
ا÷ريدة الر�سمية العدد )1201(

قــرار 
رقــم 220 / 2017

باإ�ســدار ’ئحـــة ا’�ستثمــار 
سناعيـة ـ ال امـة للمنا سـة ال ـة للمو�س اب ـ ال نا با

ا�صتنــادا اإلــى نظـــام املوؤ�ص�صــــة العامــة للمناطــق ال�صناعيـــة ال�صــــادر باملر�صــــوم ال�صلطانــــــي 

رقــم 2015/32 ، 

ل�ض اإدارة املوؤ�ص�صة العامة للمناطق ال�صناعية   واإ موافقة 

ير التجارة وال�صناعة   واإ موافقة و

ارة املالية  واإ موافقة و

وبناء على ما تقت�صي امل�صلحة العامة  

ــــرر   

أولـــ  ــاد ا ا

يعمـل فــي �صـاأن ال�صتثمـار فـي املناطــق التابعــة للموؤ�ص�صـة العامــة للمناطـــق ال�صناعيــة  

باأحكـــام الالئحــة املرفقــة .

انيــة  ــاد ال ا

ض مــع اأحكامهــا . ــل مــا يخالــف الالئحــة املرفقــة  اأو يتعــار ــى  يل

ــة  ال ــاد ال ا

ين�صـــر هــــذا القــــرار فــي اجلريـــــدة الر�صميــــة  ويعمـــل بـــ بعـــد انق�صــــاء )6( �صتــــة اأ�صهـــــر 

مــن تاريـــ ن�صـــره .

�سدر فـي : 27 من رم�ســــــــــان 1438هـ

ــــ  22 من يونيـــــــــــــو 2017 وا ا

يـــ  ســـ ال مـــ بـــ  � اأ نـ ا
ارة التجـارة وال�صناعـة  يــل و  و
لــــــــــــــــــــ�ض الإدارة  رئيــــــــــــــــــــ�ض 
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’ئحــــة ا’�ستثمــــــار

سناعيــــة ـــ ال امــــة للمنا ســة ال ـة للمو�س اب ـ ال نا  با

أو ســـ ا ال

ـــا عامـــة اريـــ واأ

ــاد  1 ( ا

فـي تطبيـــق اأحكـــام هـــذه الالئحـــة يكـــون للكلمـــات والعبـــارات التيـــة املعانــي املبينـــة قريـــن 

ر  ل منها ما  يقت�ض �صيا الن�ض معنى ا

ســـة   و�سـ ا
املوؤ�ص�صــة العامــة للمناطــق ال�صناعيـــة .

لــــ   ا
لـــ�ض اإدارة املوؤ�ص�صــــة .

يــ   ن يــ ال الر
الرئيـــ�ض التنفـيـــذي للموؤ�ص�صـــة .

ـــة   نطــ ا
يلها اأو اإدارتها  ض تخ�ص�ض لإقامة ن�صا ا�صتثماري  تتو املوؤ�ص�صة ت�ص م�صاحة من الأر

اأو الإ�صرا عليها . 

ـــا :  يـــر ال ا
مديـــر عــــام املنطقــــة .

ســة   ــر ا ا ال
عامالت امل�صتثمرين . دائرة العمليات باملنطقة اأو اأي تق�صيم تنظيمي باملنطقة يخت�ض 

نــة   الل
جلنة ال�صتثمار باملنطقة .

ليـــا   نـــة ال الل
اللجنة العليا لال�صتثمار باملوؤ�ص�صة املن�صو�ض عليها فـي املــادة )70( من هذه الالئحة .
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�ستثمـــار :  لــ ا

وي ال�صاأن لتخ�صي�ض مكان فـي املنطقة ملزاولة اأحد الأن�صطة ال�صتثمارية . الطل املقدم من 

مـــر   س ا

نبية   ان عمانية اأو اأ ثيـــل جتـــاري  اأو فروعها  �صواء  ــة اأو موؤ�ص�صــة اأو مكتــ  �صر

زاولة الن�صا ال�صتثماري فـي املنطقة . �ض لها  ير

مــار   �س الن�ســا ا

�صتي  الن�صا التجاري اأو ال�صناعي اأو الزراعي اأو العقاري اأو ال�صياحي اأو اخلدمي اأو اللو

اأو املهني اأو احلرفـي اأو التقني الذي يزاول امل�صتثمر فـي املنطقة .

طـــور   ا

يـل املنطقــة  نبيــة يتم التعاقــد معها لإن�صاء اأو اإدارة اأو ت�ص ـــة اأو موؤ�صــ�صة عمانيـــة اأو اأ �صر

زء منها اأو لتنفـيذ بنية اأ�صا�صية اأو علوية اأو مرافق عامة . اأو 

يـــ   ال

�صهادة ت�صدرها املوؤ�ص�صة للم�صتثمر ملزاولة الن�صا ال�صتثماري فـي املنطقة .

ــو   و ا نــ ا

ال�صخــ�ض الطبيعــي اأو املعنــوي املخـــول من قبل امل�صتثمــر بالقيــام بكــل اأو بعــ�ض اأعمالــ  

مة فـي املنطقة . راءات الال افة الإ ثيل فـي اتخا  و

ـــ   و�سيـ الن

�صتيـــة  دمــــات نقــــل الب�صائع اأو اخلدمــــات اللو زاولة ن�صـــا  ـــ�ض لــــ  امل�صتثمـــر املر

فـي املنطقة .

ــاد  2 ( ا

ت�صري اأحكام هذه الالئحة على امل�صتثمرين فـي املنطقة واملطورين وامل�صتثمرين واملقاول 

فـي هذه  ا�ض   ب�صاأن ن�ض  يرد  وفـيما   املنطقة   فـي  والعامل  وموردي اخلدمات 

الالئحة والقرارات ال�صادرة تنفـيذا لها  ت�صري اأحكام القوان واللوائ والنظم املعمول 

�ض ب . ات ال�صلة بالن�صا املر بها فـي ال�صلطنة 
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اŸــادة ) 3 (

ل من  ل منطقة جلنة ت�صمى "جلنة ال�صتثمار"  برئا�صة املدير العام  وع�صوية  تن�صاأ فـي 

مدير الدائرة املخت�صة  واملدير املا  وي�صدر بنظام عملها قرار من الرئي�ض التنفـيذي  

وتخت�ض بالتي 

ديـدة فـي املنطقة  ورفع التو�صيــات ب�صاأنهـا  - 1 درا�صـــة وحتديــد فـر�ض ا�صتثماريــة 

اإ اللجنة العليا .

الب فـي طلبات ال�صتثمار التي تقل م�صاحتها عن )100000( مائة األف م مربع . - 2

درا�صة طلبات ال�صتثمار التي تزيد م�صاحتها على )100000( مائة األف م مربع  - 3

ورفع التو�صيات ب�صاأنها اإ اللجنة العليا .

يــ�ض واتخـــا التو�صيـــات اأو القـــرارات  - 4 ا اء ال درا�صة م�صائــل اإنهــاء العقــود واإل

املنا�صبة ب�صاأنها  بح�ص الأحوال  وفقا ملـا ورد من �صالحيات فـي هذه الالئحة .

ض عليها من الرئي�ض التنفـيذي  اأو من املجل�ض . - 5 اأي م�صائل تعر

اŸــادة ) 4 (

ض عن اأو اأ فـي املنطقة . ل م�صتثمر تعي مندو مفو يتع على 

اŸــادة ) 5 (

ات احلجيــــة  ونيـــة املر�صلــــة بـــ املوؤ�ص�صــة وامل�صتثمـــر  يكــون لالإ�صعـــارات والر�صائـــل الإلك

القانونية للر�صائل والإ�صعارات الكتابية .

اŸــادة ) 6 (

ما من م�صتندات اأو بيانات اأو معلومات  للموؤ�ص�صة فـي اأي وق احلق فـي ا�صتيفاء ما تراه ل

مة للتحقق من التزام باأحكام القانون  راء املعاينات الال من امل�صتثمر اأو املطور  ولها اإ

وهذه الالئحة واللوائ والقرارات املعمول بها فـي املنطقة . 

اŸــادة ) 7 (

ي�ض وعقود النتفا وعقود الإيجار  ا ميع ال يكون لد املنطقة �صجل عام تقيد ب 

واتفاقيات ال�صتثمار .
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انــ ســ ال ال

يــــ ا ال

ــاد  8 ( ا

يـــ�ض التيـــة   ا ت�صــدر املوؤ�ص�صــــة ال

نـــ للم�صتثمر الذي يــزاول الأعمــال   1 يــ�ض مزاولـــة الن�صـــا ال�صناعـــي  و تر

ييـــر �صفتهـــا  ال�صلـــع وت اإعــــادة ت�صنيـــع  اأو  التــي تقـــوم علـــى ت�صنيـــع  ال�صناعيــــة 

ل بها للمنطقة . التي د

يــزاول الأعمـــال   2 الــذي  ن للم�صتثمر  يــ�ض مزاولـــة الن�صــا التجـــاري  و تر

ل  التجارية املتعلقة با�صترياد الب�صائع اأو اإعادة ت�صديرها وتخزينها وتداولها دا

ل بها للمنطقة . يري على �صفتها التي د ليفها بدون ت املنطقة واإعادة ترتيبها وت

ن للم�صتثمر الذي يزاول اأعمــال اخلدمات   3 ي�ض مزاولة الن�صا اخلدمي  و تر

دمات  دمات املطاعم فـي املنطقة  اأو اأي  ال�صت�صارية واخلدمات الإدارية  اأو 

يتطلبها عمل امل�صتثمرين فـي املنطقة .

نـــ للم�صتثمر الـــذي يــزاول اأعمــال   4 �صتـــي  و يـــ�ض مزاولــة الن�صــا اللو تر

�صتية . اخلدمات اللو

ن للم�صتثمر الذي يزاول الأعمال املتعلقة   5 ي�ض مزاولة الن�صا العقاري  و تر

ري املبا ال�صكنية والتجارية فـي املنطقة . يل واإدارة وتاأ ببناء وت�ص

ن للم�صتثمر الذي يزاول الأعمال املتعلقة   6 ي�ض مزاولة الن�صا التقني  و تر

هزة واملعدات . يات والت�صالت وتقنية املعلومات  ول ي�صمل �صناعة الأ بالرب

ن للمطورين فـي املنطقة .  7 ي�ض تطوير  و تر

ر التي يقر املجل�ض مزاولتها فـي املنطقة .  8 ي�ض الأن�صطة الأ ترا

ــاد  9 (  ا

 يحظــــر علـــى امل�صتثمر مزاولــــة الن�صــــا ال�صتثمــــاري  اأو القيام باأي اأعمـــال فـي املنطقـة  

ي�ض بذل وفقا لأحكام هذه الالئحة . اإل بعد احل�صول على تر

يــــ�ض  ثـــر من ن�صــا  يتعـــــ عليـــ احل�صـــول علـــى تر وفـي حالـــة مزاولـــة امل�صتثمـــر اأ

لكل ن�صا .
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ــاد  10 ( ا

ثلـــ قانونا  اإلـــى الدائــرة املخت�صــة  يقــــدم طلـــ ال�صتثـــمار من �صاح ال�صـــاأن اأو مـــن 

ض  مرفقا ب امل�صتندات املحددة فـي النمو . ر على النمو املعد لهذا ال

و اخلا�ض باملوؤ�ص�صة . ونيا على املوقع الإلك ما يجو تقد الطل اإلك

ــاد  11 ( ا

الل   تتو الدائرة املخت�صة قيد طلبات ال�صتثمار فـي ال�صجل املعد لذل  وعليــها  

)10( ع�صـــرة اأيـــام عمـــل من تاري تقد الطلـــ  فح�صهــــا  وطلـــ ا�صتيفــاء النواقــ�ض 

الل )20( ع�صرين يوم عمل  ها  مة  وفـي حالة عدم تقد من امل�صتندات والبيانات الال

ى .  طاره بها  يعترب الطل مل من تاري اإ

وتقوم الدائرة املخت�صة برفع الطلبات امل�صتوفاة اإ اللجنة مرفقا بها تقرير ب�صاأنها .

ــاد  12 ( ا

الل )10(  تتو اللجنة درا�صة طلبات ال�صتثمار  واإ�صدار تو�صياتها  اأو قراراتها ب�صاأنها 

ع�صرة اأيام عمل من تاري ت�صلم اللجنة للطل .

وفـي حالة الرف�ض يج اأن يكون القرار م�صببا .

م�صــة اأيام عمل  الل )5(  طار مقدم الطل بقرار اللجنة  وتقــوم الدائــرة املخت�صة باإ

مــن تاريـــ �صــدوره  ويعتبـــر م�صــي )60( �صتــ يومــا علـــى تاريـ تقد الطلــ دون رد 

ثابــة رف�صــ .

ــاد  13 ( ا

ض املوافقــة  را فـي حالـــة املوافقـــة على طلـــ ال�صتثمــار  يتع على مقدم الطلـ  لأ

ي�ض  اإبرام عقد الإيجار اأو النتفا اأو اتفاقية ال�صتثمار مع املنطقة   على طل ال

اإبرام  باملوافقة  وفـي حالة عدم  طاره  اإ تاري  ال يوم عمل من  الل )30(  ل  و

اة . ل امل�صار اإلي تعترب املوافقة مل الل الأ العقد 

ويعد توقيع عقد الإيجار اأو النتفا اأو اتفاقية ال�صتثمار موافقة للم�صتثمر على مبا�صرة 

مـــــة لــذل   اأعمال البنــــاء والت�صييـــــد وجتهيز املوقــع بعد احل�صـــول علـــى الت�صاريـــ الال

ميع الأحوال ل جتيز ل هذه املوافقة مزاولة اأي ن�صـــا ا�صتثمـــاري قبـــل احل�صول  وفـي 

ي�ض . على ال
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اŸــادة ) 14 (

مـــة ملزاولـــة الن�صـــا  يتقـدم امل�صتثمــر للدائـــرة املخت�صـــة  عند ا�صتكمـــال املتطلبـــات الال

ي�ض اجلهات املعنية  وجتهيز موقع  املن�صو�ض عليها فـي هذه الالئحة واحل�صول على ترا

ام البناء  بطلـــ للح�صــول  العمـــل  وموافقـــة الدفا املدنـــي  واحل�صول على �صهادة اإ

ــ . ال يوم عمل من تاري تقد الل )30(  يـ�ض  ويتع الب فـي الطل  على ال

ويعترب م�صي املـدة امل�صار اإليها دون الب فـي الطل قرارا باملوافقة .

اŸــادة ) 15 (

�ض ب  ول يجو للم�صتثمر  ي�ض حتديد الن�صا ال�صتثماري املر يج اأن يت�صمن ال

ي�ض . ري الن�صا املحدد بال ر  مزاولة اأي ن�صا ا

اŸــادة ) 16 (

يـــ�ض )1( �صنة واحدة تبـــداأ من تاريـــ �صدوره  ويجو جتديــــده بنـــاء  تكـــون مـــدة ال

دة  ي�ض  ل قبــل انتهــاء مدة ال ثل قانونـا  و على طل يقدم من امل�صتثمر اأو من 

ا�صة التي :  ال يوم عمل  �صريطة ا�صتيفاء ال�صرو املقررة وب�صفة  ل تقل عن )30( 

�صريان ال�صجل التجاري .  1

�صريان عقد الإيجار اأو النتفا اأو اتفاقية ال�صتثمار .  2

اللتزام ب�صرو ال�صحة وال�صالمة العامة املقررة .  3

ائق التاأم املحددة وفقا لهذه الالئحة .  4 تقد و

افة امل�صتحقات املالية للمنطقة .   5 �صداد الر�صوم و

ي�ض  يتع اأن يكون القرار م�صببا  وعلى الدائرة  وفـي حالة رف�ض طل جتديد ال

طار مقدم الطل بالقرار ال�صــادر برفــ�ض طلبــ علــى العنـوان املـدون بطل  املخت�صة اإ

ال يوما يعترب الطل مقبول . الل )30(  التجديد  وفـي حال عدم الرد على الطل 

اŸــادة ) 17 (

ا ياأتي   يلتزم امل�صتثمر 

ات ال�صلة بن�صا   1 و التفاقيات الدولية  التقيد بالتزامات ال�صلطنة املقررة 

امل�صتثمر .
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ريها من القوان املعمول بها   2 اللتزام بالت�صريعات املعمول بها فـي املنطقة  و

فـي ال�صلطنة .

ي�ض ال�صادر ل .  3 اللتزام ب�صرو ال

اللتزام بن�ص التعم املقررة .  4

ي�ض ال�صادر ل .  5 طار املوؤ�ص�صة باأي تعديل فـي البيانات اخلا�صة بال اإ

مة وفقا ملــا حتدده املوؤ�ص�صة .  6 الحتفا بال�صجالت الال

كينهــم   7 وي �صفـــة ال�صبطيــة الق�صائيـــة  و فـــي املوؤ�ص�صـــة من  التعـــاون مــع مو

ت�صا�صاتهم  والعمل على ت�صهيل اأدائهم لأعمالهم . ار�صة ا من 

ض اإح�صائية .  8 را الإف�صا عن اأي بيانات اأو معلومات تطلبها املوؤ�ص�صة لأ

ــاد  18 ( ا

يحظر على امل�صتثمر ما ياأتي 

تابية من املوؤ�ص�صة .  1 تعديل �صكل القانو بدون موافقة 

صها اأو يهدد اأمن املن�صات   2 را ض مع اأ مزاولة اأي عمل يعو اأداء املنطقة اأو يتعار

ض �صالمتهم للخطر .  اأو امل�صتثمرين اأو العامل فـيها اأو املتعامل معها  اأو يعر

ة الب�صائع الفا�صـــدة اأو التالفــــة اأو املنتهيـــة ال�صالحيـــة اأو ال�صـــارة بالبيئــــة    3 حيـا

اأو التـــي يكـــــون من�صوؤهـــــا اإحــد الــــدول التــــــي تقاطعهــــــا ال�صلطنـــــة اقت�صاديـــــا  

تها قانونا . اأو تل التي يحظر حيا

ض مع معتقدات   4 تابات اأو اأي عالمات تتعار ة الب�صائع التي حتمل ر�صوما اأو  حيا

ال اأو الدا العامة . وتعاليم الأديان ال�صماوية  اأو تتنافـى مع الأ

ري م�صروعة .  5 مزاولة اأي اأن�صطة اأو عمليات ت�صكل مناف�صة 

ــاد  19 ( ا

ي�ض ال�صادر للم�صتثمر فـي احلالت التية   اء ال يج اإل

ري �صحيحة اأو م�صتندات مزورة .  1 ب �صدوره بناء على بيانات اأو معلومات  ا  اإ

انتهاء عقد النتفا اأو عقد الإيجار اأو اتفاقية ال�صتثمار دون جتديد .  2
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بناء على طل امل�صتثمر .  3

ال الب�صائع املحظورة اإ املنطقة .  4 اإد

ميــة )100( مائــة نقطــة وفقــا لأحكام لئحـــة املخالفـــات   5 ا ـ النقــا ال ا بل اإ

واجلزاءات الإدارية باملوؤ�ص�صة .

ــاد  20 ( ا

ي�ض ال�صادر للم�صتثمر فـي احلالت التية  اء ال يجو للموؤ�ص�صة وقف اأو اإل

ي�ض .  1 الفة �صرو ال

ض .  2 امل املن�صات والتجهيزات الفنية التي اأقامها على الأر بيع 

�ض ب ملــدة ) 6 ( �صتة اأ�صهر من تاري اإ�صدار   3 عدم البدء فـي مزاولة الن�صا املر

ي�ض دون عذر مقبول . ال

�ض ب ملــدة ) 1 ( �صنة واحدة دون عذر مقبول .  4 التوقف عن مزاولة الن�صا املر

ريها من املبال امل�صتحقة للموؤ�ص�صة فـي مواعيدها .  5 عدم �صداد الر�صوم و

القوان املعمول بها   6 ريها من  الت�صريعات املعمول بها فـي املنطقة  و الفة 

فـي ال�صلطنة .

�ض ب فـي املنطقة .  7 ري مر مزاولة اأي ن�صا 

ــاد  21 ( ا

ــاوؤه فـي احلالت امل�صـــار اإليهـــا فـــي املــادة )20(  ي�ض اأو اإل ل يجــو للموؤ�ص�صـــة وقف ال

وي ال�صاأن باملخالفة املن�صوبة اإلي  ومنح  طار امل�صتثمر اأو  من هذه الالئحة اإل بعد اإ

ـل امل�صــار اإليـــ  التهــا ل يزيــد علـى )60( �صتــ يــوم عمـــل  وانق�صاء الأ ــددا لإ ــال  اأ

الـــة اأ�صبا املخالفة . دون اإ

ــاد  22 ( ا

ــاء  باإل طار  الإ ت�صلم  تاري  عمـــل من  يـــوم  �صتـــ   )60( ــالل  امل�صتثمر   على  يج 

راءات احل�صول على �صهادة بـــراءة الذمــة من الدائــرة املخت�صـة   يــــ�ض  اتخــا اإ ال

ـار�ض فـيــ الن�صا  مع عدم  ات الــذي  ر على املوقع  ي�ض ا ل ما  يكن لديـ تر و

ري . �صوؤوليت جتاه ال الل  الإ
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ــاد  23 ( ا

 ي�ص حل�صول امل�صتثمر على �صهادة براءة الذمة ما ياأتي 

الت . ميع الإ�ص ض من  ر اأو الأر الء املحل امل�صتاأ 1  اإ

لكها . بة املوؤ�ص�صة فـي  الة املبا واملن�صات التي اأقامها فـي حالة عدم ر 2  اإ

ض . د باملحل اأو الأر لفات اأو نفايات تو الة اأي  3  اإ

ان عليها عند الت�صلم . ر باحلالة التي  ض اأو املحل امل�صتاأ 4  ت�صليم الأر

ار نطا املنطقة .  ة  ود اأي فرو لل�صر ة فـي حال عدم و 5  حل اأو ت�صفـية ال�صر

6  تعديل ال�صجل التجاري بح�ص الأحوال وفقا للقوان وال�صواب املعمول بها 

ارة التجارة وال�صناعة . فـي و

افة احلقو واللتزامات امل�صتحقة للمنطقة . 7  ت�صوية 

نبية  اأ قو عاملة  ود  و يفـيد عدم  ما  وتقد  لدي  العامل  صا  اأو ت�صوية    8

م�صجلة لدي باملنطقة .

ــاد  24 ( ا

طار الإدارة العامة  ي�ض لأي �صب من الأ�صبا اإ اء ال يتع على املنطقة فـي حالة اإل

افـــة اجلهـــات  ارة القـــو العاملـــة  و ات والإقامة ب�صرطــة عمــان ال�صلطانيــة  وو للجوا

املعنية بذل .

ان الذين �صبق منحهم اإقامة عمل  صا العامل الأ ما يتع على امل�صتثمر ت�صوية اأو

فالت  وفقا للقواعد املعمول بها . على 

ــاد  25 ( ا

الل بالتزامات  ي�ض امل�صتثمر  وفقا لأحكام هذه الالئحة  اأي اإ اء تر ت على اإل ل ي

الكاملة  ويتع  اإقرار بهذه اللتزامات  وعلى م�صوؤوليت  ري  ويلتزم بتقد  جتاه ال

ل حدود املنطقة . ال ل تعاقدات مع امل�صتثمر دا ام حقو اأي طر  على املنطقة اح
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الـــ ســـ ال ال

ــة نط ـ ا ســ  أرا ــا با ن ــ ا ريــر 

ــاد  26 ( ا

صـــي املوؤ�ص�صـــة هــو حــق عينـــي موؤقــ ينتهـــي بانتهـــاء املــدة املحــددة لـــ   حـــق النتفـــا باأرا

اأو بانق�صاء امل�صرو  اأيهما اأقر .

ــاد  27 ( ا

صي فـي املنطقة . ريها  من حق النتفا بالأرا للموؤ�ص�صة وحدها  دون 

ي�ض بذل من  صي فـي املنطقة بدون تر هة  النتفا بالأرا ول يجو لأي �صخ�ض اأو 

املوؤ�ص�صة وفقا لأحكام هذه الالئحة .

ــاد  28 ( ا

املن�صو�ض  ولل�صرو  الالئحة  هذه  لأحكام  املنطقة  فـي  صي  بالأرا النتفا  حق  يخ�صع 

عليها فـي عقد النتفا الذي يربم ب املوؤ�ص�صة واملنتفع وفقا للنمو الذي ت�صع املوؤ�ص�صة ، 

ض مع اأحكام هذه الالئحة . ا ل يتعار ل  و

ــاد  29 ( ا

قابل يحدده املجل�ض . صي فـي املنطقة   يكون حق النتفا بالأرا

صي فــــي املنطقــة للجهـــات احلكوميــــة   يــ�ض بالنتفـــا بالأرا مـــا يجـــو للموؤ�ص�صـــة ال

ل بقرار من املجل�ض . قابل رمزي اأو بدون مقابل  و ودور العبادة  واجلمعيات اخلريية  

ــاد  30 ( ا

ض من النتفا  ر و اأحكام هذه الالئحة  اأن يتفق ال يراعى فـي حق النتفا  املقرر 

ض . مع التخطي الذي اأعدت ل الأر

�ض بالنتفا بها  اأن تتنا�ص مع طبيعة  ض  التي ير ما يراعى فـي حتديد م�صاحة الأر

صوء القواعد التي تقررها املوؤ�ص�صة فـي هذا ال�صاأن . ل فـي  ات الفعلية  و الن�صا واحتيا

ـــ�ض بالنتفـــا بهـــا   ض  املر ميــــع الأحــــــوال  ل يجـــو اأن تتجـــــاو م�صاحــــــة الأر وفـي 

ات الفعلية للم�صرو . حدود الحتيا
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ــاد  31 ( ا

صي فـي املنطقة ملدة ل جتاو ) 99 ( ت�صعا وت�صع �صنة ميالدية ،  تكون مدة النتفا بالأرا

قابلة للتجديد بناء على طل املنتفع  وموافقة املوؤ�ص�صة . 

ــاد  32 ( ا

يج اأن يت�صمن عقد النتفا  الذي يربم ب املوؤ�ص�صة واملنتفع ما ياأتي 

ض املنتفع بها  و�صفة ا�صتعمالها .   1 حتديد موقع وم�صاحة الأر

علي   2 تطراأ  التي  ال�صنوية  الزيادة  ومعدل  ال�صنوي   النتفا  حق  مقابل  حتديد 

الل مدة العقد  وطريقة دفع . 

 حتديد ال�صمان املا املقدم من املنتفع .  3

حتديد مدة النتفا .   4

و�صف امل�صرو  ومكونات املختلفة  ومراحل تنفـيذه  والربنام الزمني لتنفـيذه .  5

حتديد التزامات طرفـي التعاقد .  6

الل باللتزامات  واإنهاء التفاقية .  7 ل من الإ تبة على  ار امل بيان ال

صمن العقد .  8 ها  ر تر املوؤ�ص�صة اإدرا اأي بنود اأ

ــاد  33 ( ا

ثلهــــم قانونــــا  وي ال�صــــاأن اأو مــــن  يقـــدم طلـــ احل�صــــــول على منـــ حــــق بالنتفــــا من 

و اخلا�ض باملوؤ�ص�صة  على ال�صتمارة  ونيا على املوقع الإلك اإ الدائرة املخت�صة اأو اإلك

افة امل�صتندات املحددة بال�صتمارة .  ض  مرفقا بها  ر املعدة لهذا ال

ي�ض . ما من م�صتندات وبيانات للب فـي طل ال ويجو للموؤ�ص�صة ا�صتيفاء ما تراه ل

ــاد  34 ( ا

ال يوم عمل  الل مدة ل تتجاو )30(  تتو اللجنة العليا درا�صة الطل والب فـي 

املدة دون  البيانات  وامل�صتندات املطلوبة  ويعد م�صي هذه  من تاري تقد م�صتوفـيا 

الب فـي الطل قرارا بالرف�ض .

وفـي حالة رف�ض الطل يج اأن يكون القرار م�صببا .
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ــاد  35 ( ا

اليـــة من اأي حقــــو  ــل حـــق النتفـــا  اإ املنتفع   ض   تلتــزم املوؤ�صــ�صة بت�صليم الأر

حتول دون النتفا بها  وفقا ملــا يتم التفا علي فـي عقد النتفا .

ــاد  36 ( ا

ض للمنتفع طول مدة النتفا .   ت�صمن املوؤ�ص�صة عدم التعر

ــاد  37 ( ا
�ض ل بالنتفا  ض املر للمنتفع  بنف�ص اأو بوا�صطة العامل لدي  حق ا�صتعمال الأر

ا ل يخالف اأحكام هذه الالئحة ون�صو�ض عقد النتفا . ل  اللها  و بها  وا�صت

ــاد  38 ( ا

يلتــزم املنتفــع بالتـــي 

القيود والقواعد التي تقررها املوؤ�ص�صة  والقيود املن�صو�ض عليها فـي عقد النتفا .  1

ل .   2 ض الذي اأعدت من اأ ر اللها  وفق ال ض املنتفع بها  وا�صت ا�صتعمال الأر

ري .  3 ل فـي املواعـيد املتفق عليها  ودون تاأ �صداد مقابل حق النتفا  و

�ض ل النتفا بها  و�صيانتها طول مدة النتفا بها .  4 ض املر املحافظة على الأر

ام القوان واللوائ والقرارات والتعليمات املعمول بها فـي املنطقة .  5 اح

الل املــدة املتفق عليها مع املوؤ�ص�صة .  6 ض املنتفع بها  ا امل�صرو على الأر اإ

ــاد  39 ( ا

ـــــالل باأحكــــام املــادة )38( مــــن هـــذه الالئحــــة  يجــــو للمنتفــــع الت�صــــر  مــــع عـــدم ال

و اأحكـــام هذه الالئحة  بجميع اأنوا الت�صرفـــات  وب�صـــر  فـي حق النتفا املقرر 

امل�صا�ض  ودون  بها   املنتفع  ض  الأر ل  �ص�ص  الذي  ض  ر ال مع  الت�صر  ض  يتعار األ 

اتها  ووفق ال�صرو والقواعد التي تقررها املوؤ�ص�صة . ض  لكية الأر

 ، اإل فـي حـدود حقـو املنتفـع وللمـدة  اإلي حقو   ميع احلالت ل توؤول للمت�صر  وفـي 

اتها . وبال�صرو 
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ــاد  40 ( ا

ل عن  اإل بعــد اإتــمام  ل يجو للمنتفع الت�صر فـي حــق النتفــا املقرر ل بالبيع اأو التنا

امل�صرو والبدء فـي مزاولة ن�صاط .

ــاد  41 ( ا

ل يجو للمنتفع اأن يت�صر فـي حق النتفا املقرر ل ملدة تزيد على مدة النتفا املتفق 

عليها مع املوؤ�ص�صة فـي عقد النتفا .

ــاد  42 ( ا

ض املنتفع بها اإ املوؤ�ص�صة  بعد انتهاء مدة النتفا  بذات حالتها  يلتزم املنتفع بت�صليم الأر

ــــودة بها   لفــات اأو نفايـــات مو الــة مـــا عليهـــا مـــن مبـــان ومن�صــات  واأي  الأ�صليـــة  واإ

ل . ري  ل ما  يتم التفا على  و

ل هذه املبا  بة املوؤ�ص�صة فـي  ورة  وعدم ر الل املنتفع بالتزامات املذ وفـي حالة اإ

راءين التي  واملن�صات  يجو للموؤ�ص�صة اتخا اأحد الإ

راءات التي ي�صدر بها قرار  بيع املبا واملن�صات باملزاد العلني وفقا للقواعد والإ   1

من الرئي�ض التنفـيذي بعد موافقة املجل�ض .

نفقة  بيعها  على  تعذر  فـي حالة  والنفايات   املخلفات  اأو  واملن�صات  املبا  الة  اإ   2

املنتفع .

و على املنتفع بكافة التكاليف التي تكبدتها  الل بحق املوؤ�ص�صة فـي الر ل دون الإ و

صرر . ل  وبالتعوي�ض عما يكون قد اأ�صابها من  فـي �صبيل 

ــاد  43 ( ا

يجـ علـى املوؤ�صـ�صة اإنهـاء حــق النتفــا فـي احلــالت التيــة 

بناء على طل املنتفع .  1

ري �صحيحة   2 ي�ض بناء على بيانات ومعلومات  ا تب ح�صول املنتفع على ال  اإ

اأو م�صتندات مزورة .
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�ض ب للمنتفع فـي املنطقة .  3 ي�ض مزاولة الن�صا املر اء تر ا مت اإل اإ

�ض ب للم�صتثمر من ال�صجل التجاري .  4 ا مت �صط الن�صا املر اإ

ا مت الإعالن عن اإفال�ض اأو ت�صفـية اأو انق�صاء ال�صخ�صية املعنوية للمنتفع .  5 اإ

ر يتم التفا عليها ب املوؤ�ص�صة واملنتفع .  6 اأي حالت اأ

ــاد  44 ( ا

ينتهي عقد حق النتفا فـي حال عدم مبا�صرة امل�صتثمر لأعمال البناء والت�صييد وجتهيز 

مة لذل  اأو عدم  الل )6( �صتة اأ�صهر بعد ح�صول على املوافقات والت�صاري الال املوقع 

الل مدة )6( �صتة اأ�صهر من تاري �صريان  ح�صول على موافقة وت�صاري اجلهات املعنية 

انية بقــرار من الرئيــــ�ض  ملـــدة  املـــدة  اأ�صبـــا مقبولـــة  ويجــو جتديـــد هـــذه  اإبــداء  دون 

الــثة بقرار من اللجنة العليا  بح�ص الأحـــوال  ول ي�صتحـــق امل�صتثمـــر  التنفـيذي  وملـــدة 

فـي هذه احلالة اأي تعوي�صات من املوؤ�ص�صة .

ــاد  45 ( ا

الل بحكم املــادة )43( من هذه الالئحة يجو للموؤ�ص�صة اإنهاء حق النتفا   مع عدم الإ

الل امل�صتثمر باأي من التزامات املن�صو�ض عليها فـي عقد النتفا  اأو �صرو  فـي حالة اإ

ي�ض . ال

طــار امل�صتثمــر  ول يجـو للموؤ�ص�صــة اإنهــاء حــق النتفــا فـي احلالت امل�صـــار اإليها  قبـل اإ

ـل  الة اأ�صبـا املخالفـة  وانق�صـاء الأ ــل لـــ لإ باملخالفـة املن�صوبـة للم�صــرو  وحتديــد اأ

التها . ور دون اإ املذ

ــاد  46 ( ا

ل وفقا لأحكام القوان  ا اقت�ص امل�صلحة العامة  يجو للموؤ�ص�صة اإنهاء حق النتفا اإ

النافذة فـي ال�صلطنة .

ــاد  47 ( ا

ري . ل يخل اإنهاء حق النتفا وفقا لأحكام هذه الالئحة  بالتزامات امل�صتثمر جتاه ال
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ــاد  48 ( ا

ل  بتها فـي  ا اأبدت املوؤ�ص�صة ر ا يتم التفا علي ب الطرفـ  اإ الل  مع عدم الإ

عليها  فـيج  النتفا   حق  اإنهاء  بعد  بها  املنتفع  ض  الأر على  املقامة  املن�صات  اأو  املبا 

راءات الإدارية واملالية املعمول بها  مة ل�صرائها وفقا للقواعد والإ راءات الال اتخا الإ

ل مع مراعاة ما ياأتي   باملوؤ�ص�صة  و

ل   1 دو  احل�صول على موافقة املجل�ض على عملية ال�صراء  بعد التحقق من 

اقت�صاديا .

ض    2 ت�صكيل جلنة من املخت�ص باملوؤ�ص�صة لتقييم املبا واملن�صات املقامة على الأر

ل بقـرار من الرئيــ�ض التنفـيــذي  وللجنــة ال�صتعانـــة باخلبـــراء واملتخ�ص�صــ  و

ا اقت�ص ال�صرورة . ض عملية التقييم  اإ را لأ

تابيا بالقيمة التقديرية للمبا واملن�صات .  3 ثل القانو  طار امل�صتثمر اأو  يتم اإ

م�صة ع�صر يوم  الل )15(  ص عليها  ا وفـي حالة قبول القيمة التقديرية اأو عدم اع

ص  ا ان للموؤ�ص�صة فـي حالة اع مة فـي هذا ال�صاأن  واإل  راءات الال عمل ت�صتكمل الإ

الة املبا واملن�صات  مة لإ راءات الال دو البيع اتخا الإ على القيمة التقديرية وعدم 

على نفقة امل�صتثمر .

ــاد  49 ( ا
راءات التية   راعاة الإ دد بعقد النتفا املربم مع املنطقة   اء  ال �صر للم�صتثمر اإد

ل .  1 املوافقة الكتابية للموؤ�ص�صة على 

تعديل عقد النتفا .  2

ــاد  50 (  ا

ريــن  ــاء ال لــ عن حقوقــ لل�صر ـــاء فـي عقــد النتفا اأو تنا يجـــو ان�صحـــا اأحـــد ال�صر

راءات التية  راعاة الإ اء اجلدد   اأو لل�صر

مة  معتمدة من املنطقة للمراد ان�صحاب .  1 تقد �صهادة براءة 

تعديل بيانات عقد النتفا .  2
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ســ الرابــ ال
ـــة نط ــ ا ن�ســات  ســـ وا أرا يــر ا اأ

ــاد  51 ( ا
صي واملن�صات فـي املنطقة . ري الأرا ريها  احلق فـي تاأ للموؤ�ص�صة وحدها  دون 

صــي ومن�صـــات املنطقة طبقا لأحكام هذه الالئحـــة  وعقــــد الإيجـــار وفقــا  ويتـــم اإيجـــار اأرا

ض . ر للنمو الذي تعده املوؤ�ص�صة لهذا ال

ــاد  52 ( ا

ال �صنة ميالدية   صي واملن�صات فـي املنطقة ملدة ل جتاو )30(  تكون مدة اإيجار الأرا

قابلة للتجديد بناء على طل امل�صتثمر  وموافقة املوؤ�ص�صة .

ــاد  53 (  ا

ي�صري عقد الإيجار اإ نهاية املدة املتفق عليها ب طرفـي ويتجدد تلقائيا  ما  يخطر 

ل قبل انتهاء مدة عقد الإيجار  ر  و الء املحل املوؤ بت فـي اإ تابة بر امل�صتثمر املوؤ�ص�صة 

ة اأ�صهر على الأقل . ال بـ )3( 

ــاد  54 (  ا

الل مدة ل تتجاو )30(  رة املن�صو�ض عليها فـي عقد الإيجار  على امل�صتثمر اأن يوؤدي الأ

ري  ال يوما من تاري ا�صتحقاقها مقابل اإي�صال يفـيد الأداء ما  يتم التفا على 

رة عن مدة معينة دليال على اأدائها عن املدد ال�صابقة لها  ل  ويعترب اإي�صال اأداء الأ

رة تكون  دد لأداء الأ ا  ين�ض فـي عقد الإيجار على تاري  ما  يثب العك�ض  واإ

ل �صنة ميالدية . رة م�صتحقة الأداء فـي بداية  الأ

ــاد  55 (  ا

فـيما عدا املبا واملن�صات التي تقيمها املوؤ�ص�صة  وحتددها اللجنة العليا  يجو للم�صتثمر 

ري  و عقد تاأ ل  رة  و صي امل�صتاأ ري املبا واملن�صات التي يقيمها على الأرا تاأ

راءات التية   راعاة الإ وفقا للنمو الذي تعده املوؤ�ص�صة لذل  
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الدائرة  - 1 تو�صية  على  بناء  ري   التاأ عقد  توقيع  قبل  تابة  العام  املدير  موافقة 

املخت�صة .

ة ل تقل عن عام . - 2 �ض ل لف اأن يكون امل�صتثمر قد مار�ض فعليا الن�صا املر

ة باملائة من قيمة  - 3 ال  ) افة امل�صتحقات املالية للموؤ�ص�صة  م�صافا اإليها )3 �صداد 

العقد �صنويا .

ر عن اأي التزامات  - 4 �صوؤولية امل�صتثمر بالت�صامن مع امل�صتاأ تابي  تقد تعهد 

جتاه املوؤ�ص�صة .

ــات  - 5 ر قد مت قيده وفقــا لقانــون ال�صجــل التجــاري وقانــون ال�صر اأن يكون امل�صتاأ

التجارية والأنظمة والتعليمات املعمول بها فـي هذا ال�صاأن .

ي�ض  - 6 ي�ض قبل مبا�صرة الن�صا ال�صتثماري  واأي ترا ر على ال ح�صول امل�صتاأ

مقررة قانونا للن�صا .

ـــزء منهـــا   صــي الف�صـــاء اأو  ــري الأرا ميــــع الأحــــوال يحظــــر علـــى امل�صتثمــر تاأ وفـــي 

ي�ض  ان ال ا  يــر املبانــي واملن�صـات ال�صناعية املقامة من قبل اإ مــا يحظــر عليــ تاأ

ي�ض مزاولة الن�صا ال�صناعي . املمنو ل تر

اŸــادة ) 56 ( 

دد بعقد الإيجار املربم مع املوؤ�ص�صة  على اأن يقدم طل بذل  اء  ال �صر للم�صتثمر اإد

ض .  ر للمدير العام وفق النمو الذي تعده املوؤ�ص�صة لهذا ال

اŸــادة ) 57 ( 

ريــن  ـــاء ال لـــ عن حقوقـــ لل�صر ـــاء فـي عقد الإيجار اأو تنا يجــــو ان�صحــــا اأحـــد ال�صر

مة وفق النمو املعد لذل . دد  �صريطة تقد �صهادة براءة  اء  اأو ل�صر

اŸــادة ) 58 ( 

رة   امل�صتاأ صي  الأرا على  اأقامها  التي  الفنية  والتجهيزات  املن�صات  امل  بيع  للم�صتثمر 

ض   ر على اأن يقدم طل بذل للمدير العام وفق النمو الذي تعده املوؤ�ص�صة لهذا ال

راءات التية   راعاة ال�صرو والإ و

ــرة  - 1 صي امل�صتاأ م�صــي عـــام على اإبــرام عقد الإيجــار فـي املنطقـــة  واأن تكون الأرا

قد مت جتهيزها وفقا لل�صرو واملوا�صفات الفنية املقررة فـي هذا ال�صاأن .

-113-



ا÷ريدة الر�سمية العدد )1201(

مة وفق النمو املعد لذل .  2 تقد �صهادة براءة 

ي�ض للم�صتثمر البائع .  3 اء ال اإل

ة   4 ديد اأو اتفاقية ا�صتثمار ب املنطقة وامل�صتثمر اجلديد للف توقيع عقد اإيجار 

املتبقية من العقد .

م قبل مزاولة الن�صا ال�صتثماري .  5 ي�ض الال ح�صول امل�صتثمر اجلديد على ال

ــاد  59 (  ا

ما يجو  ل امل�صتثمر بالتزامات الواردة فـي   ا اأ يجو للموؤ�ص�صة اإنهاء عقــد الإيجـــار اإ

ـــالل بحقــــو  الإ ل دون  العامــــة  امل�صلحة  اقت�ص  ا  اإ الإيجار  اإنهــاء عقد  للموؤ�ص�صــة 

امل�صتثمر .

ــاد  60 ( ا

ينتهي عقد الإيجار فـي حال عدم مبا�صرة امل�صتثمر اأعمال البناء والت�صييد وجتهيز املوقع 

مــة لــذل  اأو عـــدم  ــالل )6( �صتــة اأ�صهــر بعــد ح�صولــ علــى املوافقــات والت�صاريــ الال

تاري  من  اأ�صهر  �صتة   )6( مدة  الل  ر  الأ اجلهات  وت�صاري  موافقة  على  ح�صول 

املدير  بقرار من  انية  ملدة  املدة  اأ�صبا مقبولة  ويجو جتديد هذه  اإبداء  دون  �صريان 

الثة بقرار من اللجنة اأو اللجنة العليا بح�ص الأحوال  ول ي�صتحق امل�صتثمر  العام وملدة 

فـي هذه احلالة اأي تعوي�صات من املوؤ�ص�صة .

ــاد  61 ( ا

ـــرة  وت�صليمهـــا  ض اأو املن�صـــات املوؤ يلتــــزم امل�صتثمــر فـــور انتهـــاء عقد الإيجـــار  برد الأر

الية من اأي حقو عليها . اإ املوؤ�ص�صة  بذات حالتها الأ�صلية  و

ودة بها   لفات اأو نفايات مو افة املبا واملن�صات التي اأقامها  واأي  الة  ما يلتزم باإ

ل . ري  ل ما  يتم التفا على  و

ــاد  62 ( ا

ميع املحتويات  رة من  ض اأو املن�صات امل�صتاأ الء الأر الل امل�صتثمر بالتزام باإ فـي حالة اإ

الل )90( ت�صع يوما من تاري اإنهاء اأو انتهاء عقد الإيجار  فللمدير العام اأن يتخذ 

راءات التية  اأحد الإ
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ض   1 فر مع  منا�ص  مكان  فـي  املحتويات  وتخزين  امل�صتثمر   نفقة  على  الء  الإ

صــرر اأو تلــف  ر�صـــوم تخزيـــن على امل�صتثمـــر  ول تكــون املنطقـــة م�صوؤولـــة عــن اأي 

الء . راء عملية الإ اأو نق�ض يلحق بتل املحتويات من 

ل وفقا ل�صواب بيع الب�صائع   2 ر  و ض اأو املحل امل�صتاأ بيع املحتويات فـي الأر

باملزاد العلني باملنطقة .

ل وفقا ل�صواب   3 دو البيع  و اإتال املحتويات فـي حالة تعذر بيعها اأو عدم 

اإتال الب�صائع باملنطقة .

ــاد  63 ( ا

الل )90( ت�صع  الة املبا واملن�صات التي اأقامها  الل امل�صتثمر بالتزام باإ  فـي حالة اإ

لكها  فللمدير  بة املوؤ�ص�صة فـي  يوما من تاري اإنهاء اأو انتهاء عقد الإيجار  وعدم ر

راءين التي   العام اأن يتخذ اأحد الإ

بيع املبا واملن�صات باملزاد العلني وفقا ل�صواب بيع الب�صائع باملنطقة املن�صو�ض   1

ض  ي توقيع عقد اإيجار على م�صاحة الأر عليها فـي هذه الالئحة  مع اإلزام امل�ص

املقام عليها املبا واملن�صات .

ـــو   2 ــدو البيــع  والر الــــة املبانـــي واملن�صـــات فـي حالـــة تعـــذر بيعهـــا اأو عـــدم  اإ

ل . تبة على  على امل�صتثمر بكافة النفقات امل

ــاد  64 ( ا

ـــرة   ض امل�صتاأ ـــل املبا اأو املن�صـــات املقامـــة علــى الأر بـــة املوؤ�ص�صـــة فـي  فـي حالـــة ر

راءات الإدارية واملالية  مة ل�صرائها وفقا لل�صواب والإ راءات الال يج عليها اتخا الإ

ل مع مراعاة ما ياأتي :  املعمول بها فـي املوؤ�ص�صة  و

قيــام الدائــرة املخت�صــة باإعـــداد تقريـــر فني يت�صمن و�صفـــا دقيقــا لهــذه املبانـــي    1

لكها .  واملن�صات  ومنافع وعوائد 

2  موافقة املجل�ض على عملية ال�صراء .

ل لتقييم  3  ت�صكيل جلنة من املخت�ص باملوؤ�ص�صة بقرار من الرئي�ض التنفـيذي  و

ض  را تل املبا واملن�صات  ويجو للجنة اأن ت�صتع باخلرباء واملتخ�ص�ص لأ

ل .  ة  ا اقت�ص احلا عملية التقييم اإ
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تابيا بالقيمة التقديرية للمبا واملن�صات . ثل القانو  طار امل�صتثمر اأو  يتم اإ   4

م�صة ع�صر يوم  الل )15(  ص عليها  ا وفـي حالة قبول القيمة التقديرية اأو عدم اع

ص  ا ان للموؤ�ص�صة فـي حالة اع مة فـي هذا ال�صاأن  واإل  راءات الال عمل ت�صتكمل الإ

الة املبا واملن�صات  مة لإ راءات الال دو البيع اتخا الإ على القيمة التقديرية وعدم 

على نفقة امل�صتثمر .

ــاد  65 ( ا

ض  ـــــودة فـــي الأر الـــة املخلفـــات والنفايــــات املو ـــــالل امل�صتثمــــــر بالتزامـــ باإ فـــي حالـــة اإ

الل )10( ع�صرة اأيام من تاري اإنهاء اأو انتهاء عقد الإيجار  فللمدير  رة  اأو املن�صات امل�صتاأ

و  الل بحق املوؤ�ص�صة فـي الر ل دون الإ التها على نفقة امل�صتثمر  و العام اأن ياأمر باإ

ل . راء  علي بكافة النفقات التي تكبدتها من 

ــاد  66 ( ا

تويات  من  امل�صتثمر من  املالية جتاه  امل م�صتحقاتها  ا�صتيفاء  للموؤ�ص�صة احلق فـي 

يادة الثمن عن هذه امل�صتحقات  رة واملبا اأو املن�صات املقامة بها  وفـي حالة  ض امل�صتاأ الأر

فاية الثمن ل�صداد تل  يود الباقي فـي ح�صا املوؤ�ص�صة ل�صال امل�صتثمر  وفـي حالة عدم 

املالية  احلقو  لتح�صيل  املتبعة  القانونية  راءات  لالإ وفقا  بها  املطالبة  تتم  امل�صتحقات 

للموؤ�ص�صة . 

ــاد  67 ( ا
ض  ا ل يتعار ل  ر  و ر من م�صتثمر ا ت�صري اأحكام هذا الف�صل على امل�صتثمر امل�صتاأ

ر ل . مع حقوق والتزامات املن�صو�ض عليها فـي العقد املربم مع امل�صتثمر املوؤ

ــاد  68 ( ا

ض  زء من الأر يجو للموؤ�ص�صة  بقرار من املدير العام  بناء على تو�صية اللجنة  �صح 

م�ص باملائة من م�صاحتها   ) اأ من )50 الل  رة للم�صتثمر فـي حال عدم ا�صت املوؤ

م�ض �صنوات من تاري البدء فـي مزاولة الن�صا . الل )5(  مالية  الإ
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امـــ ســ ا ال
ـــة نط طويـــر ا

ــاد  69 ( ا
ن تتوافر فـيهم الأهلية والكفاءة الفنية واملالية  للموؤ�ص�صة التعاقد مع مطور اأو اأ  

افة  زء منها  وفقا لتفاقيات ا�صتثمار  وي�صمل التطوير  والإدارية  لتطوير املنطقة اأو 

يل  ومنها  اأعمال البنية الأ�صا�صية والفوقية  وعمليات الإدارة والت�ص

تنفـيذ الطر و�صبكات املياه والهاتف والكهرباء وال�صر ال�صحي وت�صريف مياه  - 1

زء من املنطقة .  افة الأعمال املطلوبة لتنمية اأي منطقة اأو  الأمطار  و

اإن�صاء املجمعات ال�صكنية والعمالية باملنطقة . - 2

ات امل�صتثمرة . - 3 اإن�صاء الفناد واملنتجعات ال�صياحية خلدمة ال�صر

�صتية .  - 4 اإن�صاء وتنفـيذ م�صاريع اخلدمات اللو

طـات التنقيـة   - 5 طــات توليــد الكهربــاء وحتلية امليــاه وحفر البـار و اإن�صـــاء 

للموؤ�ص�صة   التابعة  املناطق  امل�صاريع ح�صريا خلدمة  دمات هذه  اأن تكون  على 

ت�صا�ض . هات ال وبالتن�صيق مع 

ل املنطقة . - 6 دمات اأو مرافق دا يل اأي  اإدارة اأو ت�ص

ر حتددها اللجنة العليا لال�صتثمار .  - 7  اإن�صاء اأي مرافق اأ

ل بعــد  م لتنفـيذهــا  و طــة التطويـــر والربنامـــ الزمني الال صــع  ويتولــى املطــور و

موافقة املوؤ�ص�صة .

ــاد  70 ( ا

تن�صاأ باملوؤ�ص�صة جلنة ت�صمى "اللجنة العليا لال�صتثمار" برئا�صة الرئي�ض التنفـيذي  وع�صوية 

فـي املوؤ�ص�صة  وي�صدر بت�صمية اأع�صاء اللجنة قرار من املجل�ض  على  بار مو اأربعة من 

ما يحدد القرار نظام عمل اللجنة . فـي املوؤ�ص�صة   اأن يحدد القرار مقرر اللجنة من مو

 وتتو اللجنة العليا الب فـي طلبات ال�صتثمار املقدمة من املطورين  وطلبات ال�صتثمار 

ض املطلو ا�صتثمارها على )100000( مائة األف م مربع . التي تزيد م�صاحة الأر
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ــاد  71 ( ا

زء من حقوق والتزاماتـــ املتعلقة بتطوير منطقة  ل اأو  ل عن  ل يجـــو للمطور التنـــا

ل  وفقا للنمو املعد  تابيا على  ر اإل بعد موافقة املوؤ�ص�صة  اأ زء منها جلهة  اأو 

مطور  وبعد  اإلي لل�صرو املطلوبة لعتماده  ل  املتنا ا�صتيفاء  ض  �صريطة  ر لهذا ال

ل ل . ( ع�صرة باملائة من قيمة العقد املربم ب املطور واملتنا �صداد ر�صم بن�صبة )10

ي�ض تطوير  يتم  ل اإلي التقدم اإ املوؤ�ص�صة بطل احل�صول على تر ويج على املتنا

املن�صو�ض  املطورين  درا�صة طلبات  فـي  املتبعة  راءات  والإ للقواعد  احل�صول علي طبقا 

عليها فـي هذه الالئحة .

ــاد  72 ( ا

الل التي :  ل من  تقوم الدائرة املخت�صة بتاأهيل املطورين م�صبقا  و

الإعــالن عن املناطـــق وامل�صاريـــع التي تر املوؤ�ص�صـــة فـي ا�صتثمارها فـي و�صائــل   1

الإعــالم املحليــة اأو العاملية  ودعوة املطورين للتاأهيل امل�صبــق بنــاء علــى املعاييــر 

التية 

اأ  ال�صرية الذاتية للمطور .

  املقدرة املالية .

  اخلربات الفنية .

ــورة فـي البنـــد   2 عــــة املعلومـــات املقدمـــة مـــن املطوريــن وتطبيـق املعاييــر املذ مرا

رقم )1( من هـذه املــادة  لت�صنيف املطورين ورفع التو�صيـات اإ اللجنـة العليـا  

صهم املالية التناف�صية . م دعوتهم لتقد عرو ومن 

ت�صا�ض لعملية التاأهيل امل�صبق . وي ال ن تراه من  وللدائرة ال�صتعانة 

ــاد  73 ( ا

ت�صويقها  املمكن  من  التي  ال�صتثمارية  الفر�ض  بتحديد  تقوم  اأن  املخت�صة  الدائرة  على 

للمطورين  ويتم اعتمادها من قبل اللجنة العليا .
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ــاد  74 ( ا

صمن الفر�ض ال�صتثمارية التي ترو لها  ري مدر من  �صرو  فـي حال تقدم مطور 

فر�ض ا�صتثمارية  يتم درا�صة الطل وتاأهيل املطور وفقا  املوؤ�ص�صة اأو تعمل عليها لطرحها 

اإبرام  دو امل�صرو الذي تقدم ب يتم  بوت تاأهيل و لأحكام هذه الالئحة  وفـي حال 

ة لالإعالن للمناف�صة عنها .  اتفاقية ا�صتثمار مع دون احلا

ــاد  75 ( ا
ة بها ب�صكل  ة للموؤ�ص�صة اأو م�صار لو ات التي تكون  ن ال�صر يجو للجنة العليا اأن 

ة لالإعالن عنها . مبا�صر تطوير اأي منطقة دون احلا

ــاد  76 ( ا

ا�صة ما ياأتي  يج اأن تت�صمن اتفاقية ال�صتثمار املربمة ب املوؤ�ص�صة واملطور ب�صورة 

ل التطوير  و�صفة ا�صتعمالها .  1 ض  حتديد موقع وم�صاحة الأر

صي واملن�صات  اأو اأي مقابل ما   2 حتديد قيمة الإيجار اأومقابل حق النتفا لالأرا

ر طبقا لأحكام التفاقية .  ا

ال�صمان املا املقدم من املطور .  3

 حتديد مدة التطوير  والربنام الزمني لإقامة امل�صرو .   4

و�صف امل�صرو  ومكونات املختلفة  ومراحل تنفـيذه .  5

حتديد حقو والتزامات طرفـي التفاقية .  6

معايري الأداء املطلو من املطور اللتزام بها .  7

حقو والتزامات املطورين الفرعي فـي املنطقة .  8

ــالل بالتزامات .  9 تبة على املطور فـي حالة اإ اجلزاءات امل

الية ت�صوية النزاعـــــات .  10

يفـية تنظيم   11 ر وحقو ح�صرية يتم منحها للمطور و اأي التزامات اأو �صرو اأ

هذه احلقو . 
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حال   12 فـي  ال�صتثمار   اتفاقية  ل  للمنطقة  املوؤ�ص�صة  داد  ا�ص و�صرو  اأحكام 

ارتكا املطور للمخالفات املحددة فـي التفاقية . 

حالت و�صرو اإنهاء التفاقية .  13

ــاد  77 ( ا

يكون احلد الأق�صى ملدة اتفاقية ال�صتثمار على النحو التي 

يل   1 ان اتفاقية ال�صتثمار تتعلق باإن�صاء واإدارة وت�ص ا  )99( ت�صع وت�صعون �صنة اإ

اأن  اأو مرافق عامة  على  اأو علوية  اأ�صا�صية  اأو لتنفـيذ بنية  زء منها  اأو  املنطقة 

تت�صمن اتفاقية ال�صتثمار اأحكام عقد النتفا طبقا لأحكام هذه الالئحة .

يـــل   2 انــ اتفاقيــة ال�صتثمار تتعلـــق بـــاإدارة اأو ت�ص ا  مــ�ض وع�صــرون �صنــة اإ  )25(

زء منها . املنطقة اأو 

ــاد  78 ( ا

تكون للمطور احلقو التية  

طة التطوير املعتمدة من املوؤ�ص�صة   1 زء من املنطقة املحددة وفق  ل اأو  تطوير 

واملحددة عند اإبرام اتفاقية ال�صتثمار ب املطور  واملوؤ�ص�صة .

زء من املنطقة املحددة وفقا مل�صتو اخلدمات   2 ل اأو  دمة اأو اأ فـي  تقد 

طة التطوير املعتمدة لتل املنطقة . صحة فـي  ها املو املطلو تقد

ل املنطقة املحددة ملزاولة الأن�صطة امل�صمو بها فـي املنطقة .  3 ض دا ري الأر تاأ

ر معتمدة من املوؤ�ص�صة .  4 حتديد وحت�صيل مبال الإيجارات اأو اأي مبال مالية اأ

ها ل�صتخدامها   5 ار ل ال�صلطنة  و صي املنطقة املحددة اإ العمالء دا ت�صويق اأرا

فـي مزاولة الأن�صطة امل�صمو بها فـي املنطقة .

يل املنطقة املحددة على اأن تعتمد هذه   6 راءات لتطوير وت�ص صع القواعد والإ و

راءات من املوؤ�ص�صة . القواعد والإ

هات موؤهلة لتوفـري اخلدمات فـي املنطقة .  7 التعاقد مع 
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ــاد  79 ( ا

يلتـــزم املطـــور بالتـــي 

ـــراءات   1 يــ�ض لديـــ بالنظـــم والإ ا ـــد مــن تقيـــد امل�صتثمريــن واأ�صحا ال التاأ

املتبعة باملوؤ�ص�صة .

توفـري اخلدمات املن�صو�ض عليها فـي اتفاقية ال�صتثمار للم�صتفـيدين والتي وافق   2

طة التطوير . املطور على تزويدهم بها ب�صورة متوافقة مع 

يزاول   3 املطور  اأن  من  د  للتاأ املحددة  املنطقة  ول  بد املوؤ�ص�صة  فـي  ملو ال�صما 

ي�ض واتفاقية ال�صتثمار . ن�صاط وفقا ل�صرو ال

ــاد  80 ( ا

ل اتفاقية ال�صتثمار  ويتكون املخط  يتو املطور  اإعداد املخط العام للمنطقة 

العام من املخططات التنظيمية بجميع م�صتوياتها على النحو التي  

ط امل�ص التف�صيلي للموقع .  1

2  . )master plan( املخط التنظيمي العام

3  . ) detailed master plan( املخط التنظيمي التف�صيلي

اجلدول الزمني للتنفـيذ .  4

ديدها  ة )6( �صتة اأ�صهر من تاري اإبرام اتفاقية ال�صتثمار  ويجو  الل ف ل  ويكون 

لة بقرار اللجنة العليا . ا ة  لف

ــاد  81 ( ا

يراعى فـي املخططات التنظيمية امل�صار اإليها فـي املــادة )80 ( من هذه الالئحة ما ياأتي 

اأن تكون وفقا لروؤية املوؤ�ص�صة واملعايري التخطيطية املعتمدة منها  واأن يتم اإعدادها    1

�ض لها  ات ومكات هند�صية وا�صت�صارية متخ�ص�صة وموؤهلة  ومر من قبل �صر

بالعمل فـي ال�صلطنة .

رافـية )GIS( ، ونظام الر�صم الهند�صي  2 اأن يتم اإعدادها وفقا لنظام املعلومات اجل

رافـي املعتمــــد فـي ال�صلطنــــة  يــــات اجل ـــــاد(  وبا�صتخــــدام نظــــــام الإحدا )الأوتو

رائ ورقية  ورقمية . )WGS84(  وعلى �صكل 
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ــــر البيئـــي والت�صريعــــات ال�صاريــــة  ــــا يتفق ودرا�صة تقييم الأ 3  اأن يتـــم اإعدادهـــا 

فـي املنطقة .

ريها من املوا�صفات املقررة  والتي ي�صدر  اطات الفنية للمبا و 4  مراعاة ال�ص

بها قرار من الرئي�ض التنفـيذي . 

ــاد  82 ( ا

ط امل�ص التف�صيلي للموقع على ما ياأتي : يج اأن ي�صتمل 

ية   1 والهيدرولو رافـية  الطبو الطبيعة  حي  من  للموقع  التف�صيلي  الو�صف 

�صائ�ص املكانية . بة  و واخل�صائ�ض اجليوفـيزيائية لل

الأ�صا�صية   2 البنية  دمات  وبيان  يط   املوقع مع  التف�صيلي لعالقة  الو�صف 

يع املياه والكهرباء والت�صالت  طو تزويد وتو ا فـيها الطر و ية  اخلار

صية . و�صبكة ال�صر ال�صحي  وقنوات ت�صريف املياه و�صبكة الت�صالت الأر

طوطـــ الكنتوريــة  ونقــا ربطــ   3 يــة للموقــع  و ريطـــة تبـــ احلــدود اخلار

ـــي  ومن�صـــو  الرئي�صيـــة مع �صبكــات البنيـــة الأ�صا�صية ومرافـــق تزويدهـــا اخلار

ل . الطريق عند املد

ــاد ) 83 ( ا
ط امل�ص التف�صيلي  مة لإعداد  يتو املطور القيام بجميع الأعمال والدرا�صات الال

ول  راءات د مة  وت�صهل ل اإ للموقع  على اأن تقدم ل املوؤ�ص�صة البيانات واملعلومات الال

املوقع .

ــاد  84 ( ا

التاري  الل  املوؤ�ص�صة  اإ  للموقع  التف�صيلي  امل�ص  ط  تقد  املطور  على  يج 

املحدد من قبل اللجنة العليا . 

ال يوم عمل من تاري ت�صلم التقرير ،  الل )30(  وعلى املوؤ�ص�صة اإ�صدار قرارها ب�صاأن 

ورة دون الب فـي قرارا بالقبول . ويعد م�صي املدة املذ

وفـي حال الرف�ض يج اأن يكون القرار م�صببا .
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ــاد  85 ( ا

ط التنظيم  ط امل�ص التف�صيلي للموقع  يتو املطور اإعداد  بعد املوافقة على 

العام للموقع  والذي يج اأن ي�صتمل على ما ياأتي :

وامل�صاحات   1 املواقع  حتديد  فـي  املختلفة  ويراعى  صي  الأرا ل�صتعمالت  ط 

ايــات ال�صتخدام امل�ص   واملمـــرات التـــي يتـــم تخ�صي�صهـــا والحتفـــا بهــا ل

ــرات امل�صــاة ومواقــف  �صتوياتهــا التنظيمية املختلفة  و ل الطــر  ـا فــي 

ــرات �صبكــات البنيــــة الأ�صا�صيــة  بـــات بفئاتهـا املختلفــة  واملرافـــق العامــة  و املر

ــــــــات احل�صريــــــــة  وامل�صاحـــــات اخل�صـــــــراء   ) الرئي�صيـــــــــة والفرعيــــــــة (  والفرا

تماعيـــة . ـــز اخلدمـــات ال ودور العبـــادة  ومرا

حتديــــــد املواقـــــــع وامل�صاحـــــــات املخ�ص�صة لال�صتعمـــــــالت القت�صاديـــــة املختلفــــــــــة   2

ل املناطــــــق املخ�ص�صــة لال�صتخـــــــدام ال�صكنـــي  والتجــــاري  وال�صكنــــي  ــــا فـي 

التجــاري  واملكتبــي  وال�صياحــي  والتخزينـــي  وال�صناعـــي .

ورة فـي البند )1( من هذه املــادة ،   3 حتديد الن�صبة املئوية لكل من ال�صتخدامات املذ

مالية للموقع . مقارنة بامل�صاحة الإ

ــاد  86 ( ا

ال يوم عمل  الل )30(  على املوؤ�ص�صة اإ�صدار قرارها ب�صاأن املخط التنظيمي العام 

ورة دون الب فـي قرارا بالقبول . من تاري ت�صلم املخط  ويعد م�صي املدة املذ

وفـي حال الرف�ض يج اأن يكون القرار م�صببا .

ــاد  87 ( ا

التف�صيلي  املخط  اإعداد  املطور  يتو  العام   التنظيم  ط  على  املوافقة  حال  فـي 

ـــدد ومف�صــل  صـــي  ويجــ اأن يت�صمــن اأحــكام و�صــرو التنظيــم والإعـــمار ب�صكل  لالأرا

ا�صة ما ياأتي : ض على حدة  وب�صفة  لكل قطعة اأر

رافـــي املعتمـــد  وم�صاحــة   1 يــات اجل صـــي  وفـــق نظــام الإحدا يــــات قطـــع الأرا اإحدا

هاتها الأربع . ل قطعة واأبعاد وا

ض باملخط .  2 ل قطعة اأر نو ا�صتعمال 
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اور ونقا  - 3 ن�صو الطريق الذي يوؤدي اإ القطعة  و من�صو البناء مقارنة 

الرب مع �صبكة الطر املحيطة و�صبكات البنية الأ�صا�صية التي تخدمها .

احلد الأعلى للن�صبة املئوية والن�صبة الطابقية للبناء  واحلد الأق�صى لالرتفا   - 4

واحلد الأدنى لالرتدادات اجلانبية  والأمامية  واخللفـية .

البناء   - 5 م�صاحة  اأ�صا�ض  على  ددة  املختلفة   بفئاتها  بات  املر مواقف  م�صاحة 

وطبيعة ا�صتعمال .

للمبا  - 6 ي  اخلار املظهر  يحدد  الذي  املعماري  والطرا  بالهوية  اخلا�صة  القيود 

اطات تن�صيق املوقع . والأ�صوار  وموا�صفات املواد امل�صتعملة  واألوانها  وا�ص

اŸــادة ) 88 (

الل امليعاد املتفق  يجب على املطور تقد املخططات التنظيمية التف�صيلية اإ املوؤ�ص�صة 

طة تطوير املنطقة . علي فـي الربنام الزمني الوارد فـي 

ال يوما  الل )30(  ويج على املوؤ�ص�صة الب باعتماد املخط التنظيمي التف�صيلي 

ورة دون الب فـي قرارا بالقبول . من تاري ت�صلم املخط  ويعد م�صي املدة املذ

 وفـي حال الرف�ض يجب اأن يكون القرار م�صببا .

اŸــادة ) 89 (

ط التنظيم العام اأو املخط  ة التنفـيذ املوافقة على تعديل  الل ف يجو للموؤ�ص�صة 

ل بناء على طل املطور . ويج اأن يت�صمن الطل امل�صار اإلي  التف�صيلي للمنطقة  و

طة العمل  –ديــد العنا�صــر التي يطــراأ عليهــا التعديـــل  والتعديـــالت التي تطراأ على 

راحل املختلفة . والربنام الزمني لتنفـيذ م�صرو التطوير 

ســـاد� سـ ال ال

ــة نط ـ ا نــا  اأعمــا ال

اŸــادة ) 90 (

ل يجـــو لأي مقـــاول مزاولـــة اأعمـــال البنـــاء فـي املنطقـــة اإل بـــعد احل�صـــول علــى ت�صريـــ 

من الدائرة املخت�صة وفقا لهذه الالئحة وال�صواب التي ت�صدرها املنطقة .
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ــاد  91 ( ا
مة للعامل  يج على املقاول قبل مبا�صرة العمل باملنطقة احل�صول على الت�صاري الال

لدي .

ــاد  92 ( ا

راء اأي تعديالت  ل يجـــو اإقامــة اأي اأعمال بـــناء اأو اإن�صاءات فـي املنطقـــة اأو تو�صعتها اأو اإ
يـــ�ض من الدائرة املخت�صة وفقا لأحكام هذه الالئحة . عليها  اإل بعـــد احل�صـــول على تر

ــاد  93 ( ا

راء اأي  ي�ض اأعمال البناء اأو الإن�صاءات اأو التو�صعات اأو اإ يقــدم طلـ احل�صــول على تر
ض  مرفقا ب اأ�صول  ــر تعديالت عليها اإ الدائرة املخت�صة علــى النمو املعـد لهذا ال
ريها من امل�صتندات التي يحددها النمو  وما يفـيد �صداد  ططات البناء  و ائق و و

الر�صم املقرر .

ــاد  94 ( ا

ــــة  يـــ�ض  معتمــــدة من قبـل �صر ططــــات البناء املرفقة بطل ال يجـــ اأن تكــــون 
�ض ل بالعمل فـي ال�صلطنة  وم�صادقا عليها من قبل الهيئة العامة  اأو مكت هند�صي مر

للدفا املد والإ�صعا .

ــاد  95 ( ا

�صتوياتهــــــا املختلفـــــــة   ططـــــات البنــــاء باملخطـــــطات التنظيميـــــة  يجــــ اأن تلتـــــزم 
ريها من املوا�صفات املقررة  والتي ي�صدر بها  اطات املعمارية والفنية للمبا  و وال�ص
وي ال�صاأن تقد ملخ�ض تنفـيذي يب مد توافق  قرار من الرئي�ض التنفـيذي  وعلى 
اطــــات املطلوبــة  والتزامها بالن�ص والأرقــام املعياريــة الــواردة فـي  الت�صاميم مع ال�ص

املخطـــطات التنظيمية املقررة .

ــاد  96 ( ا

يــــ�ض اأعمـــــال البنـــاء والبــــ فـيــــ باملوافقـــــة  تتولـــى الدائـــرة املخت�صـــــة درا�صــــة طلـــــ تر
م�صة ع�صر يوم عمل من تاري تقد م�صتوفـيا امل�صتندات  ـــالل )15(  ل  اأو الرف�ض  و

املطلوبة .

وفـي حال الرف�ض يج اأن يكون القرار م�صببا .
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ــاد ) 97 ( ا

مدد  اأو  ملـــدة  للتجديد  قابلة  واحــدة  �صنة   )1( ملــدة  املفعول  �صاري  البنـــاء  ي�ض  تر يكون 

ي�ض  ال طال  من  يقدم  طل  على  بناء  املخت�صة   الدائرة  مدير  من  بقرار  ــر  اأ

مرفقا ب ما يفـيد �صداد الر�صم املقرر .

ــاد  98 ( ا

ــ�ض  اأو مكتــــ هند�صــي مر ــــة  �صر تعيـــــ  البنــــــاء  باأعمال  لــــــ  ـــــ�ض  املر علـــــى  يجــــ 

صمان اللتزام  ل لالإ�صـــــرا علــــــى تنفـيذ اأعمال البناء  و لــــ بالعمـل فـي ال�صلطنة  و

اطات البناء املقررة .  ي�ض وا�ص خططات ال

ــاد  99 ( ا

�ض ل احل�صول على موافقة الدائرة املخت�صة على تعي املقاول اأو املكت  يج على املر

الهند�صي الذي �صينفذ اأعمال الإن�صاءات باملنطقة  ويحق للدائرة رف�ض اأي مقاول اأو مكت 

الفات فـي املنطقة  مع مراعاة بيان �صب الرف�ض . هند�صي �صبق اأن �صجل بحق 

ــاد  100 ( ا

ل يجـــو القيــــام بالأعمـــال التيـــة اإل بعــــد احل�صــــول علـــى موافقــــة الدائــــرة املخت�صــــة  

راءات التي ي�صدر بها قرار من الرئي�ض التنفـيذي  وفقا لل�صرو والإ

دمات البنية الأ�صا�صية للم�صرو .   1 احلفر فـي الطريق العام اأو فـي حرم لتو�صيل 

�ض بالنتفا بها .  2 ض املر ار حدود الأر احلفر 

ــاد  101 ( ا

يــــر املواقـــع املخ�ص�صـــة  لفات الــردم ومــواد البنــاء  اأو التخلـــ�ض منها فـي  يحــظر تـــر 

لذل  والتي حتددها املنطقة .

ــاد  102 ( ا

الفــة حكـــم املادتـــ ) 100 ، 101 ( مـــن هذه الالئحــــة  يكون للمنطقة اتخــــا  فـي حال 

راءين التي   اأحـــد الإ
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الل  ل  ان علي  و الة اأ�صبا املخالفة  واإعادة احلال اإ ما  1  اإلزام املخالف باإ

ل الذي حتدده ل . الأ

ــــان علي علــــى نفقــــة املخالــــــف   الة اأ�صبــــــا املخالفـــة  واإعـــادة احلـــال اإ مـــا  2  اإ

ل . افة النفقات التي تكبدتها املنطقة فـي �صبيل  مع حتميل 

ــاد  103 ( ا

فـي حال  اأو احلفر   الإن�صاءات  اأو  البناء  اأعمال  فورا عن  التوقف  ال�صاأن  وي  يج على 

طار املنطقة فورا بذل . رية فـي املوقع  مع اإ ار اأو معا اأ العثور على ا

ــاد  104 ( ا

ام البنـــاء  �ض ل  عقـــ النتهـــاء من اأعمـــــال البنـــاء  احل�صول على �صهادة اإ علـــى املر

من الدائرة املخت�صة  ويقدم طل احل�صول على ال�صهادة على النمو املعد لذل  مرفقا 

د اللتزام  ة اأو املكت الهند�صي امل�صر على تنفـيذ اأعمال البناء يوؤ ب تقرير من ال�صر

ريهـا من ال�صــرو واملوا�صفات التي تكون الدائرة قد حددتهــا لــ   ي�ض و ب�صرو ال

وتتعلــق ب�صفة ا�صتخدام املبنى  اأو طبيعة الن�صا القت�صادي املزمع مزاولت فـي .

راء ما يلزم من معاينات  ما من م�صتندات وبيانات  واإ ويجو للمنطقة ا�صتيفاء ما تراه ل

ور .  للب فـي الطل املذ

ورة . ال اأي مبنى اإل بعد احل�صول على ال�صهادة املذ ول يجو اإ�ص

ــاد  105 ( ا

فـي  والبـــ  البناء  ـام  اإ �صهادة  على  احل�صـــول  طلـــ  درا�صــة  املخت�صة  الدائرة  تتولـــى 

افة امل�صتندات والبيانات  ـــالل مدة ل تتجاو )10( ع�صرة اأيام عمل من تاري ا�صتيفائ 

ورة دون الب فـي الطل قرارا بالقبول . واملعاينات املطلوبة  ويعد م�صي املدة املذ

وفـي حالة رف�ض الطل يج اأن يكون القرار م�صببا .

ــاد  106 ( ا

ام البناء بالقرار ال�صادر ب�صاأن على العنوان  يخطر مقدم طل احل�صول على �صهادة اإ

م�صة اأيام عمل . الل )5(  املـدون بالطلـ 
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سابـــ ســ ال  ال

لنــ اد ال ـــ يــ با ال

ــاد   107 (  ا

يجو للمدير العام  بناء على تو�صية الدائرة املخت�صة  اأن ي�صدر قرارا ببيع الب�صائع 

التية باملزاد العلني  

اإنهاء عقود اإيجارها    1 رة  والتي مت  صي واملن�صات امل�صتاأ الب�صائع املخزنة بالأرا

الل )6( �صتة اأ�صهر من تاري  ر  ن اأ و يقم مالكوها بنقلها وتخزينها باأما

ف�ص عقد الإيجار .

م�صرة   2 اأو  بجوارها  املخزنة  الب�صائع  على  طرا  ت�صكل  اأ�صبح  التي  الب�صائع 

ل فـي حال عدم قيام مالكها  بال�صحة العامة اأو البيئة اأو املن�صات املخزنة بها  و

اإ�صعار  ويتم  اخلطورة   ة  در ح�ص  حتدد  ة  ف الل  املنطقة  من  ها  را باإ

تثب  التي  الب�صائع  على  احلالة  فـي هذه  البيع  ويقت�صر  بذل   طيا  مالكها 

اإمكانية ا�صتخدامها اأو ال�صتفادة منها .

ها من املنطقة   3 را ل فـي حال عدم قيام مالكها باإ الب�صائع القابلة للتلف  و

ة قابليتها للتلف . ة حتدد ح�ص در الل ف

من بيع تل   4  الب�صائع التي ل يعر اأ�صحابها  وفـي هذه احلالة يتم ت�صجيل 

الب�صائع بح�صا الإيرادات اخلا�صة باملنطقة .

ــاد  108 (  ا

فـ برئا�صة  ة مو ال ت�صكل بقرار من املدير العام جلنة لبيع الب�صائع باملزاد العلني من 

القرار  يحدد  اأن  على  الق�صائية   ال�صبطية  �صفة  يحملون  ن  املنطقة  فـي  مو اأحد 

وي ال�صاأن  طار  مقررا للجنة يتو القيام بالإعداد والتجهيز لكافة اأعمال اللجنة  واإ

بقراراتها .
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ــاد  109 (  ا
يكون للجنة البيع باملزاد العلني املهام التية 

من مقدم من املتزايدين ي�صاوي    1 ان اأعلى  املوافقة على بيع الب�صائع فـي حال 

اأو يزيد على القيمة التقديرية للب�صائع .

من مقدم من املتزايدين اأقل   2 ان اأعلى  اء عملية البيع ملرة واحدة فـي حال  اإر

ملرة  العلني  باملزاد  للبيع  الب�صائع  طر  وعند  للب�صائع   التقديرية  القيمة  من 

من مقدم للب�صائع  ان اأعلى  انية يجو للجنة البيع اأن توافق على البيع �صواء 

يزيد  اأو يقل عن قيمتها التقديرية .

اأقل   3 من مقدم للب�صائع  اأعلى  اأن  م من  بيع الب�صائع من املرة الأو على الر

يل البيع باملزاد العلني  اإمكانية تاأ ل فـي حال عدم  من قيمتها التقديرية  و

لظرو الب�صائع  بعد موافقة املدير العام .

ــاد  110 ( ا

راءات التية  يتم بيع الب�صائع باملزاد العلني وفقا لالإ

�صو بالب�صائع املحدد بيعها .  1 تقوم الدائرة املخت�صة باإعداد 

يرفق بهذه الك�صو بيان بالقيمة التقديرية للب�صائع  وقيمة امل�صتحقات املالية   2

امل للب�صائع من حي النو والعدد والكمية .  للمنطقة  و�صب البيع  وو�صف 

ض تقدير قيمة الب�صاعة . را ن تراه لأ وللدائرة املخت�صة ال�صتعانة 

ترفـــع الدائـــرة املخت�صــة الك�صــو املن�صــو�ض عليهـا فــي البنــد )1( من هـذه املــادة   3

اإ املدير العام م�صفوعة بتو�صيتها فـي هذا ال�صاأن .

يتم الإعالن عن بيع الب�صائع باملزاد العلني  بعد موافقة املدير العام  فـي اإحد   4

مان البيع  مع و�صف  ال�صحف املحلية  على اأن يت�صمن الإعالن حتديد مكان و

صة للبيع . عام للب�صائع املعرو

ل�صة البيع باملزاد العلني فـي املكان واملوعد املحدد بالإعالن  وبح�صور   5  يتم عقد 

افة اأع�صاء جلنة بيع الب�صائع باملزاد العلني .
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ــاد  111 ( ا
من  نان باملائة من  ( ا يج على من ر�صا علي املزاد اأن يقوم ب�صداد مبل مقداره )2 

�صية علي . ل فور �صدور قرار ال الب�صائع  و

ــاد  112 ( ا

اأيام  الل )10( ع�صرة  من الب�صائع  يج على من ر�صا علي املزاد اأن يقوم بدفع باقي 

افة امل�صاريف  �صية  م�صافا اإليها تكاليف الإعالن بال�صحف املحلية  و عمل من تاري ال

ل يتم اإعادة  من البيع  وفـي حال تخلف عن  ة باملائة من  ال  ) الإدارية بن�صبة )3

التي  التكاليف  يتحمل  وفـي هذه احلالة  العلني   باملزاد  للبيع  انية  الب�صائع مرة  طر 

ل . راء  ت  ت

ــاد  113 ( ا

را الب�صائع بعد تاري  ون يوم عمل لإ ال ن من ر�صا علي املزاد مهلة مدتها )30( 

رامة  علي  ض  تفر املهلة   تل  الل  ها  را اإ يتم  ا   واإ الب�صائع   من  باقي  دفع 

ري  ي�صدر بتحديدها قرار من املدير العام  وفـي حالة ال�صتمرار  ل يوم تاأ مالية عن 

الل )90( ت�صع يوما تتم اإعادة بيعها باملزاد العلني  على  ها من املنطقة  را بعدم اإ

اأي  دون  ل  على  ترتب  التي  التكاليف  افة  املزاد  علي  ر�صا  اأن  �صبق  الذي  يتحمل  اأن 

م�صوؤولية على املنطقة .

ــاد  114 ( ا

يجو للم�صتثمر  وبعد الإعالن عن بيع الب�صائع باملزاد العلني  وقبل موعد انعقاد املزاد  

راءات البيع  بناء على طل يقدم اإ الدائرة املخت�صة مبينا فـي اأ�صبا طل  اإيقا اإ

ص على املدير العام  م�صفوعا  راءات البيع  وتتو الدائرة درا�صة الطل وعر اإيقا اإ

راءات البيع . افة التكاليف التي ترتب على اإيقا اإ براأيها على اأن يتحمل امل�صتثمر 

ــاد  115 ( ا

ان  اء عملية البيع فـي حال  يجو للمدير العام  بناء على تو�صية الدائرة املخت�صة  اإر

رب من قيمة م�صتحقات املنطقة جتاه امل�صتثمر   قيمة الب�صائع املراد بيعها باملزاد العلني اأ

ر لبيعها باملزاد العلني وفقا لهذه الالئحة . د �صب ا مع مراعاة اأن ل يو
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ــاد  116 ( ا

من بيع  األ يقل  ة  يج  ال اأقل من )3(  ان عدد املتزايدين على الب�صائع  فـي حال 

الب�صائع عن القيمة التقديرية للب�صائع املراد بيعها باملزاد العلني . 

ــاد  117 (  ا

ل�صة  ناء  اأ فـي  �صخ�صيا  ودين  املو الأ�صخا�ض  من  اإل  الب�صائع  على  املزايدة  تقبل  ل 

املتزايد �صخ�صا  ان  ل  وفـي حال  اإبرا ما يثب  القانوني بعد  الئهم  اأو و املزايدة 

ثيل ال�صخ�ض املتزايد ل . معنويا يتو اإبرا ما يثب 

ــاد  118 (  ا

يع ح�صيلة بيع الب�صائع باملزاد العلني على النحو التي  يتم تو

راءات البيع   1 ان املبل الرا�صي ب املزاد ي�صاوي م�صتحقات املنطقة وتكاليف اإ ا  اإ

راءات املالية املعمول بها . باملزاد العلني  فـيتم ا�صتيفاء تل امل�صتحقات وفقا لالإ

راءات   2 اإ وتكاليف  املنطقة  م�صتحقات  على  يزيد  املزاد  ب  الرا�صي  املبل  ان  ا  اإ

البيع باملزاد العلني  يقيد املبل الزائد بح�صا الأمانات ل�صال امل�صتثمر  ويتم 

راءات املالية املعمول بها . اإ�صعاره بذل وفقا لالإ

راءات   3 اإ وتكاليف  املنطقة  م�صتحقات  من  اأقل  املزاد  ب  الرا�صي  املبل  ان  ا  اإ

وفقا  وحت�صيل  بالفر  امل�صتثمر  طالبة  املنطقة  فتقوم  العلني   باملزاد  البيع 

راءات القانونية املعمول بها بال�صلطنة . لالإ

ــاد  119 ( ا

صــرر نا عن بيع الب�صائع باملـزاد العلني  اأو اأي حقـو  تنتفـــي م�صوؤولـــية املنطقـــة عن اأي 

ري نتيجة تطبيق اأحكام هذه الالئحة . اأو التزامات للم�صتثمر اأو لل

ــاد  120 ( ا

الب�صائع قبل بدء  العلني  معاينة  باملزاد  البيع  اأع�صاء جلنة  املتزايدين  وبح�صور  على 

ل متزايد م�صار فـي املزاد اأن قد عاين الب�صائع املعلن عنها  ول يقبل  املزاد  ويعترب 

ل فـيما بعد . من اأي ادعاء يخالف 
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ــاد  121 (  ا

د فـي الب�صائع  ما  يقرر املدير العام نقل  يج اأن تتم عملية البيع فـي املكان الذي تو

ل على �صالمة الب�صائع . ر  اية  �صريطة األ يوؤ ر معد لهذه ال الب�صائع اإ اأي مكان ا

ــاد  122 ( ا

طارات وقرارات التبلي والبيع اإ امل�صتثمرين ح�ص العناوين  يتم اإر�صال الإ�صعارات والإ

اإ�صعارات  اإي�صال  تعذر  حال  وفـي  عليها   م�صوؤولية  اأدنى  ودون  املنطقة   لد  ة  املحفو

طار املنطقة  يري العنوان  دون اإ ص لهم  اأو تعديل  اأو ت التبلي لعدم توفر عنوان وا

طار وفقا لأحكام هذه الالئحة .  ثابة اإ�صعار واإ بذل  يعترب اإعالن البيع 

ــاد  123 ( ا
ل يجو بيع الب�صائع باملزاد العلني فـي حالة رفع دعاو ق�صائية ب�صاأنها  تتعلق بحقو 

هة حكومية . ة احتياطيا ل�صال اأي  جو امللكية الفكرية اأو العالمات التجارية  و

امـــ ســ ال ال

ـــ سا ـــال ال اإ

ــاد  124 (  ا

تقــوم املنطقــة باإتـــال الب�صائــع التيـــة  

فـ الذين   1 صبطها من قبل املو ها  ويتم  الب�صائع التي تنتهي �صالحية ا�صتهال

يحملون �صفة ال�صبطية الق�صائية .

ر    2 الأ الب�صائع  طرا على  املنطقة ي�صكل  ودها فـي  اأ�صب و التي  الب�صائع 

فـ الذين يحملـــون �صفـــة  صبطها من قبل املو والأ�صخا�ض باملنطقــة  ويتــم 

ال�صبطية الق�صائية .

الب�صائع التي يتعذر بيعها باملزاد العلني  والتي تقرر بيعها �صابقا وفقا لأحكام   3

هذه الالئحة .

الب�صائع التي �صدر حكم ق�صائي باإتالفها .  4
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ــاد  125 ( ا

راءات التية  يتم اإتال الب�صائع باملنطقة وفق الإ

�صو بالب�صائع التي يتقرر اإتالفها .   1 تقوم الدائرة املخت�صة باإعداد 

باإتال   2 التو�صية  مع  العام   املدير  اإ  الك�صو  برفع  املخت�صة  الدائرة  تقوم 

الب�صائع  مع بيان �صب الإتال لكل حالة .

طار قبل   3 طار امل�صتثمر بقرار الإتال  على اأن يتم الإ تقوم الدائرة املخت�صة باإ

م�صة ع�صر يوم عمل . التاري املحدد لالإتال بـ )15( 

راءات اإتال الب�صائع بناء على طل يقدم  ل يحق للم�صتثمر اأن يطل وقف اإ ومع 

العام  املدير  موافقة  حالة  وفـي  الوقف   طل  مربرات  فـي  مبينا  املخت�صة  الدائرة  اإ 

الل  را الب�صائع املقرر اإتالفها  على الطل بناء على تو�صية الدائرة املخت�صة  يتم اإ

ة التي يحددها املدير العام . الف

ــاد  126 (  ا

ي�صدر قرار اإتال الب�صائع من املدير العام  على اأن يت�صمن القرار البيانات التية   1

ض . اأ  ا�صم امل�صتثمر اأو املندو املفو

  و�صف الب�صائع .

  �صب الإتال للب�صائع .

د  مكان الإتال  وتاريخ .

م�صة اأيام عمل على الأقل من التاري املحدد لالإتال ،  2  ي�صدر قرار الإتال قبل )5( 

افة اجلهات التابع لهـــا اأع�صـــاء جلنة الإتال املن�صـــو�ض عليهـــا  وتر�صـل ن�ص من اإ 

فـي املــادة )127( من هذه الالئحة اإل فـي حالت ال�صرورة التي يقدرها املدير العام  

يتم الإتال  وتخطر هذه اجلهات بذل .

ائق املتعلقة بالب�صائع املبينة بقرار الإتال .  افة الو 3  يرفق مع قرار الإتال 
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ــاد  127 ( ا
ت�صكل بقرار من املدير العام جلنة لإتال الب�صائع فـي املنطقة ل يقل عدد اأع�صائها عن 

ن يحملون �صفة ال�صبطية الق�صائية ،  فـي املنطقة  ة  وتكون برئا�صة اأحد مو ال  )3(

ات  ان الب�صاعة املراد اإتالفها  ت�صا�ض فـي حال  ات ال مع مراعاة ال�صتعانة باجلهات 

ر بيئي .  اأ

فـي املنطقة  يتولـــى الإعـــداد والتجهيــز لكافـــة  ويحدد القرار مقــررا للجنــة من ب مو

اأعمال اللجنة .

ــاد  128 (  ا

 تتو جلنة اإتال الب�صائع املهام التية  

الك�صف على الب�صائع ومطابقة ما ورد فـي الك�صو على الواقع .  1

�صليمة    2 بطريقة  منها  للتخل�ض  الب�صائع   لإتال  املنا�صبة  الطريقة  حتديد 

وامنة للبيئة .

حتديد مكان الإتال  وتاريخ .  3

الإ�صرا على نقل الب�صائع من مكان تخزينها اإ املكان الذي حتدده لإتالفها .  4

الإ�صرا املبا�صر على عملية الإتال .   5

ــاد  129 (  ا
�صر بذل  يثب فـي   1 على جلنة الإتال  بعد النتهاء من عملية الإتال  اإعداد 

الطريقة التي مت تنفـيذ عملية الإتال بها  مع بيان و�صف تف�صيلي حلالة الب�صائع 

افة اأع�صاء اللجنة .  بعد الإتال  وعلى اأن يوقع من قبل 

ائـــق   2 افــة الو ح�صر اإتــال الب�صائع نـ�ص اأ�صلية من قـــرار الإتـــال  و اأن ترفق 

املتعلقة بالب�صائع .

يتو مقرر جلنة اإتال الب�صائع  بعد ا�صتكمال توقيعات اأع�صائها على املح�صر    3

ض اإ�صدار �صهادة الإتال . ر ت�صليم اإ الدائرة املخت�صة ل
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اŸــادة ) 130 ( 

ض  حت�صل الدائرة املخت�صة تكاليف اإتال الب�صائع املقررة من امل�صتثمر  اأو املندو املفو

قبـــل مبا�صـــرة عمليـــة الإتال  وفـي حـــال عـــدم القيــــام بدفــع هذه التكاليــف يتم ال�صيــر 

راءات املالية املعمول  راءات الإتال  على اأن حت�صل هذه التكاليف لحقا وفقا لالإ فـي اإ

بها فـي املنطقة .

اŸــادة ) 131 ( 

يجــو اإتـــال الب�صائـــع باملنطقــة وفقـــا لأحكـــام هـــذه الالئحـــة بنـــاء علــى طلــ امل�صتثمـــر 

ض  وفقا لل�صرو التية  اأو املندو املفو

ود ق�صايا حقو ملكية  - 1 ود نزا على ملكية الب�صائع  اأو و تقد اإقرار بعدم و

فكرية ب�صاأنها .

ر بيئي فـي حالة اإتال الب�صائع .  - 2 د اأ تقد ما يثب اأن ل يو

اأن يتعذر بيع الب�صائع اأو الت�صر بها  اأو لي�ض لها قيمة جتارية .  - 3

ت على عملية الإتال .  - 4 ت�صديد التكاليف التي ت

ض بعدم م�صوؤولية املنطقة عن اإتال  - 5 تقد اإقرار من امل�صتثمر اأو املندو املفو

الب�صائع باأي حال من الأحوال .

اŸــادة ) 132 (

�صــر الإتـــال املعـــد  ت�صـــدر الدائـــرة املخت�صة �صهـــادة اإتــــال الب�صائـــع م�صتنــدة على 

من قبل جلنة اإتال الب�صائع .

اŸــادة ) 133 ( 

هذه  من   )127( املــادة  فـي  عليها  املن�صو�ض  الب�صائع  اإتال  جلنة  اأع�صاء  تال  ا عند 

صو على املدير العام للب  ض املو لة اإليها  يتم عر يفـية تنفـيذ املهام املو الالئحة فـي 

فـي  ويكون قراره فـي هذا ال�صاأن نهائيا . 
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ا�ســـ ســ ال ال

ة نط ــات اإ ا ر ـا وا س أ ــو ا يــم د ن

ــاد  134 ( ا

يجــ عــلى العاملـــ لد امل�صتثمـــر ومـــوردي اخلدمـــات واملقاولـــ باملنطقـــة احل�صـــول 

اإ املنطقة  وتكون مدة الت�صري )2( �صنت من تاري الإ�صدار   ول  على ت�صري د

ري العماني . �صريطة األ تتجاو تاري انتهاء الإقامة ل

ــاد  135 ( ا

والعامل لديهم  احل�صول  باملنطقة  واملقاول  امل�صتثمر وموردي اخلدمات  يج على 

باتهم اإ املنطقة وفقا لأحكام هذه الالئحة . ول مر على ت�صري د

بة ما ياأتي   ول املر وي�ص للح�صول على ت�صري د

ول اإ املنطقة . بة م�صرحا ل بالد 1  اأن يكون قائد املر

بة �صاري املفعول . ي�ض ت�صيري املر 2  اأن يكون تر

ــاد  136 ( ا

بت  ول مر ول املنطقة فـي اأي وق  وي�صر ل بد تعد بطاقة امل�صتثمر ت�صريحا ل بد

اإ املنطقة بدون ر�صوم .

ــاد  137 ( ا

ت�صدر املنطقة الت�صري  بناء على طل يقدم من �صاح ال�صاأن اإ الدائرة املخت�صة  

بعد ا�صتيفاء ال�صرو و�صداد الر�صم املقرر .

ــاد  138 ( ا

ول و�صائل النقل اجلماعي اإ املنطقة ما ياأتي  ي�ص للح�صول على ت�صري د

رة من قبل م�صتثمر   1 اأو م�صتاأ الت�صري  ة لطال  لو النقل  اأن تكون و�صيلة 

ا باملنطقة . يزاول ن�صا نقل الر

�صة �صارية املفعول ملدة ل تقل عن )1( �صهر واحد .  2 اأن حتمل و�صيلة النقل ر
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تكون   3 واأن  الثال   والطر  ا  الر على  تاأم  يقة  و النقل  لو�صيلة  يكون  اأن 

ة �صريان الت�صري .  الل ف يقة �صارية املفعول  الو

�صة و�صيلة النقل .  4 األ تتجاو �صالحية �صريان الت�صري �صالحية ر

ــاد  139 (  ا

ول اإ املنطقة  نقل الأ�صخا�ض  يحظر على و�صائل النقل اجلماعي  امل�صر لها بالد

ول املنطقة . ري امل�صر لهم بد

ري عمالها  ة للم�صتثمر نقل اأ�صخا�ض من  ما يحظر على و�صائل النقل اجلماعي اململو

فـيها . اأو مو

ــاد  140 (  ا

نبيـة   ـــول و�صائل نقل الب�صائـع  العمانيـة والأ ت�صــدر الدائـــرة املخت�صـــة ت�صاريــ د

ل مع مراعاة التفاقيات  ض التحميل  بعد �صداد الر�صوم املقررة  و را اإ املنطقة لأ

الدولية املوقعة من قبل ال�صلطنة بخ�صو�ض النقل الربي .

ــاد  141 (  ا

الل و�صي  نبية للمنطقة  اإل من  ول و�صائل نقل الب�صائع العمانية والأ ل يجو د

�ض ل بذل  على اأن يلتزم بالتي  نقل مر

ايات ا�صطفـــا و�صائــل النقـــل اخلا�صــة بـــ   1 ض فـي املنطقـــة ل ا�صتئجـــار قطعـــة اأر

لالنتظار  وملبي الليات  واملعدات امل�صتخدمة فـي اأعمال املناولة .

دمات النقل الربي .  2 زاولة ن�صا  اأن يكون م�صرحا ل 

مان واأربع �صاعـــة من �صاعة طلبها   3 الل )48(  ة  توفـيـــر و�صائــل النقل الفار

من امل�صتثمر  اأو ح�ص التفا . 

ـــودة   4 ــــل ال�صلطنـــة اأو من ال�صاحنـــات املو ـــة من دا توفـيـــر و�صائـــل النقـــل الفار

فـي املنطقة .

ض التحميل لبلدها .   5 را نبية اإل لأ عدم حتميل و�صائل النقل الب�صائع الأ

لهما  امل�صر  و�صائقها  النقل   و�صيلة  عن  املة  م�صوؤولية  م�صوؤول  النقل  و�صي  ويكون 

ول اإ املنطقة  وحتى اخلرو منها . الل  من حلظة الد ول املنطقة من  بد
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ــاد  142 ( ا

لية  اأو مال  ات نقل  فـي حالة امتال امل�صتثمر و�صائل نقل ب�صائع  اأو تعاقده مع �صر

ل املنطقة  يتم الت�صري ل بذل  بت فـي ا�صتخدامها لنقل ب�صائع دا و�صيلة النقل  ور

رين . بناء على طلب  �صريطة عدم ا�صتخدامها فـي حتميل ب�صائع امل�صتثمرين ال

املة عن و�صيلة النقل  و�صائقها من   وفـي هذه احلالة يكون امل�صتثمر م�صوؤول م�صوؤولية 

ولها اإ املنطقة  وحل اخلرو منها . �صاعة د

ــاد  143 ( ا

ول املنطقة  ال�صطفا بال�صوار  بات  امل�صر لها بد يحظر على و�صائل النقل واملر

ن املخ�ص�صة لذل . ري الأما العامة  اأو املبي باملنطقة فـي 

ــاد  144 ( ا

ة  يتع على الدائرة املخت�صة اإن�صاء �صجل عند بوابة املنطقة  لقيد و�صائل النقل الفار

ن�صيتها  وا�صم و�صي النقل ،  ض التحميل  يدون ب رقمها  و را ل املنطقة لأ التي تد

ومكان التحميل . 

ــاد  145 ( ا
ودة  افة و�صائل نقل الب�صائع املو ال الأمن وال�صالمة باملنطقة يوميا ح�صر  يتو ر

طار الدائرة املخت�صة بذل  لتخا  فـي املنطقة بعد نهاية �صاعات العمل الر�صمية  واإ

مة ب�صاأنها .  راءات الال الإ

ـــاء الت�صريـــ  ومنــــع و�صيلـــة النقـــل  ميــع الأحـــوال  للدائـــرة املخت�صة وقـــف اأو اإل وفـي 

الفتها اأحكام هذه الالئحة اأو التعليمــات ال�صادرة  ول املنطقة فـي حالة  بة من د اأو املر

ال الأمن وال�صالمة فـي املنطقة . اإليها من الدائرة املخت�صة اأو من ر

ســـر ا ســ ال ال

ــة نط ـ ا املــــو  ال

ــاد  146 (  ا

يتعــ على امل�صتثمــر اأن يخطــر املنطقة ببيانات العاملــ لديــ  واأن ي�صتخر ت�صاري 

ال يوما من تاري مبا�صرتهم العمل . الل )30(  ل  ولهم اإ املنطقة  و د
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ا�ض بالعامل لدي  يدون فـي البيانات التية  وعلى امل�صتثمر اإن�صاء �صجل 

ا�صم العامل .  1

تاري مبا�صرة العمل باملنطقة .  2

ل اإقامت .  3

البيانات اخلا�صة بالت�صال ب .  4

ر حتددها الدائرة املخت�صة .  5 اأي بيانات اأ

البلد  وفـي  للعما   بالن�صبة  ال�صلطنة  فـي  هة معروفة  اأو  �صخ�ض  يتع حتديد  ما 

ل . لما تطل الأمر  و اإلي  كن الر الأ�صلي بالن�صبة للمقيم  

لما  املة عن �صحة هذه البيانات  ويلتزم بتحديثها  ويكون امل�صتثمر م�صوؤول م�صوؤولية 

طار الدائرة املخت�صة بذل . ل  واإ تطل الأمر 

ــاد  147 ( ا

املقررة  راءات  الإ ا�صتكمال  قبل  لدي  بالعمل  �صخ�ض  لأي  ال�صما  امل�صتثمر  على  يحظر 

ات ال�صلة . قانونا  واملن�صو�ض عليها فـي هذه الالئحة وفـي القوان 

ــاد  148 ( ا

ما يحظر على العامل املبي  ن العمل مبيتا للعمال   يحظر على امل�صتثمر ا�صتخدام اأما

ن املخ�ص�صة لذل . ري الأما فـي 

ــاد  149 ( ا

ال  ها لر ول للمنطقة  واإبرا يتع على العامل فـي املنطقة الحتفا بت�صاري الد

ل . لما طل منهم  الأمن وال�صالمة 

ــاد  150 ( ا

يتع على العامل فـي املنطقة اللتزام بالعادات والتقاليد والأعرا العامة املعمول بها 

فـي ال�صلطنة .
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ــاد  151 ( ا

يحظـــر علــى العاملـــ فـــي املنطقـــــة القيـــام بـــاأي اأعمال من �صاأنها عـــدم ا�صتقــرار املنطقــة 
اأو تهديــــد اأمنهـــا  و�صالمتهــا  اأو يخـــل بح�صــن ال�صيـــر وال�صلـــو والقيــم والدا املرعيــة 

فـي املنطقة .

�ض  اأو  رين   ال م�صاعر  اأو  عواطف  ارة  اإ �صاأن  من  فعل  اأي  ارتكا  عليهم  ويحظر 

معتقداتهم الدينية . 

ريها  ة الأفالم اأو ال�صور اأو املجالت الإباحية  و ما يحظر على العامل فـي املنطقة حيا

ل املنطقة . ال والقيم الدينية دا من املواد املنافـية لالدا والأ

ــاد  152 ( ا

ل قول اأو فعل يكون من �صاأن امل�صا�ض ب�صمعة ال�صلطنة . يحظر على العامل فـي املنطقة 

ــاد ) 153 ( ا
ري اأوقات العمل الر�صمية اإل بعد  ن العمل فـي  ل اأما د دا يحظر على العامل التوا

طار الدائرة املخت�صة باملنطقة . اإ

ــاد ع�ســر ســ ا ال

املــــ ـــ ال �س

ــاد  154 ( ا

ض اإقامة �صكن دائم للعامل  ر ل منطقة ل ددة فـي  تقوم املوؤ�ص�صة بتخ�صي�ض م�صاحة 

فـي املنطقة .

ــاد  155 ( ا

اطات التية  يتع اأن يتوفر فـي ال�صكن الدائم للعامل فـي املنطقة ال�ص

ار املنطقة ال�صكنية منف�صلة عن باقي القطا ال�صتثماري   1 ل و اأن تكون مدا

فـي املنطقة .

اأن تتنا�ص م�صاحة املبنى مع عدد العامل املقيم فـي .  2
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ر املبي   3 اأن تكون املبا متباعدة بع�صها عن بع�ض ب�صكل يوفر تهوية لكافة 

لها .  دا

اطـــــات واملعاييــــر الهند�صيـــة وفـــق املوا�صفـــات   4 اأن تكـــون املبانـــي م�صتوفـيــــة ال�ص

العمانية للمبا ال�صكنية .

اأن تكون املبا م�صتوفـية �صرو ال�صالمة العامة وفقا ملتطلبات الدفا املد .  5

دمات   6 توفـري البيئة ال�صحية املنا�صبة للمبا  من حي التهوية ال�صليمة  و

للمعايري  وفقا  الب�صري  لال�صتخدام  ال�صاحلة  النقية  واملياه  ال�صحي   ال�صر 

املعمول بها فـي ال�صلطنة .

ل مبنى لتح�صري واإعداد الأطعمة وحفظها ب�صكل منف�صل   7 تخ�صي�ض مكان فـي 

ذية  وامل�صروبات . ل من العامل  والأ ا ي�صمن �صالمة  ر املبي  و عن 

توفـري مرافق �صحية مالئمة لكل مبنى .  8

ل املبا .  9 ية دا  توفـري و�صائل التكييف والتربيد املالئمة للظرو املنا

رفة .  10 رفة الواحدة متنا�صبا مع م�صاحة ال اأن يكون عدد العامل فـي ال

اأن يكون لكل عامل �صرير على حدة .  11

فـي والألعا .  12 افـية لل توفـري م�صاحات 

ز طبي اأو .  13 دمات الإ�صعا الأولية  ومر توفـري 

ــاد  156 ( ا

ل بعد موافقة  ل املنطقة  و معات �صكنية موؤقتة لعمالهم دا يجو للمقاول اإقامة 

الدائرة املخت�صة  مع مراعاة ال�صرو التية  

الدفا   1 ملتطلبات  وفقا  العامة  ال�صالمة  �صرو  ال�صكنية  املجمعات  فـي  تتوفر  اأن 

املد .

ال�صر   2 دمات  و ال�صليمة  التهوية  حي  من  املنا�صبة  ال�صحية  البيئة  توفـري 

ال�صحي واملياه النقية ال�صاحلة لال�صتخدام الب�صري وفقا للمعايري املعمول بها 

فـي ال�صلطنة .
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افـية عن اأعمال احلفريات والردم والبناء .  3 اأن تكون هذه املجمعات على م�صافة 

رة للم�صتثمر �صاح البناء اأو امل�صرو    4 ض موؤ اأن تتــــم اإقامـــة املجمعـــات على اأر

اية . اأو يتم ا�صتئجارها لهذه ال

توفـري و�صيلة ات�صال �صريع فـي موقع املجمعات على مدار ال�صاعة .  5

وقع املجمعات .  6 توفـري و�صيلة نقل منا�صبة فـي حالة الطوار 

ري العامل  ل هذه املجمعات ال�صكنية املوؤقتة ل ميع الأحوال  ل ي�صم باملبي دا وفـي 

ول اإ املنطقة . بذات امل�صرو  على اأن يكون م�صرحا لهم الد

ــاد  157 ( ا

صي املخ�ص�صــة لهــم لإقامـــة  ـــزء من املبا اأو الأرا يحظـــر على امل�صتثمريـــن تخ�صيـــ�ض 

ض اإقامة �صكن دائم لعامليهم . ر امل�صاريع ال�صتثمارية باملنطقة  ل

ــاد  158 ( ا

ــال  ول ي�صمــــ  يتعــ ف�صــل املبانــي ال�صكنية املخ�ص�صة للن�صــاء عــن تــل املخ�ص�صــة للر

تال بينهما . بال

وتخ�صــ�ض مبــان ل�صكـن العائـــالت  على اأن تكــون منف�صلــة عــن املبانــي املخ�ص�صـــة ل�صكـــن 

رين . العامل ال

ــاد  159 (  ا

يل املبا ال�صكنية باملنطقة  تعي مراق  اإدارة وت�ص يتع على اجلهة  التي تتو 

اأو مراقبة  بح�ص الأحوال  لكل مبنى �صكني  على اأن يكون املراق عما اجلن�صية .

ــاد  160 ( ا

ري العامل فـيها املبي  اإ املنطقة  ومن  ول  يحظر على اأي �صخ�ض م�صر ل الد

ري املبنى املحدد ل  ما يحظر على اأي عامل باملنطقة املبي فـي  ل �صكن العامل   دا

يل املبا ال�صكنية باملنطقة .  وفقا للبيانات املحددة من اجلهة التي تتو اإدارة وت�ص
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ــاد  161 ( ا
ري العامل باملنطقة فـي �صكن العامل   يجو  فـي حالة ال�صرورة  اإيواء عامل من 

ائدة  صافـية و �صريطة احل�صول على موافقة م�صبقة من املدير العام  وتوفر م�صاحات اإ

ة املنطقة . عن حا

ــاد  162 ( ا

الدائرة  ال�صكنية باملنطقة  تزويد  املبا  يل  اإدارة وت�ص التي تتو  يج على اجلهة  

البيانات  افة  و مبنى   ل  فـي  العامل  وقوائم  املبا   باأرقام  دوري  ب�صكل  املخت�صة 

اخلا�صة بهم .

انــ ع�ســر سـ ال ال

إعالنيـــة ـــات ا اللو

ــاد  163 ( ا

اأو املكان  ر  اأو املحل امل�صتاأ ض  ل م�صتثمر اأن ي�صع  فـي مكان بار من الأر يتع على 

الـــذي يــــزاول ن�صاط فـيـــ  لوحـــة مكتوبـــا عليهـــا ا�صمـــ ونـــو الن�صـــا الــــذي يزاولــــــ  

ر حتددها املنطقة .  صرورية اأ واأي بيانات 

ن  صي واملحالت والأما افة الأرا ي اللوحات على  ويجو للمنطقة اأن تتو توفـري وتر

ل والتنا�صق  وفـي هذه احلالة يتحمل امل�صتثمر  ض التما ر ل ل رة فـي املنطقة  و املوؤ

صافة اإ الر�صوم املقررة .  تكاليف اللوحة اخلا�صة ب  بالإ

ــاد  164 (  ا

تابة  اأو اأحر نافرة  اأو عالمة  اأو نق�ض بق�صد الدعاية ، صع لوحة اإعالنية  اأو  ل يجو و

ل  ر  و ـــل اأو ب�صاعة اأو جتارة اأو مهنة اأو ن�صـــا اأو اأي �صيء ا ويـــ ل�صـــم اأو  اأو ال

ل الإعالنات  ر اأو املكان الذي يزاول ن�صاط فـي  وي�صمل  ض اأو املحل امل�صتاأ فـي الأر

اأو املحول   اأو املتحر  امل�صاءة بالكهرباء ب�صورة م�صتمرة اأو متقطعة  والإعالن الثاب 

ي�ض بذل من الدائرة املخت�صة .  قبل احل�صول على تر
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ــاد  165 (  ا

يج اأن تتطابق البيانات املدونة على اللوحة اأو الإعالن مع بيانات امل�صتثمر فـي ال�صجل 

صع هذه البيانات ب�صكل  ما يتع اأن تو ائق اخلا�صة بالعالمات التجارية   التجاري والو

ري م�صلل . ص و وا

ــاد  166 (  ا

القوان  يخالف  رمز  اأو  اأو �صورة  لمة  اأي  على  الإعالن  اأو  اللوحة  اأن حتتوي  يجو  ل 

�ض ال�صعور الديني  اأو يتنافى مع النظام  والأنظمة واللوائ النافذة فـي ال�صلطنة  اأو 

ص  ل يكون للرئي�ض التنفـيذي اأو من يفو الفة  العام اأو الدا العامة  وفـي حالة 

الل بامل�صوؤولية  ل مع عدم الإ الة اللوحة اأو الإعالن على نفقة املخالف  و اأن ياأمر باإ

اجلزائية للمخالف . 

ــاد  167 (  ا

ما  ل   لما اقت�ص ال�صرورة  مة للوحة وجتديدها  يلتزم امل�صتثمر بعمل ال�صيانة الال

يلتزم بتوفـري �صرو ال�صالمة العامة لها .

ــاد  168 (  ا

ر ،  ض اأو املحل امل�صتاأ الء الأر افة اللوحات والإعالنات فـي حالة اإ الة  يلتزم امل�صتثمر باإ

ل  ل املنطقة  و ر دا ما يلتزم بنقلها اإ املكان اجلديد فـي حالة انتقال اإ مكان ا

الء اأو النتقال . ال يوما من تاري الإ الل )30( 

ــاد  169 ( ا

ل ت�صري اأحكام هذا الف�صل على اللوحات والإعالنات اخلا�صة بالهيئات  واملوؤ�ص�صات العامة ، 

ووحدات اجلها الإداري للدولة . 
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الــ ع�ســر ســ ال ال

اأمــــــ ال

ــاد  170 ( ا

ائق التاأم التية   يتع على امل�صتثمر تقد و

البناء    1 عمليات  عن  تنجم  قد  التي  طار  والأ صرار  الأ افة  صد  تاأم  يقة  و

ل قبل ا�صت�صدار ت�صري البناء . و

ن اأو الوحدات   2 طي املبا  واملكات  والوحدات الت�صنيعية  واملخا يقة تاأم ت و

يلية  الت�ص العمليات  فـي  امل�صتخدمة  واملعدات  والليات  اأن�صاأها  التي  العقارية 

ت�صدر  ول  البناء   عمليات  من  مبا�صرة  النتهاء  بعد  ل  و لدي   ية  والإنتا

تاأم وفقا  يقة  تقد و للم�صتثمر قبل  البناء  ام  اإ �صهادة  املخت�صة  الدائرة 

لهذه الالئحة .

ض اأو املن�صاأة .  3 ودة فـي الأر يقة تاأم على الب�صائع املو و

طار قد تنجم عن طبيعة   4 صرار اأو اأ طي اأي اأ يقة تاأم على العامل لدي ت و

عملهم .

ـــل  طــــي  ثــــر ت يقـــة تاأمـــ واحـــدة اأو اأ ميع الأحــوال يجـــو للم�صتثمــــر تقديـــم و وفـي 

طار امل�صار اإليها . صرار  والأ اأو بع�ض الأ

ــاد  171 ( ا

الدائرة  اإ  املقررة  املواعيد  فـي  الالئحة  فـي هذه  املن�صو�ض عليها  التاأم  ائق  تقدم و

م�صـة اأيـام عمـل  الل )5(  املخت�صــة  والتـــي يتعـــ عليها البـــ فـي قبولهـــا من عـدم 

يقة مقبولة . ا انق�ص هذه املدة دون رد  عدت الو ها  فاإ من تاري تقد

وتاري  ويوم  و�صاعة  فـي رقمها  يب  اإ�صعارا  ي�صلم مقدمها  يقة   الو اعتماد  وفـي حالة 

ها  وفـي حالة رف�صها تعاد اإ مقدمها  مرفقة بها اأ�صبا الرف�ض .  تقد
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ــاد  172 ( ا

طـــار التــي قـــد تلحـــق بالأ�صخــا�ض  صــرار والأ افــة الأ يقـــة التاأمـــ  طـــي و يجـــ اأن ت

ل حاد قبل  اأو املمتلكات ال�صادرة ب�صاأنها  وللمنطقة اأن ت�صع حدا اأق�صى للم�صوؤولية عن 

يقة .  اعتمادها الو

اأقل  ملــدة  تكون  اأن  ويجو  �صنة    )1( ملدة  املفعول  �صارية  التاأم  يقة  و تكون  اأن  ويج 

ميع الأحوال يج األ تقل مدتها عن املــدة  وافقة الدائرة املخت�صة  وفـي  ل   من 

ــدة  يقة قبل انتهاء �صريانهــا  طـــار ال�صــادرة ب�صاأنهــا  وجتــدد الو طيـــة الأ مـــة لت الال

ل تقل عن )10( ع�صرة اأيام عمل .

ــاد  173(  ا

يقة التاأم املقدمة من امل�صتثمر ن�صا �صريحا باعتبار اأي �صر يعفي  يتع اأن تت�صمن و

ى . ة التاأم من امل�صوؤولية مل �صر

املنطقة  على  التاأم  ة  �صر و  ر بعدم  �صريحا  ن�صا  يقة  الو تت�صمن  اأن  يج  ما 

للمطالبة باأي تعوي�صات قام بدفعها للمت�صرر . 

ــاد  174 (  ا

ي�ض . يقة التاأم فـي حالة عدم تطابق ا�صم املوؤمن ل مع ال�صم الوارد فـي ال ل تقبل و

ــاد  175(  ا

تخالف  �صروطا  اأو  مواد  تت�صمن  ان  ا  اإ التاأم  يقة  و رف�ض  املخت�صة  للدائرة  يجو 

ان �صادرة عن  اأو  ال�صلطنة   فـي  ب  املعمول  التاأم  ات  �صر لقانون  الرئي�صية  املباد 

ع بقيمة التعوي�ض التي  ة تاأم �صبق اأن ماطل فـي دفع التعوي�ض للمت�صرر  اأو ر �صر

دفعت على املنطقة .

ــاد  176 ( ا

مة  م بن�صخة  م�صحوبة  اأو  العربية   ة  بالل ررة  التاأم  يقة  و تكون  اأن  يج 

ة  بالل املحررة  للن�صخة  احلجية  تكون  تال  ال حالة  وفـي  العربية   ة  بالل ومعتمدة 

العربية .
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سـ الرابــ ع�ســر ال

اميــــة ــــا  اأ

ــاد  177 ( ا

وي ال�صاأن بالقرارات ال�صادرة ب�صاأن طلباتهم املقدمة  طار  يتع على الدائرة املخت�صة اإ

وفقــا لأحكــام هذه الالئحة على العنوان املدون بالطل  وفـي حالة رف�ض الطلـ يتع 

اأن يكون القرار م�صببا .

ــاد  178 ( ا

رئي�ض  اإ  التنفـيذي  الرئي�ض  اأو  العليا  اللجنة  من  ال�صادرة  القرارات  من  التظلم  يكون 

الرئي�ض  اإ  العام  املدير  اأو  اللجنة  من  ال�صادرة  القرارات  من  التظلم  ويكون  املجل�ض  

الل )60(  ل  ص بالتظلم الأ�صبا  ويرفق ب امل�صتندات املوؤيدة ل  و التنفـيذي  ويو

ال يوما  الل )30(  طار بالقرار  ويج الب فـي التظلم  �صت يوما من تاري الإ

من تاري تقد .

ورة دون الب فـي التظلم قرارا بالرف�ض  ويكون القرار ال�صادر  ويعترب م�صي املدة املذ

فـي هذا ال�صاأن نهائيا .

ــاد  179 ( ا

فـي املوؤ�ص�صة  املخت�ص بتنفـيذ اأحكام هذه الالئحة  والذين ي�صدر بتحديدهم  يكون ملو

ال�صبطية  �صفة  التنفـيذي   الرئي�ض  من  طل  على  بناء  املخت�صة  ال�صلطة  من  قرار 

اأحكام  ت�صا�صهم  وتتعلق بتطبيق  ا التي تقع فـي دوائر  بالن�صبة للمخالفات  الق�صائية 

هذه الالئحة .

ض التفتي�ض  والتحقق من تطبيق اأحكام  را ول اإ املوقع فـي اأي وق لأ ويحق لهم الد

ـــد  ـــد مـن توفــر �صـــرو ال�صحــة وال�صالمــة العامــة  والتاأ ـــذل التاأ هـــذه الالئحـــة  و

ريها من القوان النافذة  واملطبقة فـي املنطقة . من ن�ص التعم املقرة قانونا  و

ــاد  180 (  ا

يتو املدير العام اأو من يقوم مقام توقيع عقود الإيجار والنتفا واتفاقيات ال�صتثمار 

ض . ر التي تربم ب املنطقة وامل�صتثمر  وفقا للنمو املعد لهذا ال
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ــاد  181 ( ا

صهــــا ،  را ض مـــع اأ يحظــر علـــى الكافــة القيــام بــاأي فعــل يعيــق العمــل باملنطقــة ، اأو يتعـــار

ض �صالمتهم للخطر . اأو يهدد اأمن املن�صات اأو امل�صتثمرين اأو العامل بها  اأو يعر

ــاد  182 (  ا

ال الب�صائع التية اإ املنطقة   1 يحظر اإد

الب�صائع التي يكون من�صوؤها دول تقرر مقاطعتها اقت�صاديا من قبل ال�صلطنة . اأ  

ل�صناعة  منها  يلزم  ما  با�صتثناء  وم�صتقاتها  اأنواعها  تال  ا على  املخدرة  املواد    

ارة ال�صحة . الأدوية واملواد ال�صيدلنية وفقا ملا حتدده و

ي�ض من اجلهات  ان نوعها  اإل ب ائر واملتفجرات اأيا  الأ�صلحة احلربية والذ   

املخت�صة .

وافقة اجلهات املخت�صة وبال�صرو التي حتددها . املواد �صريعة ال�صتعال  اإل  د  

ض  را ات الن�صـــا الإ�صعاعــي با�صتثناء امل�صمو با�صتريادها لالأ املواد امل�صعــة اأو  هـ  

ي�ض من ال�صلطات املخت�صة   و تر ال�صناعية والطبية والبحو العلمية 

وحت اإ�صرافها  وبال�صرو  وال�صواب التي حتددها . 

يـــر املالئمـــة لال�صتهــــال الب�صــــري  مـــواد النفايــــات ال�صـــارة بالبيئـــة  واملـــواد  و  

اأو احليوا .

ر �صلبي  الب�صائع الفا�صدة اأو النتنة اأو منتهية ال�صالحية اأو التالفة اأو التي لها اأ   

على البيئة .

ض  ار اأو عالمات اأو اأ�صكال تتعار تابات اأو ر�صومات اأو  الب�صائع التي حتمل    

ال والدا  مع معتقدات وتعاليم ومفاهيم الأديان ال�صماوية اأو تتنافى مع الأ

العامة . 

والفنية  والأدبية  وال�صناعية  الفكرية  امللكية  حماية  لقوان  املخالفة  الب�صائع    

وال�صادر بها قرار من اجلهات املخت�صة . 

ولها ال�صلطنة .  الب�صائع املمنو د ي  
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ل  - 2 يتم الت�صر فـي الب�صائع املن�صو�ض عليها فـي البند ) اأ ( من هذه املــادة التي تد

اإ املنطقة  وفقا لأحكام القوان والأنظمة املعمول بها بال�صلطنة .

اأ ( من هذه  - 3 ل تلتزم املنطقة باأي تعوي�ض عن الب�صائع املن�صو�ض عليها فـي البند ) 

صــرر اأو تلــف ينجــم  ـــل عطــل اأو  املــادة  ويلتزم اأ�صحا تل الب�صائع بالتعويـ�ض عن 

الها للمنطقة . عن اإد

اŸــادة ) 183 (

صــي  يـ�ض واخلدمــات التــي تقدمهـــا املوؤ�ص�صـــة  وقيمـــة اإيجــارات الأرا ا حتــدد ر�صــوم ال

ــــالل  ل مـــع عــــدم الإ واملن�صــات فـي املنطقــة  وفقـــا للملحــق املرفـــق بهــذه الالئحــة  و

ا تنــ�ض عليــ اتفاقيـــات ال�صتثمـــار  وعقود الإيجار القائمــة بالن�صبة لقيمــة اإيجــارات 

صي واملن�صات . الأرا

الل  و اأحكام هذه الالئحة  وفـي حال عدم �صداد الر�صوم اأو اأي مقابل ما مقرر 

( �صتة باملائة  ري بن�صبــة )6 رامة تاأ ض  ـــ يـــوما من تاري ال�صتحقا  تفـــر ال  )30(

من قيمة الر�صوم اأو املقابل املا وحت�ص من تاري ال�صتحقا .

اŸــادة ) 184 (

عة والت�صويات املالية" بقرار من الرئي�ض التنفـيذي  ت�صكل جلنة ت�صمى "جلنة طلبات املرا

ــفـي املوؤ�ص�صـــة  يكـــون من بينهـــم املدير املالــي فـــي املنطقـــة  ة من مو ال تتاألـــف مــــن )3( 

املعنية بطل الإعفاء  على اأن يت�صمن القرار حتديد مقرر للجنة .

وتتولـــى هــذه اللجنة النظــر فـي طلبــات الإعفاء اخلا�صة بامل�صتثمرين  وترفــع تو�صياتهــا 

ل�ض الإدارة  على اأن يراعى عند التو�صية التي   اإ 

ر ل مثل عدم اإي�صال اخلدمات  - 1 الل املوقع املوؤ الأ�صبا القاهرة لعدم اإمكانية ا�صت

اأو الطر ملوقع امل�صرو اخلا�ض ب .

وار طبيعية . - 2 ض امل�صرو حلواد اأو  مد تعر

الل عمل باملنطقة بالنظم وال�صواب والقرارات املعمول  - 3 مد التزام امل�صتثمر 

ا�صة ن�صبة التعم . بها باملنطقة  و
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ـــ  مل
سـة و�س ـا ا م مــات ال  يـ وا ا ر�سـو ال

ـــــة نط ــ ا ن�ســـــات  ســــ وا أرا ـــــارات ا  وقيمـــة اإي

سـة- 1 و�س ـا ا م مـات ال  يـ وا ا ر�سـو ال

نـــــ  ال
الر�ســم 

ما بالريا ال
و 

يا� ال
ــــات مال

ي�ض مزاولة الن�صا ال�صناعي  �سنويا)800 ( تر

الر�صـــــم ي�صمــــــل لفتــــة 

هــة  وا علـــى  م�صيئـــة 

املبنى ل تزيد على )3( 

 ، مربعة  اأمتار  ة  ال

ع�صـــــرة   )10( ت�صــــا 

متــر  ـــل  عـــن  ريـــالت 

ل   مربع يزيد على 

ـــــــــــا يتوافــــــــــق مــــــع  و

اطــــــات الفنيــــــة  ال�ص

لكـــل منطقـــة 

 

ي�ض مزاولة اأي ن�صا  تر

ري الن�صا ال�صناعي  من 
�سنويا) 2200 (

رية ومكات  ي�ض املطاعم ال�ص تر

تخلي�ض املعامالت ) امل�صاريع احلا�صلة 

العامـــة  الهيئــــة  مـــن  �صهـــــادة  علـــى 

يـــــرة واملتو�صطــة   للموؤ�ص�صـــات ال�ص

�صريطــة األ يزيـــد حجــم ال�صتثمـــار 

ريال   األـــف  م�صــ   "50000" على 

علــى  تزيــد  ل  ـــرة  امل�صتاأ وامل�صاحــــة 

"1000" األف م مربع (

�سنويا) 100 (

ي�ض تطوير  �سنويا) 10000 (تر

ي�ض مزاولة تر

 اأن�صطة تقنية املعلومات 
�سنويا) 500 (

ي�ض مزاولة  تر

اأن�صطة التعليم والتدري 
�سنويا) 5000 (
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نـــــ  ال
الر�ســم 

ما بالريا ال
و 

يا� ال
ــــات مال

ي�ض تعديل بيانات ال
 ) %25 ( 

من قيمة الر�صم

مرة 

واحدة

ينات ت�صري ما

لة  هزة املما  ال�صح ال والأ

ات اخلدمة الذاتية

�سنويــا) 500 (

ان  فـي حال 

ن العامة بالأما

 )  ي�صا )200 ر.

�صهريا بدل اإيجار 

ت�صري عمل مقاول 
 ) 120 (

لكل م�صرو
 �صهريا

ت�صري عمل ا�صت�صاري 
 ) 60 ( 

لكل م�صرو
�صهريا

دمات نظافة  �سنويا ) 120 (ت�صري مورد 

�سنويا ) 1500 (ت�صري و�صي نقل 

�سنويا ) 200 (ت�صري مقاول مناولة ب�صائع 

ي  مر �سنويا ) 100 (ت�صري تخلي�ض 

ورين اأعاله  ري املذ �صهريا ) 25 ( ت�صري من 

 ) 10 (تعديل بيانات الت�صري 
مرة 

واحدة

يـ�ض واخلدمـات التي تقدمهـا املوؤ�ص�صـة ا ابـــ  1  ر�صـوم ال
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ـــ  ـــ  مــــات ال 2  ر�ســـو ا
املـة ـة ال أ�سا�سية لل�سر يانات ا يالت علـ ال �سـرو اأو  اأ�سيـ ا عنـ 

نـــــ  ار الر�سـمال ـ ـات م مال

ض  ط م�صاحي لالأر
 ) 30 (

بي�صة للم املربع

صافـية من املخط  ن�صخة اإ
امل�صاحي  بدل فاقد

 ) 20 (
ريــــال

صافـية  ن�صخة اإ
من عقد الإيجار  بدل فاقد

 ) 50 (
 ريـــال

تعديل عقد الإيجار  النتفا
 ) 50 (
ريــــال

مـــرة واحــــدة م�صافا لها اأي ر�صوم 
ر تنجم عن التعديل  تتعلق ببنود اأ

طل تعديل
ر  م�صاحة املحل امل�صتاأ

 ) 100 (
ريـــال

لكل طل  على اأن يتم ا�صتيفاء ر�صوم 
دمة تلحق بذل التعديل  اأي 

ل عن حقو الإيجار التنا
) 1 (

 ريال  م مربع
مـــرة واحــــدة 

صافة ان�صحا  اإ
اء بال�صجل التجاري  �صر

) 250 (
 بي�صة  م مربع

مـــرة واحــــدة 

عة واعتماد مرا
 الر�صومات الهند�صية

) 150 (
 بي�صة  املتــر املربـــع 

واأل تقــل
 عن ) 200 ( ريال 

املخططــــات  ض  عـــر اإعـــادة  حـــال  فـي 
عة والعتماد و يتم ت�صويــ  للمرا
عة الأو . املالحظات املحددة باملرا

ي�صمــــــل الر�صــــم  ت�صريــــــ ال�صــــــرو 
و�صهــــادة  العالئـــم  وت�صليــــم  بالبنـــاء 
ام البناء  تو�صيل اخلدمات و�صهادة اإ
والالفتات الإعالنية اخلا�صة باملقاول 

وامل�صرو واإباحة البناء 

عـــــة اإعــادة مرا
 الر�صومات الهند�صية 

للمرة الثانية 

 ) 75 (
بي�صـــة  املتــــر املربع 

واأل تقـــــل عن
 ) 100 ( ريــــال
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نـــــ  ار الر�سـمال ـ ـات م مال

مـــرة واحــــدة ) 100 (جتديد اإباحة بناء منتهية

مـــرة واحــــدة ) 50 (اإ�صدار بدل فاقد لإباحة البناء 

مـــرة واحــــدة ) 50 (تعديل بيانات اإباحة البناء

ت�صري اإقامة 
ل  يم عمال املقاول دا
رة  ض امل�صتاأ م�صاحة الأر

مـــرة واحــــدة ) 500 (

ت�صري اإقامة 
ار  يم عمال املقاول 
رة ض امل�صتاأ م�صاحة الأر

)500( ريال  )3( 
ريالت  للم 
املربع للم�صاحة 

ولة امل�ص

ت�صري م�صار عبور 
ري �صامل ت�صري  دمات 

احلفر

 ) 5 (
م طو ريالت

�سنويا 

ت�صري اأعمال حفر 
تت�صمن قطع طريق م�صفل

 ) 100 (
ريال

ي هوائيات  ت�صري تر
الت�صالت ) وما فـي حكمها 

فو الأ�صط (

 ) 1000 (
ريال

ي اأبرا ات�صالت  ت�صري تر
)2000 ( ريال  )40( 

ريال  امل املربع 
ض املخ�ص�صة لالأر

ابـــ  2  ر�صـوم اخلدمــات التـي تقـدم عنـد تاأ�صيـ�ض امل�صـرو اأو تعديـالت علـى البيانـات 
ـة العاملـة الأ�صا�صيـة لل�صر
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ـ  نا املـة با ـات ال ـ لل�سر ـ  امـة ال مـات ال 3  ر�سـو ا

نــــــ  ار الر�ســمال ــ ــات م مال

لوحات ) ’فتات ( اإعÓنية 

ل املنطقة  ل املنطقة  دا على مدا

 ) 50 (
ريال  امل املربع 

 �سهريا

ي�ض لفتة اإعالنية  تر
صي اخلا�صة  مثبتة على الأرا

 ) 5 (
ريالت  امل املربع

 �صنويا 

’فتة دعائية
ل املنطقة  نبي دا  ملنت اأ

) 1500 (
ود منت ريال  �صنويا �صريطة عدم و

ل  لي م�صاب ي�صنع دا
املنطقة املعلن فـيها

’فتة دعائية 
ليجي لي اأو  ملنت 

هاتها   على اأ�صط املبا ووا

 ) 350 (
ريال  �صنويا

يع  ت�صري تو
ل املنطقة  اإعالنات ورقية دا

ل يوم  اإعالن ) 100 ( عن 

ت�صري اإقامة 
ل حرم املنطقة فعالية دا

) 50 (  يــــوم
ن  ان فـي الأما وفـي حال 
العامة ي�صا عليها ) 5 ( 

ريالت  يوميا  م مربع 

ذائية  �صهادة اإتال مواد 
 ) 20 (

ريال

حجز موقف عام مظلل
 ) 100 (

ريال  موقف  �صنويا

ري مظلل حجز موقف عام 
 ) 50 (

ريال  موقف  �صنويا 
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رقـــة مــــات م 4  ر�ســو 

نــــــ  ار الر�ســمال ــ ــات م مال

م�صادقة على

ان  �صهادة رات للعمال الأ

) 5 (

 ريالت
�صهادة 

تيبات العمل مطبوعات واأدلة و

ر  واملوا�صفات واأي مطبوعات اأ

) 10 (

 ريالت
يقة  ل و

مة  و �صهادة براءة 
 ) 5 (

ريالت
يقة  ل و

اإ�صدار �صهادة ملن يهم الأمر
) 5 (

 ريالت
يقة  ل و

ائق ت�صديق الو
 ) 5 (

ريالت
يقة  ل و

ائق �صاملة الت�صديق  ن�ص من و
 ) 5 (

ريالت
يقة  ل و

ن اإ�صدار بطاقة و
 ) 3 (

ريالت

ر  يقة اأ اإ�صدار اأي و

ورة اأعاله ري املذ من 

 ) 5 (

ريالت
يقة  ل و

ول  ت�صاري د

ض التحميل  را ة لأ �صاحنة فار

 ) 3 (

ريالت
ول   لكل د
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ار الر�ســمالبنــــــد  ــ ــات م مال

ول اأفراد للمنطقة  ت�صري د
) 3 (

 ريالت  ت�صري  �صنويا

ا�صة  بات  ول مر ت�صري د

للمنطقة

 ) 5 (

ريالت  ت�صري  �صنويا

ا�صطفا 

�صاحنة فـي �صاحات ال�صحن

 ) 100 (

 بي�صة  �صاعة ا�صطفا

دمات ال�صر ال�صحي 
الـــون  بي�صـــة  

 من ا�صتهال فاتورة املياه

فـي حال اأن املياه تعترب 

من عنا�صر الإنتا  

ول يتم ت�صريفها عرب 

�صبكة ال�صر ال�صحي ، 

يتم ت�صكيل جلنة فنية 

متخ�ص�صة لدرا�صة 

ل حالة على حدة  

وحتديد ن�صبة املياه 

صعــــة للتعرفة  اخلا

دمة املياه  اإي�صال 
) 100 (

 ريال

ا دمة ال اإي�صال 
) 100 (

 ريال

اإعادة تو�صيل اخلدمات 

بعد قطعها من مزود اخلدمة

 ) 50 (

ريال

) 3٫5 ( بي�صة للجالونا�صتهال املياه 

ا ا�صتهال ال

x 14 �سعر الغاز 

بالدولر الأمريكي 

واملحدد من املزود 

  بي�صة للم املكع

دمــــات متفرقـــة تابـــع : 4  ر�صــوم 
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يــة  ــات ا سا ــاز وا انــ وا ســ وا أرا 5  ا

نــــــ  ار الر�ســمال ــ ـــات م مال

ض �صناعية  اأرا
 ) 1 (

ريال للم املربع �صنويا 

يادة الأ�صعار  يتم 

م�ض �صنوات  ل 

بواقــــع ) %15 (

صي  اأرا

ا�صتخدامات �صكنية 

 ) 2 (

ريالن للم املربع �صنويا 

صي ا�صتخدامات  اأرا

�صتية  دمية  لو

ن(  جتاري  ا (

 ) 3 (

ريالت للم املربع �صنويا

م�صاحات مكتبية 

واحة املعرفة م�صق 

هزة ) 7 ( 

ريالت للم املربع �صهريا 

هزة ) 6 (  ري 

ريالت للم املربع �صهريا 

ل ي�صمل هذا ال�صعر مقابل

دمات   ا�صتهال الكهرباء و

ر  ال�صيانة واخلدمات الأ

وحتدد من قبل مدير عام 

املنطقة 

املن�صات واملبا

 ملختلف ال�صتخدامات 

 )10 لفة امل املربع املقدرة  (

x امل�صاحــــة 

رة  ي�صا اإليها مقابل اأ

ض املقامة عليها  م�صاحة الأر

املن�صاأة 
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