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هيئـة املنطقة االقت�صادية اخلا�صة بالدقم 

قــــرار 

رقـم 2015/322

ب�إ�صـدار الئـحة تنظيـم التخطيـط العمرانـي

 وتراخيـ�ص البنـ�ء فـي املنطـقة االقت�ص�ديـة اخل��صـة ب�لدقـم

ا�صتنادا اإىل املر�صوم ال�صلطاين رقم 2011/119 باإن�صاء هيئة املنطقة االقت�صادية اخلا�صة 

بالدقم واإ�صدار نظامها ، 

واإىل نظام املنطقة االقت�صادية اخلا�صة بالدقم ال�صادر باملر�صوم ال�صلطاين رقم 2013/79 ، 

واإىل املر�صــوم ال�صلطانـــي رقم 2014/44 برفع �صفة املنفعة العامــة عن بعـــ�ض املخطـــطات 

الواقعة �صمن خمطط هيئة املنطقة االقت�صادية اخلا�صة بالدقم ، 

واإىل موافقة جمل�ض اإدارة هيئة املنطقة االقت�صادية اخلا�صة بالدقم فـي اجتماعه الثالث 

بتاريخ 16 يونيو 2014م ، 

وبناء على ما تقت�صيه امل�صلحة العامة .

تـقـــرر 

املــ�دةاالأولـــــى

يعمـــل فـي �صـــاأن تنظيم التخطيـــط العمراين وتراخيـــ�ض البنـــاء فـي املنطقـــة االقت�صاديـــة 

اخلا�صــة بالدقــم باأحكــام الالئحــة املرفقــة .

املــ�دةالث�نيــــة

يلغى كل ما يخالف هذا القرار والالئحة املرفقة ، اأو يتعار�ض مع اأحكامهما .

املــ�دةالث�لثــــة

ين�صر هذا القرار فـي اجلريدة الر�صمية ، ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�صره .

�صدر فـي : 21 من رم�صــــــــ�ن 1436هـ

املوافــــق :  8   من يـوليـــــــــو 2015م
يحيى بن �صعيد بن عبداللـه اجل�بري

                                                                         رئيـــــــــــــ�ض جملــــــــــــــــ�ض االإدارة
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 الئـحة تنظيـم التخطيـط العمرانـي

 وتراخيـ�ص البنـ�ء فـي املنطـقة االقت�ص�ديـة اخل��صـة ب�لدقـم

املــ�دة ) 1 (

فـي تطبيــــق اأحكام هــــذه الالئحــــة يكون للكلمـــات والعبـــارات التاليـــة املعنـــى املبيــــن قريــــن 

كل منها ما مل يقت�ض �صياق الن�ض معنى اآخر :

الهيئــــــة : 

هيئة املنطقة االقت�صادية اخلا�صة بالدقم .

املنطقـــــــــــة : 

املنطقة االقت�صادية اخلا�صة الكائنة بوالية الدقم لغر�ض اإقامة امل�صروعات االقت�صادية ، 

واخلدميـــة وغريهــــا ، املبينــــة احلــــدود واملوقـــع فـي املخطـــط املرفـــق باملر�صـــوم ال�صلطانـــي 

رقم 2011/119 امل�صار اإليه ، واملر�صوم ال�صلطاين رقم 2014/44 امل�صار اإليه . 

املجلـــــــــــــــ�ص : 

جملــــــــــ�ض اإدارة الهيئــــــــــة .

الرئيـــــ�ص : 

رئيـــــ�ض املجلـــــــــــ�ض .

امل�صروعــــــــــــــ�ت : 

امل�صروعات التي يرخ�ض باإقامتها فـي املنطقة �صواء اأتخذت �صكل موؤ�ص�صة فردية اأم �صركة 

اأم فرع ل�صركـــة اأم موؤ�ص�صــة اأجنبيــة ، واالأن�صطــة املهنية واحلرفية التـــي يرخ�ض مبزاولتهــا 

فـي املنطقة .

الن�صــــ�ط االقت�صــــ�دي :

اأي ن�صاط جتاري اأو �صناعي اأو زراعي اأو �صياحي اأو عقاري اأو اإعالمي اأو خدمــي اأو مهني ، 

واأي اأن�صطـــة اأخـــرى يتطلبهـــا العمل داخل املنطقة مبا ال يتعـــار�ض مـــع القوانـــني النافــــذة 

فـي ال�صلطنة .
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امل�صغـــل الرئيــ�صي اأو املطــور :

اجلهـــــة التــــي تتولــى اإدارة وت�صغيــــل مرافــــق ا�صرتاتيجـــية فــــي املنطقـــة ، اأو تطويــــــر جــــزء 

مــــن املنطقـــــة .

املــ�دة ) 2 (

ت�صري اأحكام هذه الالئحة على جميع االأرا�صي واملباين وم�صاريــع االإعمــار فـي املنطقــة .

املــ�دة ) 3 (

يتوىل امل�صغل الرئي�صي اأو املطــور اإعداد املخطط العام للموقع املحدد فـي عقد التطوير ، 

ويتكون املخطط العام من املخططات التنظيمية بجميع م�صتوياتها على النحو االآتي :

امل�صح التف�صيلي .   1

خمطط التنظيم العام .    2

خمطط التنظيم التف�صيلي .   3

املــ�دة ) 4 (

يراعى فـي املخططات التنظيمية امل�صار اإليها فـي املــادة ) 3 ( من هذه الالئحة ما ياأتي :

اأن تكون وفقا لروؤية الهيئة واملعايري التخطيطية املعتمدة منها ، واأن يتم اإعدادها    1

من قبل �صركات ومكاتب هند�صية وا�صت�صارية متخ�ص�صة وموؤهلة ، ومرخ�ض لها 

بالعمل فـي ال�صلطنة .

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

)االأوتوكـــــاد( ، وبا�صتخــــدام نظــــــام االإحداثيــــات اجلغرافـــــي املعتمــــد فـي ال�صلطنــــة 

)WGS84( ، وعلى �صكل خرائط ورقية ورقمية .

اأن يتـــم اإعدادهـــا مبــــا يتفق ودرا�صة تقييم االأثــــر البيئـــي والت�صريعــــات ال�صاريــــة    3

فـي املنطقة .

مراعاة اال�صرتاطات الفنية للمباين وغريها من املوا�صفات املقررة ، والتي ي�صدر    4

بها قرار من الرئي�ض . 
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املــ�دة ) 5 (

يجب اأن ي�صتمل امل�صح التف�صيلي للموقع على ما ياأتي :

و�صـــف تف�صيلــــي للموقـــع من حيــــث الطبيعـــة الطبوغرافــــية والهيدرولوجيـــــة    1

واخل�صائ�ض اجليوفيزيائية للرتبة ، وخ�صائ�صه املكانية .

و�صــــف تف�صيلـــــي لعالقة املوقـــع مـــــع حميطـــه ، وبيـــان خدمــات البنيــــة االأ�صا�صيــــة    2

اخلارجية مبا فيها الطرق وخطوط تزويد وتوزيع املياه والكهرباء واالت�صاالت 

و�صبكة ال�صرف ال�صحي ، وقنوات ت�صريف املياه و�صبكة االت�صاالت االأر�صية .

اإعداد خريطـــة تبني احلدود اخلارجية للموقـــع ، وخطوطـــه الكنتوريـــة ، ونقـــاط    3

ربطه الرئي�صية مع �صبكات البنية االأ�صا�صية ومرافق تزويدها اخلارجية ، ومن�صوب 

الطريق عند املدخل .

املــ�دة ) 6 (

يتوىل امل�صغل الرئي�صي اأو املطور القيام بجميع االأعمال والدرا�صات الالزمة الإعداد امل�صح 

التف�صيلـــي ، على اأن تقـــدم لــه الهيئــة البيانـــات واملعلومات الالزمــــة ، وت�صهــل لـــه اإجـــــراءات 

دخول املوقع . 

املــ�دة ) 7 ( 

يجب على امل�صغل الرئي�صي اأو املطور تقدمي تقرير امل�صح التف�صيلي اإىل الهيئة خالل امليعاد 

املتفق عليه ، و�صداد الر�صم املقرر .

وعلى الهيئة اإ�صدار قرارها ب�صاأن التقرير امل�صار اإليه خالل ) 15 ( خم�صة ع�صر يوم عمل 

من تاريخ ت�صلم التقرير ، ويعد م�صي املدة املذكورة دون البت فيه قرارا بالقبول .

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

املــ�دة ) 8 (

فـي حال املوافقة على تقريـــر امل�صح التف�صيلي ، يتوىل امل�صغـــل الرئي�صــي اأو املطـــور اإعـــداد 

خمطط التنظيم العام للموقع ، والذي يجب اأن ي�صتمل على ما ياأتي : 
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 - CG äÉ``MÉ°ù�ŸGh �™``bG�ƒ�ŸG ó`jó�– ¬``«a ``YGôjh , áØ àî�ŸG »°VGQC�’G ä�’É```ª©à°S�’ §``£

 , ô```à°û�ŸG Gó``````îà°S�’G äÉ`````jÉ¨d É¡H ®ÉØàM�’Gh É````¡°ü«°üîJ º```àj »```àdG äGôª�ŸGh

 ``bG�ƒeh IÉ°û�ŸG äGô�‡h , á``Ø àî�ŸG á«ª«¶æàdG É¡JÉj�ƒà°ùÃ ¥ô``£dG dP »`a ÉÃ

 á```«°SÉ°SC�’G á«æÑdG äÉ``µÑ°T äGô�‡h , á```eÉ©dG aGô�ŸGh , á``Ø àî�ŸG É¡JÉÄØH äÉÑcô�ŸG

 , IOÉÑ©dG QhOh , AGô°�†ÿG äÉMÉ°ù�ŸGh , ájô°�† G äÉZGôØdGh , (á«YôØdGh á«°ù«FôdG)

. á«YÉªàL�’G äÉeóÿG õcGôeh

 á````MÉ°ù�ŸÉH á````fQÉ e äÉ```eGóîà°S�’G ò```¡d áj�ƒÄ�ŸG á````Ñ°ùædG ójó�– º```àj ¿CG  Ö```éjh

. �™b�ƒª d á«dÉªLE�’G

 áØ àî�ŸG ájOÉ°üàb�’G ä�’Éª©à°SÓd á°ü°üî�ŸG äÉMÉ°ù�ŸGh �™bG�ƒ�ŸG ójó�– YGôj Éªc

 »```æµ°ùdGh , �…QÉ````éàdGh , »æµ°ùdG Gó```îà°SÓd á```°ü°üî�ŸG ````WÉæ�ŸG dP »```a É```Ã

. »YÉæ°üdGh , »æjõîàdGh , »MÉ«°ùdGh , »Ñàµ�ŸGh , �…QÉéàdG

 áMÉ°ù�ŸÉH áfQÉ e äÉeGóîà°S�’G òg øe µd áj�ƒÄ�ŸG áÑ°ùædG ójó�– ºàj ¿CG Öéjh

. �™b�ƒª d á«dÉªLE�’G

 - Ü : »JCÉj Ée øª°�†àj ¿CG Öéjh , Góîà°SG á £æe µd áMÎ �ŸG QÉªYE�’G ÉµMCG «dO

 »àdG ¥ô£dG Y �™£ dG á¡LGh �ƒWh , »°VGQC�’G �™£b äÉMÉ°ù�Ÿ fOC�’G ó G  - 1

. �™b�ƒ�ŸG óîJ »àdG á«°SÉ°SC�’G á«æÑdG äÉµÑ°T �™e É¡£HQ �•É fh , É¡«dEG �…OD�ƒJ

 áÑ°ùæ d YC�’G ó Gh ,  äGOGóJQÓd fOC�’G ó G  ¢SÉ°SCG  Y QÉªYE�’G áaÉãc  - 2

. ÊÉÑª d ´ÉØJQG °übCGh , AÉæÑdG HG�ƒW OóYh , É¡« Y AÉæÑdÉH ì�ƒª°ù�ŸG áj�ƒÄ�ŸG

 É```¡JÉÄØH äÉÑ```côª d ``bG�ƒªc É``gÒa�ƒJ Ö``LG�ƒdG äÉMÉ°ùª d á```jQÉ«©�ŸG Ö``°ùædG  - 3

. áØ àî�ŸG

 É```«eh Üô```°ûdG É````«eh á«FÉHô¡µdG á````bÉ£dG äÉ````LÉ«àM�’ á````jQÉ«©�ŸG äGô````°TD�ƒ�ŸG  - 4

. ¢VQC�’G á©£b ¢SÉ°SCG Y �…ôdG É«eh jô G áëaÉµe

 , �…QÉ````ª©�ŸG §```ªædG äGOÉ```°TQEGh , �…ô```°�† G �™``HÉ£dÉH á°UÉÿG á```«é«JGÎ°S�’G  - 5

. É¡æY á ãÑæ�ŸG �™bG�ƒ�ŸG «°ùæJh

 .indd   5 / /    :  
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 - ê »```æeõdG è````eÉfÈdGh , ô``j�ƒ£àdG `````MGôe ````ª°ûjh , �™```b�ƒ�ŸG IQGOEGh ô``j�ƒ£J á````£N

 É«eh Üô°ûdG É```«eh á```«FÉHô¡µdG á```bÉ£dG øe á```«dÉªLE�’G É¡JÉLÉ«àMGh , Égò«Øæàd

 É``¡eó j »`àdG äÉ`eóÿGh �™b�ƒ�ŸG IQGOEG äÉ``Ñ £àeh , �…ô`dG É«eh jô G á`ëaÉµe

 »°VGQC�’Gh áeÉ©dG aGô�ŸG áfÉ«°Uh IQGOEG äÉ``Ñ £àeh , OhóM ø`ª°V Úeóîà°ùª d

. Î°û�ŸG Góîà°S�’G äGP äBÉ°ûæ�ŸGh

( 9 ) IOÉ``�ŸG
 OÉ©«�ŸG ÓN áÄ«¡dG ¤EG É©dG º«¶æàdG §£ Ëó J Q�ƒ£�ŸG hCG »°ù«FôdG ¨°û�ŸG Y Öéj

. Qô �ŸG º°SôdG OGó°Sh , ¬« Y Øà�ŸG

 É``e�ƒj ô`°ûY á``°ùªN ( 15 ) Ó``N ¬``«dEG QÉ```°û�ŸG §``£î�ŸG ¿CÉ°ûH ÉgQGôb QGó````°UEG á```Ä«¡dG ``` Yh

. �ƒÑ dÉH GQGôb ¬«a âÑdG ¿hO IQ�ƒcò�ŸG Ió�ŸG »°�†e ó©jh , §£î�ŸG º °ùJ ïjQÉJ øe

. ÉÑÑ°ùe QGô dG ¿�ƒµj ¿CG Öéj ¢�†aôdG ÉM »`ah 

( 10 ) IOÉ``�ŸG

 OGóYEG Q�ƒ£�ŸG hCG »°ù«FôdG ¨°û�ŸG ```d�ƒàj , É©dG º```«¶æàdG §```£ Y á``` aG�ƒ�ŸG ÉM »`a

 QÉ````ªYE�’Gh º```«¶æàdG �•hô°Th ÉµMCG øª°�†àj ¿CG Ö``éjh , »°VGQCÓd á« «°üØàdG äÉ££î�ŸG

 : »JCÉj Ée á°UÉN áØ°üHh , IóM Y ¢VQCG á©£b µd °üØeh Oó µ°ûH

 á©£ dG áMÉ°ùeh , óªà©�ŸG »`aGô¨÷G äÉ```«KGóME�’G É¶f ah , á©£ dG äÉ«KGóMEG  - CG

. �™HQC�’G É¡JÉ¡LGh �ƒWh

 . áj�ƒÄ�ŸG Éª¡Ñ°ùfh , á«YôØdGh á«°ù«FôdG É¡«fÉÑeh , á©£ dG Éª©à°SG ´�ƒf  - Ü

 �•É fh QhÉh , á©£ dG ¤EG �…OD�ƒj �…òdG jô£dG Ü�ƒ°ùæÃ áfQÉ e AÉæÑdG Ü�ƒ°ùæe  - ê

. É¡eóîJ »àdG á«°SÉ°SC�’G á«æÑdG äÉµÑ°Th á£«ë�ŸG ¥ô£dG áµÑ°T �™e §HôdG

 , ´ÉØJQÓd °übC�’G ó Gh , AÉæÑ d á« HÉ£dG áÑ°ùædGh áj�ƒÄ�ŸG áÑ°ùæ d YC�’G ó G - O

. á«Ø ÿGh á«eÉeC�’Gh á«ÑfÉ÷G äGOGóJQÓd fOC�’G ó Gh

 AÉ```æÑdG á```MÉ°ùe ¢SÉ```°SCG Y IOó , á````Ø àî�ŸG É```¡JÉÄØH äÉÑcô�ŸG ```bG�ƒe á```MÉ°ùe  - `g

 . ¬dÉª©à°SG á©«ÑWh

 ÊÉÑª d »LQÉÿG ô¡¶�ŸG Oóëj �…òdG �…QÉª©�ŸG RGô£dGh áj�ƒ¡dÉH á°UÉÿG O�ƒ« dG  - h

. �™b�ƒ�ŸG «°ùæJ äÉWGÎ°TGh , É¡fG�ƒdCGh á ª©à°ù�ŸG OG�ƒ�ŸG äÉØ°UG�ƒeh , QG�ƒ°SC�’Gh

 .indd   6 / /    :  
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املــ�دة ) 11 (

يجب على امل�صغل الرئي�صي اأو املطور تقدمي املخططات التف�صيلية اإىل الهيئة خالل امليعاد 

الر�صــم  ، و�صــداد  املوقع  الوارد فـي خطة تطوير واإدارة  املتفق عليه فـي الربنامج الزمني 

املقرر .

وعلى الهيئــــة اإ�صـــدار قرارهــا ب�صاأنـــه خــالل )15( خم�صــة ع�صـر يــوم عمــل من تاريــخ ت�صلـــم 

املخطط ، ويعد م�صي املدة املذكورة دون البت فيه قرارا بالقبول .

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

املــ�دة ) 12 (

يجوز للهيئة تعديل خمطط التنظيم العـــام اأو املخطط التف�صيلي للموقـــع ، وذلك بـــناء 

على طلب يقدم من ذوي ال�صاأن ) امل�صروع اأو امل�صغل الرئي�صي اأو املطور ( على النموذج املعد 

اأن يت�صمـــن الطلب امل�صــار  اأ�صباب ومربرات التعديل . ويجب  لهذا الغـــر�ض ، مبينـــا فيه 

اإليه حتديد العنا�صر التي يطراأ عليها التعديل ، والتعديالت التي تطراأ على خطة العمل 

والربنامـــج الزمنــــي لتنفيــــذ م�صروع التطويــــر مبراحله املختلفـــة ، واالأعبــــاء االإ�صافيـــــة 

البيئية  االآثار  ، وتقييم  االأ�صا�صية وطاقتها اال�صتيعابية  البنية  التي ترتتب على خدمات 

لذلك ، واالآثار املرتتبة على تنفيذ االلتزامات الواردة فـي خطة تطوير واإدارة املوقع .

ويجــــوز للهيئـــــة اأن تطلـــب مـــن ذوي ال�صــــاأن تقديــــم مـــــا تـــــــراه �صروريــــــا مــــن م�صتنـــــدات 

وبيانات الزمة للبت فـي هذا الطلب .

املــ�دة ) 13 (

يجوز للهيئة تق�صيم اأي قطعـــــة اأر�ض ، اأو دمـــــج قطعتــــــني اأو اأكثــــر فـي قطعـــــة واحـــــدة ، 

وذلك بنـــــاء على طلب يقدم مـــن ذوي ال�صـــاأن ) امل�صـــروع اأو امل�صغــل الرئي�صي اأو املطـــــور ( 

على النموذج املعد لهذا الغر�ض ، مبينــــــا فيـــــــه اأ�صباب ومبــــــررات ذلك ، و�صريطة تقدمي 

خمطـــــط تف�صيلــــي للقطعــــة امل�صتحدثة وفقــــا للمـــادة ) 10 ( من هــــذه الالئحــــــة ، ومبـــا 

ال يتعار�ض مع اأحكام التنظيم واالإعمار املقررة �صمن خمطط التنظيم العام للموقع . 
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وفـي جميع االأحوال يجب اأن تقع كل قطعة اأر�ض على طريق توؤدي اإليها ، واأال يقل مدخل 

القطعة عن ) 12 ( اثني ع�صر مرتا ، واأن حتدد لها نقاط ربط على �صبكات البنية االأ�صا�صية 

التي تخدم املوقع .

املــ�دة ) 14 (

12 ، 13 ( من هذه الالئحة اإىل الهيئة مرفقا به  اإليه فـي املـادتني )  يقدم الطلب امل�صار 

امل�صتندات والبيانات املطلوبة ، وما يفيد �صداد الر�صم املقرر ، وعليها اإ�صدار قرارها ب�صاأنه 

خالل ) 15 ( خم�صة ع�صر يوم عمل من تاريخ تقدمي الطلــب . ويعد م�صــي املـــدة املذكــورة 

دون البت فيه قرارا بالقبول .

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

املــ�دة ) 15 (

ال يجـــوز اإقامــة اأي بـــناء اأو م�صروع اإعمـــار فـي املنطقـــة ، اإال بعـــد احل�صـــول على ترخيـــ�ض 

من الهيئة وفقا الأحكام هذه الالئحة .

املــ�دة ) 16 (

يقــدم طلـب احل�صــول على ترخي�ض البناء اإىل الهيئـــة علــى النموذج املعــد لهذا الغــر�ض ، 

مرفقا به اأ�صول وثائق وخمططات البناء ، وغريها من امل�صتندات التي يحددها النموذج ، 

وما يفيد �صداد الر�صم املقرر .

املــ�دة ) 17 (

يجـــب اأن تكــــون خمططــــات البناء املرفقة بطلب الرتخيـــ�ض ، معتمــــدة من قبـــل �صركــــة 

اأو مكتب هند�صي مرخ�ض له بالعمل فـي ال�صلطنة ، وم�صادق عليها من قبل الهيئة العامة 

للدفاع املدين واالإ�صعاف .

املــ�دة ) 18 (

يجــــب اأن تلتـــــزم خمططـــــات البنــــاء باملخطـــــطات التنظيميـــــة مب�صتوياتهــــــا املختلفـــــــة ، 

واال�صرتاطات املعمارية والفنية للمباين ، وغريها من املوا�صفات املقررة ، والتي ي�صدر بها 
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قرار من الرئي�ض ، وعلى ذوي ال�صاأن تقدمي ملخ�ض تنفيذي يبني مدى توافق الت�صميمات 

مع اال�صرتاطــــات املطلوبــة ، والتزامها بالن�صب واالأرقــام املعياريــة الــواردة فــي املخطـــطات 

التنظيمية املقررة .

املــ�دة ) 19 (

تتولـــى الهيئـــة درا�صة طلب ترخي�ض البنـــاء والبت فيـــه باملوافقة اأو الرفـــ�ض ، وذلك خـــالل 

)15( خم�صة ع�صر يوم عمل من تاريخ تقدميه م�صتوفيا امل�صتندات املطلوبة .

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

املــ�دة ) 20 (

بطلب  املدون  العنوان  على  برف�ض طلبه  ال�صادر  بالقرار  الرتخي�ض  يخطر مقدم طلب 

الرتخيـــ�ض ، ويجـــوز ل�صاحب ال�صاأن اأن يتظلــم من قــرار الرفــ�ض ، مبوجب طلب يقدم 

اإىل الرئي�ض خالل )60( �صتني يوما من تاريخ اإخطاره برف�ض طلبه ، مو�صحا فيه اأ�صباب 

التظلم وامل�صتندات املوؤيدة لذلك ، ومرفقا به �صورة من القرار املتظلم منه .

املــ�دة ) 21 (

اأو الرف�ض ، خالل مدة ال تتجاوز )30( ثالثني  تتم درا�صة التظلم ، والبت فيه بالقبول 

يوما من تاريخ تقدميه ، ويخطر ذوو ال�صاأن بنتيجة التظلم ، ويعد م�صي املدة املذكورة 

دون البت فيه قرارا بالقبول . 

وفـي جميع االأحوال ، يكون قرار الرئي�ض ال�صادر فـي التظلم نهائيا .

املــ�دة ) 22 (

يكون ترخي�ض البنـــاء �صاري املفعول ملــدة �صنة واحــدة قابلة للتجديد ملـــدة اأو مدد اأخــرى 

بناء على طلب يقدم من ذوي ال�صاأن مرفقا به ما يفيد �صداد الر�صم املقرر .

املــ�دة ) 23 (

يجــــب علـــــى املرخـــــ�ض لــــــه بالبنــــــاء تعيـــــني �صركــــة اأو مكتــــب هند�صــي مرخــ�ض لــــه بالعمـل 

فـي ال�صلطنة ، وذلك لالإ�صـــــراف علــــــى تنفيذ اأعمال البناء ، و�صمان االلتزام مبخططات 

الرتخي�ض وا�صرتاطات البناء املقررة . 
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املــادة ) 24 (

ال يجوز القيام باالأعمال االآتية اإال بعد احل�شول على ترخي�ص من الهيئة ، وفقا لل�شروط 

واالإجراءات التي ي�شدر بها قرار من الرئي�ص :

احلفر فـي الطريق العام اأو فـي حرمه لتو�شيل خدمات البنية االأ�شا�شية للم�شروع .    1

احلفر خارج حدود االأر�ص املرخ�ص باالنتفاع بها .   2

املــادة ) 25 (

يحــظر تـــرك خملفات الــردم ومــواد البنــاء ، اأو التخلـــ�ص منها فـي غيـــر املواقـــع املخ�ش�شـــة 

لذلك ، والتي حتددها الهيئة .

املــادة ) 26 (

فـي حال خمالفــة حكـــم املادتـــني )24 و 25( مـــن هذه الالئحــــة ، يكون للهيئة اتخــــاذ اأحـــد 

االإجراءين االآتيني : 

اإلزام املخالف باإزالة اأ�شباب املخالفة ، واإعادة احلال اإىل ما كان عليه ، وذلك خالل    1

االأجل الذي حتدده له .

اإزالة اأ�شبــــــاب املخالفـــة ، واإعـــادة احلـــال اإىل مـــا كــــان عليه علــــى نفقــــة املخالــــــف ،    2

مع حتميله بكافة النفقات التي تكبدتها الهيئة فـي �شبيل ذلك .

وفـي جميع االأحوال يجوز للهيئة فر�ص غرامة اإدارية على املخالف مبا ال يجاوز )100( 

مائة ريال عماين عن كل يوم ت�شتمر فيه املخالفة ، وذلك بعد قيامها باإنذاره بوجوب اإزالة 

املخالفة وانق�شاء االأجل املحدد الإزالتها .

املــادة ) 27 (

يجب على ذوي ال�شاأن التوقف فورا عن اأعمال احلفر اأو البناء اأو االإعمار ، فـي حال العثور 

على اآثار اأو معامل اأثرية فـي املوقع ، مع اإخطار الهيئة بذلك .
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املــ�دة ) 28 (

علـــى ذوي ال�صــــاأن   عقـــب االنتهـــاء من اأعمـــــال البنـــاء   احل�صول على �صهادة اإمتام البنـــاء 

من الهيئة ، ويقدم طلب احل�صول على ال�صهادة على النموذج املعد لذلك ، مرفقا به تقرير 

ب�صروط  االلتزام  يوؤكد  البناء  اأعمال  تنفيذ  امل�صرف على  الهند�صي  املكتب  اأو  ال�صركة  من 

الرتخي�ض وغريهـا من ال�صــروط واملوا�صفات التي تكون الهيئة قد حددتهــا لــه وتتعلــق 

ب�صفة ا�صتخدام املبنى اأو طبيعة الن�صاط االقت�صادي املزمع مزاولته فيه .

ويجوز للهيئة ا�صتيفاء ما تراه الزما من م�صتندات وبيانات ، واإجراء ما يلزم من معاينات 

للبت فـي الطلب املذكور . 

وال يجوز اإ�صغال اأي مبنى اإال بعد احل�صول على ال�صهادة املذكورة .

املــ�دة ) 29 (

تتولـــى الهيئــــة درا�صــة طلـــب احل�صـــول على �صهادة اإمتـام البناء والبـــت فيــــه خـــالل مدة 

ال تتجاوز )10( ع�صرة اأيام عمل من تاريخ ا�صتيفائه كافة امل�صتندات والبيانات واملعاينات 

املطلوبة ، ويعد م�صي املدة املذكورة دون البت فـي الطلب قرارا بالقبول .

وفـي حالة رف�ض الطلب يجب اأن يكون القرار م�صببا .

املــ�دة ) 30 (

يخطر مقدم طلب احل�صول على �صهادة اإمتام البناء بالقرار ال�صادر ب�صاأنه على العنوان 

املـدون بالطلـب خالل )5( خم�صة اأيام عمل ، ويجوز ل�صاحب ال�صـــاأن اأن يتظلــــم مـــن القرار 

فـي حالة رف�صه اإىل الرئي�ض خـــالل )60( �صتني يوما من تاريخ اإخطاره اأو علمه اليقيني 

برف�ض طلبه ، مو�صحا فيه اأ�صباب التظلم وامل�صتندات املوؤيدة لذلك .

املــ�دة ) 31 (

تتم درا�صة التظلم ، والبت فيه بالقبول اأو الرف�ض ، خالل مدة ال تتجاوز ) 30 ( ثالثني 

يومــا مـن تاريــخ تقدميــه ، ويخطــر ذوو ال�صـــاأن بنتيجــة التظلــم . ويعــد م�صي هــذه املــدة 

دون بت قرارا بالرف�ض . 

وفـي جميع االأحوال ، يكون قرار الرئي�ض ال�صادر فـي التظلم نهائيا . 




