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هيئـة املنطقة االقت�صادية اخلا�صة بالدقم 

قــــرار 

رقـم 2015/326

باإ�صـدار الئحـة تنظيـم الت�صاريـح البيئيـة

 فـــي املنطقــــة االقت�صاديـــة اخلا�صــة بالدقـــم

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 رقــم 2014/44 برفع �صفة املنفعة العامــة عــــن بعــ�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 الرابع 

بتاريخ 31 دي�صمرب 2014م ، 

وبناء على ما تقت�صيه امل�صلحة العامة . 

تـقـــرر 

املــادة االأولـــــى

يعمــــل فـي �صــــاأن تنظيـــم الت�صاريـــح البيئيـــة فـي املنطقـــة االقت�صاديــــة اخلا�صـــة بالدقـــــم 

باأحكــام الالئحــة املرفقــة .

املــادة الثانيــــة

على امل�صروعات القائمة فـي املنطقة االقت�صادية اخلا�صة بالدقم فـي تاريخ العمل باأحكام 

الالئحة املرفقة توفيق اأو�صاعها طبقا الأحكام الالئحة خالل �صنة من تاريخ العمل بها .

املــادة الثالثـــة

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

املــادة الرابعــة

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

�صدر فـي : 26 من رم�صــــــــان 1436هـ

املوافــــق : 13 من يـوليــــــــــو 2015م
يحيى بن �صعيد بن عبداللـه اجلابري

                                                                             رئيـــــــــــــ�ض جملــــــــــــــــ�ض االإدارة
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الئحة تنظيم الت�صاريح البيئية فـي املنطقة االقت�صادية اخلا�صة بالدقم

املــادة ) 1 (

فـي تطبيــــق اأحكام هذه الالئحة يكون للكلمـــات والعبـــارات التاليـــة املعنــــى املبــــني قريــــن 

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

الهيئــــــــــة : 

هيئة املنطقة االقت�صادية اخلا�صة بالدقم .

املنطقـــــــة : 

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

واخلدميـــــة وغريهـــا ، املبينــة احلدود واملوقـــــع فـي املخطـــــط املرفــــق باملر�صــــوم ال�صلطانــــي 

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

الرئيــــــ�س : 

رئيــــ�ض جملـــــ�ض اإدارة الهيئــــــة .

القانــــــــون : 

نظام تداول وا�صتخدام الكيميائيات ال�صادر باملر�صوم ال�صلطاين رقم 95/46 وقانون حماية 

البيــئة ومكافحــة التلـــوث ال�صـــادر باملر�صوم ال�صــــلطانـــي رقــم 2001/114 ، وقانـون حمايــة 

م�صادر ميــاه ال�صرب من التلوث ال�صادر باملر�صـــوم ال�صلطانــي رقــم 2001/115 ، وقــانــــون 

املحميات الطبيعية و�صون االأحياء الفطرية ال�صادر باملر�صوم ال�صلطاين رقم 2003/6 .

امل�صروعـــــــات : 

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

اأم فــــرع ل�صركــــة اأم موؤ�ص�صة اأجنبية ، واالأن�صطة املهنيـــة واحلرفيــة التي يرخـ�ض مبزاولتهــا 

فـي املنطقة ، واأعمال التطوير ، واأعمال البناء واالإعمار .

الن�صــاط االقت�صــادي : 

اأي ن�صاط جتاري اأو �صناعي اأو زراعي اأو �صياحي اأو اإعالمي اأو خدمي اأو مهني ، واأي اأن�صطة 

اأخرى يتطلبها العمل داخل املنطقة مبا ال يتعار�ض مع القوانني النافذة فـي ال�صلطنة .
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املــادة ) 2 (

اأحكام هذه الالئحة على امل�شروعات ، وفيما مل يرد ب�شاأنه ن�ص خا�ص - فـي هذه  ت�شري 

الالئحــة والقــرارات والتعليمــات ال�شادرة تنفيــذا لها - ت�شــري اأحكـــام القوانـــني واللوائــح 

ذات ال�شلة املعمول بها فـي ال�شلطنة .

املــادة ) 3 (

تتوىل الهيئة اإ�شــدار الت�شاريح البيئيــة الالزمة للم�شروعات ، واتخاذ التدابري البيئيـــة 

الالزمة .

وال يجـــوز للم�شروعــــات مزاولـــة ن�شاطهـــا اأو تعديلـــه قبــل احل�شـــول علــى ت�شريـــح بيئــي 

من الهيئة وفقا للنموذج املعد لهذا الغر�ص .

املــادة ) 4 (

ال يجوز للهيئة اإ�شدار الت�شريح البيئي للم�شروعات اإال بعد التحقق من توافر املتطلبات 

البيئية املقررة وفقا الأحكام القانون وهذه الالئحة .

املــادة ) 5 (

ت�شدر الهيئة الت�شاريح البيئية االآتية :

مينــــح قبـــل بـــدء امل�شـــروع فـي عمليــــة االإن�شــــــاء ، وملـــدة  - 1 الت�شريح البيئي املبدئـي : 

ال تزيد على )1( �شنة قابلة للتجديد ملدة اأو مدد اأخرى 

مماثلة . 

مينح بعد اإكمال امل�شروع عملية االإن�شاء ، وملدة ال تزيد  - 2 الت�شريح البيئي النهائي : 

اأخرى  مدد  اأو  ملدة  للتجديد  قابلة  �شنتني   )2( على 

مماثلة . 

االأ�شا�شية  - 3 البنية  وم�شاريع  املوؤقتة  للم�شروعات  مينح  الت�شريح البيئي املوؤقـــــت : 

وامل�شاريع املكملة لها ، وملدة )1( �شنة قابلة للتجديد .

وفـي جميـــع االأحــــوال تنتهـــي الت�شاريـــح الـــــواردة فـي البنــــود ال�شابقــــة بانتهــــاء الغـــر�ص 

الذي �شدرت من اأجله . 

املــادة ) 6 ( 

درا�شة  اإعداد   ، الالئحة  بهذه  املرفق  فـي اجلدول  املن�شو�ص عليها  امل�شروعات  يجب على 

تقييم التاأثريات البيئية املحتملة معدة من مكتب ا�شت�شارات بيئية متخ�ش�ص ، على اأن يتم 

اأخذ موافقة الهيئة على عنا�شر الدرا�شة والقائمني عليها . 
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ويجـــوز للهيئة ا�صتثناء تـــلك امل�صروعــــات من درا�صة تقييـــم التاأثيـــرات البيئيـــة املحتملـــة 

فيما يتعلق مبوقع امل�صروع - وحده دون غريه - وذلك متى كان هذا املوقع يندرج �صمن 

م�صروع تطوير �صبق اأن �صدر له ت�صريح بيئي .

التاأثيـــرات  تقييــم  درا�صة  فـي  الواردة  بالتو�صيات  امل�صروعـــات  تلتزم  االأحــوال  وفـي جميع 

البيئية املحتملة .

املــادة ) 7 (

يقدم طلـــب احل�صول على الت�صريح البيئي على النمـــوذج املعد لهذا الغــر�ض ، من مـــالك 

امل�صروع اأو من ميثله قانونا ، مرفقا به امل�صتندات والبيانات التي حتددها الهيئة .

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

للبت فـي طلب الت�صريح البيئي .

املــادة ) 8 (

تتوىل الهيئـة درا�صــة الطلب والبت فيه خالل مدة ال تتجاوز )40( اأربعني يوما من تاريخ 

ا�صتيفائـه كافة امل�صتنـدات والبيانــات واملعاينات املطلوبــة ، ويعد م�صــي املـــدة املذكـــورة دون 

البت فـي الطلب قرارا بالقبول .

وفـي حالة رف�ض طلب الت�صريح البيئي يجب اأن يكون القرار م�صببا .

 املــادة ) 9 (

يخطر مقدم طلب الت�صريح بالقرار ال�صادر ب�صاأنه على العنوان املدون بطلب الت�صريح 

خالل )5( خم�صة اأيام عمل ، ويجوز ل�صاحب ال�صاأن اأن يتظلم من القرار فـي حالة رف�صه 

اإىل الرئي�ض خـــالل )60( �صتني يوما من تاريــخ اإخطـــاره اأو علمه اليقيني برف�ض طلبــه ، 

مو�صحا فيه اأ�صباب التظلم وامل�صتندات املوؤيدة لذلك .

املــادة ) 10 (

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

يومــــا من تاريــخ تقدميـــه ، ويخطـــر ذوو ال�صـــاأن بنتيجـــة التظلــــم ، ويعد م�صي هذه املــدة 

دون بت قرارا بالرف�ض . 

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



اجلريدة الر�سمية العدد )1108(

املــادة ) 11 (

يجوز للهيئة اإجراء املعاينات امليدانية الالزمة للم�صروع فـي كافة مراحله ، وذلك للتحقق 

من االلتزام باملعايري واال�صرتاطات البيئية املقررة . 

املــادة ) 12 (

التي ي�صدر بتحديدها قرار  اأيا من االأن�صطـــة االقت�صاديـــة  التي تزاول  امل�صروعات  تلتزم 

 ، الن�صاط  الناجتة عن  النفايات  واأنواع  البيانات اخلا�صة بكميات  بت�صجيل   ، الرئي�ض  من 

والفحو�صات املخربية التي اأجريت لها ، ونتائج قيا�ض برامج الرقابة البيئية الذاتية التي 

تقوم بها ، واأي بيانات اأخرى ترى الهيئة قيدها ، وذلك وفقا لنموذج ال�صجل الذي تعده 

لهذا الغر�ض .

وحتــــدد الهيئــــة بالتن�صيــــق مـــع هيئـــة الوثائـــق واملحفوظــــــات الوطنيـــة مـــدة االحتفــــاظ 

بهذا ال�صجل ، واإجراءات االإف�صاح عن البيانات الواردة فيه . 

وتعد املعلومات والبيانات املدونة فـي ال�صجل البيئي للم�صروع �صرية ، وال يجوز ملوظفـي 

الهيئة االإف�صاح عنها فـي غري احلاالت املرخ�ض بها قانونا . 

املــادة ) 13 (

الن�صاط  اأداء  ملراجعة  بيئية  باإجراء مراجعة   - الهيئة  بناء على طلب   - امل�صروعات  تلتزم 

االقت�صــادي مــن الناحيــة البيئيــة من اأجــل حتديــد النواق�ض والثغــرات الـتي مــن �صاأنهــا 

الثغرات وت�صويب  ل�صد  ، ومن ثم و�صع خطة ت�صحيحية  الت�صبب فـي تلوث بيئي معني 

الو�صع البيئي للن�صاط االقت�صادي ، وذلك فـي احلاالت االآتية :

وقوع حادث داخل امل�صروع من املرجح اأن ينتج عنه تلوث بيئي . - 1

اإذا ك�صفت نتائج التفتي�ض على امل�صروع عن حدوث تلوث بيئي .  - 2

اإذا كان امل�صروع قائما فـي تاريخ العمل باأحكام هذه الالئحة ، ومت ت�صنيفه �صمن  - 3

امل�صروعات املن�صو�ض عليها فـي اجلدول املرفق بهذه الالئحة .

اإذا كانت املراجعة البيئية الزمة وفقا للتو�صيات الواردة فـي درا�صة تقييم التاأثريات  - 4

البيئية .

اأي حاالت اأخرى تراها الهيئة . - 5
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وتكون املراجعــة البيئـية من مكتب ا�صت�صـــارات بيئية متخ�ص�ص ، على اأن يتم اأخــذ موافقـــة 

الهيئة على عنا�صر املراجعة والقائمني عليها . 

وفــــي جميع الأحوال تلتــزم امل�صروعــــات بتنفيـــذ التو�صيـــات الـــواردة فـي تقريـــر املراجعــــة 

البيئية ، وذلك خـالل الأجل الذي حتدده الهيئــة . 

املــادة ) 14 (

للهيئة احلــق فـي اإجــراء التفتيــ�ص البيئــي على امل�صروعات للتحقــق من التزامهــا باأحكــام 

القانون ، وهذه الالئحة وغريها من املعايري وال�صرتاطات البيئية التي تقررها الهيئة ، 

وذلك على النحو الآتي :

تفتيــــــ�ص دوري : على اأن يخطر امل�صروع قبل اإجرائه بـ )3( ثالثة اأيام على الأقل .   1

تفتيــــ�ص لحـق : للتحقق من ت�صحيح التجاوزات البيئية التي اأ�صفر عنها التقرير    2

الدوري خالل الفرتة املحددة من الهيئة ، على اأن يخطر امل�صــروع 

قبــل اإجرائــه بـ )3( ثالثة اأيام على الأقل . 

تفتي�ص مفاجئ : فـي احلالت التي تقدرها الهيئة .   3

املــادة ) 15 (

ي�صدر بتحديد املواد التي يحظر اإدخالها اإىل املنطقة لأ�صباب بيئية قرار من الرئي�ص . 

املــادة ) 16 (

فـي حالة ثبوت اإدخال مواد حمظورة اإىل املنطقة ، على الهيئة تكليف امل�صروع باإخراجها 

من املنطقة اأو اإتالفها بح�صب الأحوال ، على نفقته اخلا�صة . 

اأو اإتالفها على نفقة امل�صروع وذلك مع عدم الإخالل  كما يجوز للهيئة اإخراج تلك املواد 

بحقها فـي الرجوع على ذوي ال�صاأن مبا تكبدته من نفقات فـي هذا ال�صاأن ، وبالتعوي�صات 

املقررة عما يكون قد اأ�صابها من �صرر . 

املــادة ) 17 (

يجوز للهيئة فـي حالـــة اإخالل امل�صروع بالتزاماتــه املقــررة فـي القانون ، اأو هــذه الالئحــة ، 

وغريها من القرارات والتعليمات التي ت�صدرها الهيئة اتخاذ واحد اأو اأكرث من الإجراءات 

الآتية :
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االإنذار واإخطار امل�صروع بت�صحيح الو�صع خالل اأجل حمدد .  - 1

فر�ض غرامة اإدارية ال تتجاوز قيمتها ) 200٫000 ( مائتي األف ريال عماين . - 2

وقف العمل بامل�صروع مدة ال تتجاوز ) 6 ( �صتة اأ�صهر . - 3

 اإلغاء الت�صريح البيئي . - 4

وال يجوز للهيئة وقف العمل بامل�صروع اأو اإلغاء الت�صريح البيئي فـي احلالتني املن�صو�ض 

عليهمــا فـي البنديـــن )3 ، 4( مـــن هذه املــادة ، اإال بعــد اإخطـــار امل�صروع باملخالفــة املن�صوبــة 

اإليه ، وحتديد اأجل له لت�صحيحها ، وانق�صاء االأجل املذكور ، دون ت�صحيح املخالفة .

املــادة ) 18 (

يخطر مالك امل�صروع اأو من ميثله قانونا ، بالقرار ال�صادر وفقا حلكم املــادة )17( من هذه 

الالئحة على العنوان املدون ب�صجالت الهيئة ، ويجوز ل�صاحب ال�صاأن اأن يتظلم من 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 .

املــادة ) 19 (

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

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

بت قرارا بالرف�ض . 

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

املــادة ) 20 (

يجب علــى مالك امل�صـــروع ، ومــن ميثلــــه قانونــــا ، والعاملــني بــــه ، متكني موظفـــي الهيئــــة 

املخت�صــني مــن دخول امل�صروع ، وت�صهيــل عملهم ، واإطالعهـــم على ال�صجالت ، وتزويدهـــم 

مبا يطلبون من بيانات ومعلومات اأو عينات . 

املــادة ) 21 (

يحــدد الرئيـــ�ض بعـــد موافقـــة وزارة املاليـــة الر�صوم التـــي ت�صتحق للهيئة مقابل احل�صـــول 

على الت�صاريح واملوافقات البيئية التي ت�صدرها ، واخلدمات البيئية التي توؤديها تطبيقا 

الأحكام القانون واللوائح املنفذة له .
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جـــــــــدول 

بامل�صروعات التي تتطلب اإعداد درا�صة تقييم للآثار البيئية املحتملة

ا�صـــــــــم امل�صــــــــــــــروعم

تطوير واإدارة املدن ال�صناعية 1

تطوير واإدارة مواقع التخزين اللوج�صتي مب�صاحة )10( هكتارات فاأكرث 2

تطوير واإدارة موانئ ال�صيد وجممعات ال�صناعات ال�صمكية3

4
تطوير واإدارة حدائق خزانات املواد الكيماوية والنفطية 

مب�صاحة )5( هكتارات فاأكرث 

تطوير واإدارة القرى ال�صياحية مب�صاحة )10( هكتارات فاأكرث 5

م�صافـي النفط وال�صناعات الكيماوية والبرتوكيماوية 6

ال�صناعات الثقيلة 7

مرافق ا�صتقبال ومعاجلة والتخل�ض من النفايات اخلطرة وغري اخلطرة 8

اإن�صاء االأر�صفة املينائية 9

10
اال�صتزراع ال�صمكي بقدرة اإنتاجية اأكرب من )500( طن فـي العام لالأنواع

 امل�صتوطنة ، وبــاأي اإنتاجيـــة كانــت لالأنــواع الغريبــة 

حمطات توليد الكهرباء ) با�صتثناء تلك التي تعمل على الغاز والطاقة املتجددة ( 11

حمطات حتلية مياه البحر بطاقة اإنتاجية اأكرث من مليون مرت مكعب �صنويا 12


