
اجلريدة الر�سمية العدد )1106(

قــــرار 

رقــم 2015/323

باإ�سـدار الئحـة تنظيـم البيئـة اال�ستثماريـة 

فـــي املنطقـــة االقت�صاديـــة اخلا�صــــة بالدقــــم

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�صوم ال�صلطاين رقم 2014/44 برفع �صفـــة املنفعـــة العامة عـــن بعــــ�ض املخططــات 

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 16يوليو 2014م ، 

وبناء على ما تقت�صيه امل�صلحة العامة . 

تـقـــرر 

املــادة االأولـــــى

يعمــل فـــي �صــاأن تنظيـــم البيئـــة اال�صتثماريـــة فــــي املنطقـــة االقت�صاديـــة اخلا�صـــــة بالدقـــم 

باأحكــام الالئحــة املرفقــة .

املــادة الثانيــــة

علـــى امل�صروعـــات ، �صواء اأتخذت �صكل موؤ�ص�صة فردية اأم �صركــة اأم فـــرع ل�صركــة اأم موؤ�ص�صـــة 

اأجنبية ، واالأن�صطــة املهنية واحلرفـيــة ، القائمة فـي املنطقــة االقت�صاديــة اخلا�صــة بالدقــم 

فــــي تاريـــخ العمــــل باأحكـــــام الالئحــــة املرفقــــة توفـيـــق اأو�صاعـــها طبقـــا الأحكــــام الالئحــــة 

خالل �صنة من تاريخ العمل بها .
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املــادة الثالثــــة

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

املــادة الرابعــــة

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

�صدر فـي : 21 من رم�ســــــــان 1436هـ

املوافــــق :  8   من يـوليـــــــــو 2015م

يحيى بن �صعيد بن عبداللـه اجلابري

                                                                         رئيـــــــــــــ�ض جملــــــــــــــــ�ض االإدارة
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      الئحـة تنظيـم البيئـة اال�ستثماريـة 

فــي املنطقــة االقت�صاديـــة اخلا�صـــة بالدقـــم

الف�صــل االأول

تعاريــف واأحكـــام عامـــة

املــادة ) 1 ( 

فـي تطبيــق اأحـكــام هــذه الالئحــة يكــون للكلمــات والعبــارات التاليــة املعنــى املبني قرين كل 

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

الهيئـــــــــة : 

هيئة املنطقة االقت�صادية اخلا�صة بالدقم .

املنطقــــــة : 

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

واخلدميـــــة وغريهــــا ، املبينــــة احلــــدود واملوقــــع فـي املخطط املرفق باملر�صوم ال�صلطاين 

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

املجلـــــــ�س : 

جمل�ض اإدارة الهيئة .

الرئيـــــ�س : 

رئي�ض املجل�ض .

امل�صروعـات : 

امل�صـــروعات التــــي يرخـــــــ�ض باإقامتهـــــــا فــــي املنطقــــة �صــــواء اأتخــــذت �صكل موؤ�ص�صــة فرديــة 

اأم �صركــــة اأم فــــرع ل�صركة اأم موؤ�ص�صـــة اأجنبيـــة ، واالأن�صطـة املهنية واحلرفـيـة التــي يرخـــــــ�ض 

مبزاولتهـــــــا فــــي املنطقة .

الن�صاط االقت�صادي : 

اأي ن�صـــــــاط جتـــــــاري اأو �صناعـــــي اأو زراعـــــــي اأو �صياحـــــــي اأو عقــــــاري اأو اإعالمــــي اأو خدمـــي 

اأو مهنــــي ، واأي اأن�صطــــة اأخـــرى يتطلبهـــا العمــــل داخـــــل املنطقـــــة مبـــــا ال يتعــــــار�ض مـــع 

القوانيـــن النافذة فـي ال�صلطنة .

الرتخيــ�س : 

موافقــــة �صــــادرة مـــن الهيئـــة للم�صـــروع علــــى مزاولـــة ن�صــــاط اقت�صادي داخل املنطقة .
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املــادة ) 2 ( 

ت�صــري اأحكــام هــذه الالئحــة على امل�صروعات التي تزاول ن�صاطا اقت�صاديا ، وفـيما مل يرد 

ب�صاأنـــــه نـــ�ض خـــــا�ض - فـي هــذه الالئحــة والقــرارات الــ�صادرة تنفـيذا لها - ت�صري اأحكام 

القوانني واللوائح والنظم املعمول بها فـي ال�صلطنة ذات ال�صلة بالن�صاط املرخ�ض به . 

املــادة ) 3 ( 

ي�صتــــرط للرتخيــــ�ض مبزاولـــــة اأي ن�صــــاط اقت�صــــادي يخ�صـــع الخت�صـــا�ض جهـــة اأخـــرى ، 

احل�صول على موافقة تلك اجلهة قبل البدء فـي مزاولة الن�صاط .

الف�صــل الثانــي

اإجــراءات منــح الرتخيـــ�س

املــادة ) 4 ( 

ال يجــــوز للم�صروعـــات مزاولـــة اأي ن�صــــاط اقت�صــــادي داخــــل املنطقــــة ، اإال بعــــد احل�صــــول 

على ترخي�ض بذلك من الهيئة وفقا الأحكام هذه الالئحة .

وفـي حالة رغبة امل�صروع فـي مزاولة اأكرث من ن�صاط داخل املنطقة ، يجب عليه احل�صول 

على ترخي�ض لكل ن�صاط وفقا الأحكام هذه الالئحة والقرارات ال�صادرة تنفـيذا لها . 

املــادة ) 5 ( 

ال يجـــــوز للم�صروعـــــات البـــــدء فـــي جتهيــز املن�صاأة اأو القيام باأي اأعمال حت�صريية ، اإال بعد 

تقدمي طلب الرتخي�ض واحل�صول على موافقة مبدئيـــة موؤقتـــة مـــن الهيئــــة وفقـــا حلكــم 

املـادة )8( من هذه الالئحة .

املــادة ) 6 ( 

ال يجـــوز الرتخيــــ�ض للم�صـــروعات مبزاولــــة اأي ن�صاط حمظور اأو مقيد ، اإال بعد ا�صتيفاء 

�صروط واإجراءات رفع احلظر اأو القيد املقررة قانونا. 

املــادة ) 7 ( 

يقــدم طلــب الرتخيــ�ض للهيئــة من �صاحب ال�صاأن اأو من ميثله قانونا ، على النموذج املعد 

لهذا الغر�ض ، مرفقا به امل�صتندات التي يحددها النموذج امل�صار اإليه . 
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ويجوز للهيئة ا�صتيفاء امل�صتندات والبيانات التي تراها الزمة للبت فـي طلب الرتخي�ض ، 

ويعترب طلب الرتخي�ض ملغى اإذا مل يقم مقدم الطلب با�صتكمال كافة امل�صتندات املحددة 

بالنموذج خالل )20( ع�صرين يوم عمل من تاريخ اإخطاره .

املــادة ) 8 ( 

يجــب علـــى الهيئـــة درا�صـــة طلـــب الرتخيــ�ض والتحقق من ا�صتيفائه للم�صتندات والبيانات 

الالزمــة واإ�صــدار املوافـقــة املبدئيـــة املوؤقتـــة عليـــه ، اأو رف�صــه مع ذكر ال�صبب ، وذلك خالل 

)15( خم�صة ع�صر يوم عمل من تاريخ تقدميه م�صتوفـيا امل�صتندات والبيانات الالزمة .

ويحظــــر علــــى ذوي ال�صـــاأن ال�صــــروع فــــي مزاولة الن�صاط اإال بعد احل�صول على الرتخي�ض 

النهائي .

املــادة ) 9 ( 

تكــون املوافقــة املبدئيـــة املوؤقتـــة ال�صــادرة علــى الطلــب مقرونــة بتحديــد ال�صروط الواجب 

ا�صتيفاوؤها ، وذلك حلني اإجراء املعاينات املتطلبة قانونا على املن�صاأة بعد ا�صتكمال اإن�صائها 

وجتهيزها ، وذلك خالل امليعاد املحدد لها ، وذلك متهيدا الإ�صدار الرتخي�ض  النهائي .

املــادة ) 10 ( 

تخ�صع االأن�صطة االقت�صادية الواردة فـي اجلدول املرفق بهذه الالئحة للمعاينة من الهيئة 

قبل منحها الرتخي�ض النهائي والبدء فـي ممار�صة الن�صاط االقت�صادي .

املــادة ) 11 ( 

اأحد  اإذا تبيـــن للهيئـــة عــــدم ا�صتيفـــاء امل�صــــروع ل�صروط مزاولة الن�صاط ، فللهيئة اتخاذ 

االإجراءين االآتيني : 

1 - منح امل�صروع اأجال اأخريا ال�صتيفاء اال�صرتاطات الالزمة ملزاولة الن�صاط .

2 - رفــــــ�ض طلـــــب الرتخيــــ�ض ، وفـــي هــــــذه احلالـــــة تعــــــد املوافقــــــة املبدئيــــة املوؤقتـــة 

كاأن مل تكن .

-5-



اجلريدة الر�سمية العدد )1106(

املــادة ) 12 ( 

يجـــب عــلى مقـــدم الطلـــب - بعــد ا�صتكمــال ال�صروط املحددة فـي املوافقة املبدئية املوؤقتة 

ملزاولة الن�صاط - اإبالغ الهيئة بذلك للح�صول على الرتخي�ض النهائي .

وتقوم الهيئة بعد التحقق من ا�صتيفاء ال�صروط باإ�صدار الرتخي�ض النهائي خالل )15( 

خم�صة ع�صر يوم عمل من تاريخ تلقيها االإفادة من مقدم الطلب . ال املا

املــادة ) 13 ( 

تكــــون مـــــدة الرتخيـــ�ض ) 1 ( �صنــــة واحــــدة ، تبــــداأ مــــن تاريــــخ �صـــدوره ، قابلــــة للتجديــــد 

ملـــدة اأو ملـــدد اأخـــرى ، ويكون التجديد بناء على طلب يقدم من ذوي ال�صاأن قبل انتهاء مدة 

الرتخي�ض  مبدة ال تقل عن ) 30 ( ثالثني يوما ، �صريطة ا�صتيفاء ال�صروط املقررة قانونا ، 

و�صداد الر�صم املقرر .

وفـي حال رف�ض طلب الرتخي�ض اأو رف�ض جتديده ، يجب اأن يكون القرار ال�صادر بالرف�ض 

م�صببا .

املــادة ) 14 ( 

يخطـــر مقـــدم طلــــب الرتخيــــ�ض بالقرار ال�صادر برف�ض طلبه على العنوان املدون بطلب 

الرتخيـــ�ض ، ويجــــوز ل�صاحــــب ال�صــــاأن اأن يتظلــــم مـــن قرار الرف�ض ، مبوجب طلب يقدم 

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

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

املــادة ) 15 ( 

تتــم درا�صـــة التظلـــم ، والبــــت فـيه بالقبول اأو الرف�ض ، خالل مدة ال تتجاوز )30( ثالثني 

يومــــا مـــن تاريخ تقدميــــه ، ويخطر ذوو ال�صاأن بنتيجة التظلم ، ويعد م�صي املدة املذكورة 

دون البت فـيه قرارا بالقبول . 

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

االلتزامــــات واملحظـــورات

املــادة ) 16 ( 

للهيئـــة - فــــي اأي وقـــت - ا�صتيفـــاء مـــا تـــراه �صروريــــا من م�صتندات اأو بيانات ، اأو اإجراء 

معاينات ، وذلك للتحقق من التزام امل�صروعات املرخ�ض لها مبزاولة الن�صاط االقت�صادي 

داخل املنطقة باأحكام هذه الالئحة ، و�صروط الرتخي�ض ال�صادر لها ، والقوانني املعمول 

بها فـي ال�صلطنة . 

املــادة ) 17 ( 

تلتزم امل�صروعات املرخ�ض لها مبزاولة الن�صاط االقت�صادي داخل املنطقة مبا ياأتي : 

1 - التقيـــد بالتزامــــات ال�صلطنــــة املقــــررة مبوجــــب االتفاقيــــات الدولية ذات ال�صلة 

بالن�صاط االقت�صادي املرخ�ض به . 

2 - االلتزام بالقوانني املعمول بها فـي ال�صلطنة ، واللوائح والقرارات التي ت�صدرها 

الهيئة .

3 - االلتزام ب�صروط الرتخي�ض ال�صادر لها .

4 - اإم�صاك ال�صجالت الالزمة وتقدمي البيانات واملعلومات التي حتددها الهيئة . 

5 - �صداد الر�صوم وال�صرائب امل�صتحقة قانونا فـي مواعيدها .

6 - التعـــاون مـــع موظفــــي الهيئــــة مــــن ذوي �صفــــة ال�صبطية الق�صائية ، ومتكينهم 

من ممار�صة اخت�صا�صاتهم املقررة قانونا ، والعمل على ت�صهيل اأدائهم الأعمالهم .

7 -  اإخطار الهيئة فورا باأي تعديالت تطراأ على البيانات اخلا�صة بالرتخي�ض ال�صادر 

لها ، اأو مقرات اأعمالها .

8 - االلتزام بن�صب التعمني املقررة . 
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املــادة ) 18 ( 

يحظر على امل�صروعات املرخ�ض لها مبزاولة الن�صاط االقت�صادي فـي املنطقة ما ياأتي :

1 - مزاولة اأي ن�صاط اآخر غري الن�صاط املحدد بالرتخي�ض ال�صادر لها .

2 - التنازل عن الرتخي�ض بدون موافقة كتابية من الهيئة .

3 - تعديل ال�صكل القانوين للم�صروعات بدون موافقة الهيئة .

4 - القيـــام بـــاأي فعــل يعيــق العمــل باملنطقــة ، اأو يتعار�ض مع اأغرا�صها ، اأو يهدد اأمن 

املن�صاآت اأو امل�صتثمرين اأو العاملني بها اأو �صكانها ، اأو يعر�ض �صالمتهم للخطر .

5 - حيازة ب�صائع يكون من�صوؤها دولة تقرر مقاطعتها اقت�صاديا من قبل ال�صلطنة .

6 - حيــــازة الب�صائـــع الفا�صـــدة اأو التالفــــة اأو منتهيــــة ال�صالحيـــة اأو ذات االأثر ال�صلبي 

على البيئة . 

7 - حيازة ب�صائع حتمل كتابات اأو ر�صومات اأو عالمات تتعار�ض مع معتقدات وتعاليم 

ومفاهيم االأديان ال�صماوية اأو تتنافـى مع االأخالق اأو االآداب العامة .

والتجارية  وال�صناعية  الفكرية  امللكية  لقوانني حماية  املخالفة  الب�صائع  - حيازة   8

واالأدبية والفنية املعمول بها فـي ال�صلطنة .

9 - حيازة الب�صائع املحظور دخولها اإىل ال�صلطنة .

10 - خمالفة �صروط ومتطلبات ال�صحة العامة وال�صالمة و�صون البيئة .

الف�صــل الرابــع

اإلغــاء ووقــف الرتخيــ�س

املــادة ) 19 ( 

يجب اإلغاء الرتخي�ض ال�صادر للم�صروع فـي احلاالت االآتية : 

1 - اإذا ثبت اأنه �صدر بناء على بيانات ومعلومات غري �صحيحة اأو م�صتندات مزورة .

2 - اإذا ثبت مزاولة امل�صروعات الأحد االأن�صطة املحظور مزاولتها فـي املنطقة .

3 - بناء على طلب املرخ�ض لهم . 
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املــادة ) 20 ( 

يجـــوز للهيئــــة وقــــف الرتخيــــ�ض ال�صــــادر للم�صــــروع ،  اأو فـــر�ض غرامة اإدارية ال تتجاوز 

) 100.000 ( مائــة األــف ريال عماين ، اأو اتخاذ االإجراءين معا ، وذلك فـي احلاالت االآتية : 

1 - اإذا خالفت امل�صروعات اأحد �صروط الرتخي�ض .

اأو القرارات التي ت�صدرها  2 - خمالفة القوانني املعمول بها فـي ال�صلطنة واللوائح 

الهيئة .

3 - التوقف عن مزاولة الن�صاط املرخ�ض به مدة تزيد على ) 3 ( ثالثة اأ�صهر بدون 

عذر مقبول .

4 - القيام باأي عمل يهدد ب�صكل مبا�صر اأو غري مبا�صر ، ال�صحة العامة اأو ال�صالمة 

العامة اأو �صون البيئة فـي املنطقة . 

5 - عدم �صداد الر�صوم اأو غريها من املبالغ امل�صتحقة للدولة فـي مواعيدها .

6 - بيــع كامــل املن�صـــاآت والتجهيـــزات الفنيـــة التـــي اأقامتهـــا امل�صروعــات على االأرا�صي 

املوؤجرة دون اإخطار الهيئة .

اأو فر�ض الغرامة يجوز للهيئة النظر  وفـي حالة ا�صتمرار املخالفة بعد وقف الرتخي�ض 

فـي اإلغاء الرتخي�ض .

املــادة ) 21 ( 

ال يجـــوز للهيئــــة وقــــف الرتخيــــ�ض الـ�صــادر للم�صروعـــات فــــي احلـــاالت املن�صــــو�ض عليهــــا 

فـي املـادة )20 ( مــن هــذه الالئحــة ، قبل اإخطار ذوي ال�صاأن باملخالفة املن�صوبة اإىل امل�صروع 

وحتديد اأجل الإزالتها ، وانق�صاء االأجل املذكور دون اإزالة اأ�صباب املخالفة .

املــادة ) 22 ( 

اإلغاء الرتخي�ض ، مبوجب طلب  اأو  يجوز لذوي ال�صاأن التظلم من القرار ال�صادر بوقف 

يقـــدم اإلــــى املجلـــ�ض خـــــالل  )60( �صتيـــن يومـــا مـــن تاريخ اإخطارهم  بالقرار ، ويجب البت 

فـي التظلم خالل ) 30 ( ثالثني يوما من تاريخ تقدميه .

ويعد م�صي هذه املدة دون البت فـيه  قرارا بالقبول . 

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

باالأن�صطـة االقت�صاديـة التـي تخ�صـع للمعاينـة مـن الهيئـة 

قبـل منحهـا الرتخيـ�س النهائـي والبـدء فــي ممار�صـة ن�صاطهـا االقت�صـادي

الن�صـــاط االقت�صـــاديم

تخزين ونقل النفط وم�صتقاته1

تخزين ونقل الغاز الطبيعي وامل�صال2

ال�صناعات الثقيلة3

ال�صناعات الغذائية4

ال�صناعات الدوائية5

املطاعم6

دور ال�صينما7

املجمعات التجارية 8

م�صتودعات املواد الكيميائية 9

م�صتودعات املواد الغذائية10

املدار�ض واملعاهد العلمية 11

املراكز ال�صحية وامل�صت�صفـيات12

دور احل�صانة13

من�صاآت التخل�ض من النفايات ال�صائلة وال�صلبة والنفايات اخلطرة14

حمطات تزويد الوقود15
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