم إعدادها بما يتفق ودراسة تقييم  .2

 . يصدر بها قرار من الرئيس والتي ، املقررةمن املواصفات  للمباني وغيرهاالاشتراطات الفنية مراعاة  .4

 

 ( 2) املادة  

 :يأتي ما للموقع على  يجب أن يشتمل املسح التفصيلي

، والخصائص الجيوفيزيائية للتربة للموقع من حيث الطبيعة الطبوغرافية والهيدرولوجية وصف تفصيلي .1

 .وخصائصه املكانية 

الخارجية بما فيها الطرق  ألاساسيةبيان خدمات البنية و  لعالقة املوقع مع محيطه ، ف تفصيليوص .1

ياه امليف وشبكة الصرف الصحي ، وقنوات تصر والاتصاالت وخطوط تزويد وتوزيع املياه والكهرباء 

 .ألارضية الاتصاالتوشبكة 

سية مع شبكات نقاط ربطه الرئي، وخطوطه الكنتورية ، و الحدود الخارجية للموقعتبين  خريطةإعداد  .2

 .منسوب الطريق عند املدخل تزويدها الخارجي ، و  مرافقو  البنية ألاساسية
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 (  1)  املادة  

، على أن تقدم  الالزمة إلعداد املسح التفصيلي والدراساتعما  ألا املطور القيام بجميع املشغل الرئيس ي أو يتولى 

 . تسهل له إجراءات دخو  املوقع ، و  واملعلومات الالزمة بياناتالئة له الهي

 

                                                                                                                                                                                                      (  7)  املادة  

سداد ئة خال  امليعاد املتفق عليه ، و إلى الهي تقرير املسح التفصيلي املطور تقديمأو  ياملشغل الرئيس يجب على  

 .الرسم املقرر 

 

 التقرير ،تسلم من تاريخ  عمل خمسة عشر يوم(  11) خال   املشار اليه التقرير  على الهيئة إصدار قرارها بشأنو 

 .بالقبو  مض ى املدة املذكورة دون البت فيه قرارا د ويع

 

 . أن يكون القرار مسببا وفي حا  الرفض يجب

 

 (  8) املادة  

العام املطور إعداد مخطط التنظيم املشغل الرئيس ي أو يتولى  ، ملوافقة على تقرير املسح التفصيليفي حا  ا

 :  الذى  يجب أن يشتمل على ما يأتيللموقع ، و 

 

ويراعى فيه تحديد املواقع واملساحات واملمرات التي يتم  مخطط الستعماالت ألاراض ي املختلفة،- أ

تخصيصها والاحتفاظ بها لغايات الاستخدام املشترك، بما في ذلك الطرق بمستوياتها التنظيمية 

وممرات شبكات البنية  العامة،واملرافق  املختلفة،املختلفة، وممرات املشاة ومواقف املركبات بفئاتها 

، والفراغات الحضرية ، واملساحات الخضراء ، ودور العبادة ، ومراكز ( فرعيةالرئيسية وال)ألاساسية 

 .الخدمات الاجتماعية 

 .ويجب أن يتم تحديد النسبة املئوية لهذه الاستخدامات مقارنة باملساحة إلاجمالية للموقع

ذلك املناطق  كما يراعى تحديد املواقع واملساحات املخصصة لالستعماالت الاقتصادية املختلفة بما في

والصناعي  والتخزيني، والسياحي، واملكتبي،املخصصة لالستخدام السكني، والتجاري، والسكني التجاري، 

. 
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 .ويجب أن يتم تحديد النسبة املئوية لكل من هذه الاستخدامات مقارنة باملساحة إلاجمالية للموقع

 : يجب أن يتضمن ما يأتي  و  استخدام،دليل أحكام إلاعمار املقترحة لكل منطقة - ب

الحد ألادنى ملساحات قطع ألاراض ي ، وطو  واجهة القطع على الطرق التي تؤدي إليها ، ونقاط  - 1

 .ربطها مع شبكات البنية ألاساسية التي  تخدم املوقع 

بناء كثافة إلاعمار على أساس الحد ألادنى لالرتدادات ، والحد ألاعلى للنسبة املئوية املسموح بال - 1

 .للمباني  ارتفاععليها ، وعدد طوابق  البناء ، وأقص ى 

 .النسب املعيارية للمساحات الواجب توفيرها كمواقف للمركبات بفئاتها املختلفة  - 2

 ومياه الري  املؤشرات املعيارية الحتياجات الطاقة الكهربائية ومياه الشرب ومياه مكافحة الحريق - 4

 .على أساس قطعة ألارض 

 .الاستراتيجية الخاصة بالطابع الحضري ، وإرشادات النمط املعماري ، وتنسيق املواقع املنبثقة عنها  - 1

 

لتنفيذها، واحتياجاتها  برنامج الزمنيالويشمل مراحل التطوير ، و   خطة تطوير و إدارة املوقع ،- ج

الري ، ومتطلبات إدارة مياه إلاجمالية من الطاقة الكهربائية ومياه الشرب ومياه مكافحة الحريق و 

املوقع والخدمات التي يقدمها للمستخدمين ضمن حدوده ، ومتطلبات إدارة وصيانة املرافق العامة 

 .وألاراض ي واملنشآت ذات الاستخدام املشترك 

 

 (  9) املادة  

سداد املتفق عليه ، و  ئة خال  امليعادإلى الهي العاماملطور تقديم مخطط التنظيم املشغل الرئيس ي أو يجب على  

 .الرسم املقرر 

 

 ،املخطط تسلمخمسة عشر يوما من تاريخ (  11)  خال املشار إليه  ن املخططعلى الهيئة إصدار قرارها بشأو 

 .بالقبو  املدة املذكورة دون البت فيه قرارا  مض يويعد 

 . الرفض يجب أن يكون القرار مسببا في حا و 
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 ( 01) املادة  

املخططات التفصيلية  املطور إعداداملشغل الرئيس ي أو يتولى  ، العاماملوافقة على مخطط التنظيم  في حا 

إلاعمار بشكل محدد ومفصل لكل قطعة أرض على حدة، شروط التنظيم وأحكام و  يحب أن يتضمنو ، لألراض ي

 :  يأتيوبصفة خاصة ما 

 . ا ألاربعواجهاتهوطو  ، ومساحة القطعة  املعتمدوفق نظام إلاحداثيات الجغرافي إحداثيات القطعة ،  -أ 

 . ونسبهما املئوية  ، الفرعية، ومبانيها الرئيسية و  القطعة استعما نوع  -ب 

الربط مع شبكة الطرق  القطعة ، ومحاور ونقاط رنة بمنسوب الطريق الذي يؤدي إلىمنسوب البناء مقا -ج 

 . املحيطة وشبكات البنية ألاساسية التي تخدمها

، والحد ألادنى لالرتدادات  رتفاعالحد ألاعلى للنسبة املئوية والنسبة الطابقية للبناء ، والحد ألاقص ى لال  -د 

 . الجانبية وألامامية والخلفية

 . مساحة مواقف املركبات بفئاتها املختلفة ، محددة على أساس مساحة البناء و طبيعة استعماله  -هـ 

والطراز املعماري الذي يحدد املظهر الخارجي للمباني وألاسوار ، ومواصفات املواد   القيود الخاصة بالهوية -و 

 .املستعملة وألوانها ، واشتراطات تنسيق املوقع 

 

 (  00)  املادة  

في  املطور تقديم املخططات التفصيلية إلى الهيئة خال  امليعاد املتفق عليهأو  ياملشغل الرئيس يجب على  

 .سداد الرسم املقرر و  ، إدارة املوقعتطوير و البرنامج الزمنى الوارد في خطة 

 

مض ي املدة ويعد املخطط ،  تسلمتاريخ  من خمسة عشر يوم عمل(  11) خال   على الهيئة إصدار قرارها بشأنه و 

 .بالقبو  املذكورة دون البت فيه قرارا 

 

 . الرفض يجب أن يكون القرار مسببا في حا و

 

 (  03)  املادة  
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 ذلك بناء على طلب يقدم من ذوي للموقع ، و  التفصيلياملخطط أو  العاميجوز للهيئة تعديل مخطط التنظيم 

مبررات و أسباب على النموذج املعد لهذا الغرض ، مبينا فيه  (أو املطور  الرئيس يأو املشغل املشروع )  الشأن

تطرأ  التيديالت التعو ، يطرأ عليها التعديل  التيتحديد العناصر ويجب أن يتضمن الطلب املشار إليه  .  التعديل

تترتب على  التيألاعباء إلاضافية وع التطوير بمراحله املختلفة ، والبرنامج الزمنى لتنفيذ مشر على خطة العمل و 

 الالتزاماتآلاثار املترتبة على تنفيذ و تقييم آلاثار البيئية لذلك ، و طاقتها الاستيعابية ،ألاساسية و خدمات البنية 

 .خطة تطوير وإدارة املوقعالواردة في 

 .في هذا الطلبللبت الزمة  وبيانات الشأن تقديم ما تراه ضروريا من مستندات ي يجوز للهيئة أن تطلب من ذو و 

 

(  02)  املادة    

وذلك بناء على طلب يقدم من  قطعة واحدة ، فيقطعة أرض، أو دمج قطعتين أو أكثر  أييجوز للهيئة تقسيم 

لهذا الغرض ، مبينا فيه أسباب ومبررات  على النموذج املعد (أو املطور  املشغل الرئيس ياملشروع أو ) الشأن ذوي 

ما ال يتعارض بالالئحة ، و من هذه (  11) لمادة للقطعة املستحدثة وفقا ل شريطة تقديم مخطط تفصيليذلك ، و 

 . للموقع  العامإلاعمار املقررة ضمن مخطط التنظيم مع أحكام التنظيم و

 

 اثني (11) يقل مدخل القطعة عن أال و ، إليها  كل قطعة أرض على طريق تؤدي فى جميع ألاحوا  يجب أن تقعو

 .تخدم املوقع  ألاساسية التيأن تحدد لها نقاط ربط على شبكات البنية ، و  عشر مترا

 

 (  03)  املادة  

البيانات إلى الهيئة مرفقا به املستندات و من هذه الالئحة (  12،  11) املادتين  فييقدم الطلب املشار إليه 

شر يوم عمل من خمسة ع(  11)  خال بشأنه  عليها إصدار قرارهاما يفيد سداد الرسم املقرر ، و و املطلوبة ، 

 .بالقبو  مض ى املدة املذكورة دون البت فيه قرارا ويعد  .تاريخ تقديم الطلب

 

 .  فى حا  الرفض يجب أن يكون القرار مسببا و

 

 ( 02) املادة  
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من الهيئة وفقا ألحكام هذه إال بعد الحصو  على ترخيص  ،املنطقة فيبناء أو مشروع إعمار  ال يجوز إقامة أي

 .الالئحة  

 

 ( 01) املادة  

، مرفقا به أصو  وثائق الغرضيقدم طلب الحصو  على ترخيص البناء إلى الهيئة على النموذج املعد لهذا 

 .ما يفيد سداد الرسم املقرر ، و يحددها النموذج التيستندات غيرها من املو  ،مخططات البناءو 

 

 

 

 (07) املادة  

مرخص له  هندس يمعتمدة من قبل شركة أو مكتب  املرفقة بطلب الترخيص،يجب أن تكون مخططات البناء 

 .وإلاسعاف ل الهيئة العامة للدفاع املدنيمصادق عليها من قبو  السلطنة، فيبالعمل 

 

 (08) املادة 

الفنية املعمارية و  والاشتراطاتباملخططات التنظيمية بمستوياتها املختلفة، يجب أن تلتزم مخططات البناء 

الشأن تقديم ملخص  ي على ذو يصدر بها قرار من الرئيس ، و  والتيوغيرها من املواصفات املقررة ،  ، للمباني

 فيالنسب و ألارقام املعيارية الواردة ب والتزامهايمات مع الاشتراطات املطلوبة ، يبين مدى توافق التصم تنفيذي

 .املخططات التنظيمية املقررة 

 ( 09) املادة 

خمسة عشر يوم (  11) ذلك خال  أو الرفض ، و  وافقةالبت فيه باملطلب ترخيص البناء و  تتولى الهيئة دراسة

 .من تاريخ تقديمه مستوفيا املستندات املطلوبة عمل

 .فى حا  الرفض يجب أن يكون القرار مسببا و 

 

 ( 31) املادة 
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ويجوز لصاحب ، الترخيص على العنوان املدون بطلببرفض طلبه  بالقرار الصادر الترخيص طلب   يخطر مقدم 

 ستين يوما من تاريخ إخطاره( 11) إلى الرئيس ـخــال    الرفض، بموجب طلب يقدم الشأن أن يتظلم من قرار 

 . ، ومرفقا به صورة من القرار املتظلم منهالتظلم واملستندات املؤيدة لذلك موضحا فيه أسباببرفض طلبه، 

 

 ( 30) املادة 

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

 قرار  فيه بتالدون  املذكورة ويعد مض ي هذه املدة.ويخطر ذوو الشأن بنتيجة التظلم 
ً
 .  بالقبو   ا

 

 .وفي جميع ألاحوا   ؛ يكون قرار الرئيس الصادر في التظلم نهائيا

 

 

 (33)املادة 

بناء على طلب يقدم من  قابلة للتجديد ملدة أو مدد أخرى  واحدة  دة سنةاملفعو  مل البناء ساري يكون ترخيص 

 .الشأن مرفقا به ما يفيد سداد الرسم املقرر  ذوي 

 

 

 ( 32) املادة 

على إلشراف ذلك ل، و  السلطنة فيمرخص له بالعمل  هندس يتعيين شركة أو مكتب  املرخص له بالبناءيجب على 

 . البناء املقررة  واشتراطاتضمان الالتزام بمخططات الترخيص ، و  تنفيذ أعما  البناء

 

 (33) املادة 

يصدر  التيإلاجراءات الحصو  على ترخيص من الهيئة ، وفقا للشروط و إال بعد آلاتيةال يجوز القيام باألعما  

 :بها قرار من الرئيس 

 . ألاساسية للمشروعحرمه لتوصيل خدمات البنية  فيأو الطريق العام  في حفرال – 1

 . حدود ألارض املرخص باالنتفاع بهاالحفر خارج  – 1

 ( 32) املادة 
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 . تحددها الهيئة والتيصصة لذلك ، غير املواقع املخ فيأو التخلص منها  ،البناء مواد يحظر ترك مخلفات الردم و 

 

 ( 31) املادة  

 : آلاتيين  إلاجراءينيكون للهيئة اتخاذ أحد  ،من هذه الالئحة (  11و  11) حا  مخالفة حكم املادتين  في

ذلك خال  ألاجل الذى تحدده إعادة الحا  إلى ما كان عليه ، و خالف بإزالة أسباب املخالفة ، و إلزام امل .1

 .له 

إعادة الحا  إلى ما كان عليه على نفقة املخالف ، مع تحميله بكافة النفقات إزالة أسباب املخالفة ، و  .1

 . سبيل ذلك فيتكبدتها الهيئة  التي

 

عن كل  عمانيمائة ريا  (  111) لهيئة فرض غرامة إدارية على املخالف بما ال يجاوز ل وفي جميع ألاحوا  يجوز 

 .ألاجل املحدد إلزالتها   وانقضاءاملخالفة ذلك بعد قيامها بإنذاره بوجوب إزالة يوم تستمر فيه املخالفة ، و 

 

 (  37)   املادة  

ثار أو معالم أثرية آحا  العثور على  في ،الشأن التوقف فورا عن أعما  الحفر أو البناء أو إلاعمار  يجب على ذوي 

 .املوقع ، مع إخطار الهيئة بذلك  في

 

 

 (  38) املادة  

من الهيئة، ويقدم طلب  لحصو  على شهادة إتمام البناءا –عقب الانتهاء من أعما  البناء  –الشأن  ي ذو على 

املشرف على  الهندس يمرفقا به تقرير من الشركة أو املكتب  ،لذلك  عدعلى النموذج املالحصو  على الشهادة 

ا ت التياملواصفات بشروط الترخيص وغيرها من الشروط و  الالتزاميؤكد  تنفيذ أعما  البناء كون الهيئة قد حددته

 .املزمع مزاولته فيه   املبنى أو طبيعة النشاط الاقتصاديتتعلق بصفة استخدام له و 

 

ويجوز للهيئة استيفاء ما تراه الزما من مستندات و بيانات  ، و إجراء ما يلزم من معاينات  للبت في الطلب 

 . املذكور 

 .بعد الحصو  على الشهادة املذكورةوال يجوز إشغا  أي مبنى إال 
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(39) املادة   

عشرة أيام عمل ( 11)ال تتجاوز البت فيه خال  مدة و الحصو  على شهادة إتمام البناء طلب تتولى الهيئة دراسة 

ون البت في من تاريخ استيفائه كافة املستندات والبيانات و املعاينات املطلوبة  ، و يعد مض ي املدة املذكورة د

 .الطلب قرارا بالقبو  

 

 .في حالة رفض الطلب يجب أن يكون القرار مسببا و

 

 ( 21) ملادة ا

بالقرار الصادر بشأنه على العنوان املدون بالطلب خال  الحصو  على شهادة إتمام البناء طلب   يخطر مقدم 

ستين يوما ( 11) خمسة أيام عمل، ويجوز لصاحب الشأن أن يتظلم من القرار في حالة رفضه  إلى الرئيس خـــال  

 .ندات املؤيدة لذلكمن تاريخ إخطاره أو علمه اليقيني برفض طلبه ، موضحا فيه أسباب التظلم واملست

 

 ( 20) املادة 

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

 ويعد مض ي هذه املدة دون بت قرار .ويخطر ذوو الشأن بنتيجة التظلم 
ً
 . بالرفض  ا

 

 . وفي جميع ألاحوا   ؛ يكون قرار الرئيس الصادر في التظلم نهائيا

 


