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قــــرار 

رقــم 2015/327

باإ�ضدار لئحة تنظيم النتفاع بالأرا�ضي اململوكة للدولة 

فـــــي املنطقــــــــة القت�ضاديــــــــة اخلا�ضــــــــة بالدقـــــــــم

ا�صتنادا اإىل املر�صوم ال�صلطاين رقم 2011/119 باإن�صاء هيئة املنطقــة االقت�صاديــة اخلا�صــة 

بالدقم واإ�صدار نظامها ،

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

واإىل املر�صوم ال�صلطاين رقم 2014/44 برفع �صفـــة املنفعـــة العامـــة عــن بعـــ�ض املخططـــات 

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 الأولـــــى

يعمل فـي �صاأن تنظيم االنتفاع باالأرا�صي اململوكة للدولة فـي املنطقة االقت�صادية اخلا�صة 

بالدقم باأحكام الالئحة املرفقة .

املــادة الثانيــــة

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

املــادة الثالثــــة

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

�ضدر فـي : 26 من رم�ضــــــــان 1436هـ

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

                                                                            رئيـــــــــــــ�ض جملــــــــــــــــ�ض االإدارة
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لئحة تنظيم النتفاع بالأرا�ضي اململوكة للدولة 

فـــي املنطقــــة القت�ضاديـــــة اخلا�ضــــــة بالدقـــــم

الف�ضـــــل الأول

تعاريـــف واأحكــــام عامــــة

املــادة ) 1 ( 

فـــي تطبيــــــق اأحكـــام هـــذه الالئحـــة يكـــــون للكلمــات والعبـــارات التاليـــة املعنـــى املبني قرين 

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

الهيئـــــــة : 

هيئة املنطقة االقت�صادية اخلا�صة بالدقم .

املنطقــــــة : 

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

واخلدميــــة وغريهــــا ، املبينــــة احلــــدود واملوقــــع فــــي املخطـــط املرفـــق باملر�صـــوم ال�صلطاين 

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

املجلـــــــ�س : 

جملــ�ض اإدارة الهيئــة .

الرئيــــــ�س : 

رئيــــــ�ض املجلـــــــ�ض .

امل�ضروعـات : 

امل�صروعـــــــات التــــــي يرخـــــــ�ض باإقامتــــهـــا فــــي املنطقة �صواء اأتخذت �صكـــــــل موؤ�ص�صـــــــة فرديــــــة 

اأم �صركـــــــة اأم فـــــرع ل�صركــــــــة اأم موؤ�ص�صـــــــة اأجنبيـــة ، واالأن�صطــــة املهنيـــــة واحلرفـية التي يرخ�ض 

مبزاولتها فـي املنطقة .

الن�ضــــــاط : 

اأي نـــ�صاط جتـــاري اأو �صناعــــي اأو زراعـــي اأو �صياحــــي اأو اإعالمي اأو خدمي اأو مهني . 

الرتخي�س بالنتـفاع : 

موافقــــة �صــــادرة مــــن الهيئــــة للم�صــــروع باالنتفــــاع مب�صاحــــة من االأر�ض مملوكة للدولة 

فـي املنطقة .

املرخ�س له )املنتفع( : 

اأي �صخ�ض اأو جهة حا�صل على ترخي�ض باالنتفاع من الهيئة .
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املــادة ) 2 ( 

ت�صري اأحكام هذه الالئحة على االأرا�صي اململوكة للدولة فـي املنطقة ، وفـيما مل يرد ب�صاأنه 

املر�صوم  اأحكام  ت�صري   - لها  تنفـيذا  ال�صادرة  والقرارات  الالئحة  هذه  فـي   - خا�ض  ن�ض 

81/5 بتنظيم االنتفاع باأرا�صي ال�صلطنة ، والئحته التنفـيذية والقرارات  ال�صلطاين رقم 

ال�صادرة تنفـيذا لهما .

الف�ضــــل الثانــــي

�ضروط الرتخي�س بالنتفاع بالأرا�ضي اململوكة للدولة فـي املنطقة

املــادة ) 3 ( 

يجــــوز للهيئــــة وحدهــــا الرتخيــــ�ض باالنتفــــاع باالأرا�صـــــي اململوكــــة للدولة فـي املنطقة ، 

وال يجــــوز الأي �صخـــ�ض اأو جهـــة ، االنتفـــاع بهــــذه االأرا�صـــي بـــدون ترخيــ�ض م�صبق بذلك 

من الهيئة ، وفقا الأحكام هذه الالئحة .

املــادة ) 4 ( 

يكون الرتخي�ض باالنتفاع للم�صروعات ، مبقابل يحدده املجل�ض بعد موافقة وزارة املالية ، 

وذلك ملبا�صرة ن�صاطها اأو التو�صع فـيه ، اأو اإقامة املباين ل�صكنى العاملني فـيها .

، واملوؤ�ص�صات ذات النفع  العبادة  ، ودور  كما يكون الرتخي�ض باالنتفاع للجهات احلكومية 

العام ، واجلمعيات اخلريية ، مبقابل رمزي اأو بدون مقابل ، وذلك بقرار من املجل�ض بعد 

موافقة وزارة املالية .

املــادة ) 5 ( 

يخ�صع حق االنتفاع باالأرا�صي اململوكة للدولة فـي املنطقة الأحكام هذه الالئحة ولل�صروط 

املن�صو�ض عليها فـي اتفاقية االنتفـــاع التـــي تبـــرم بيـــن الهيئـــة واملنتفع وفقا للنموذج الذي 

ت�صعه الهيئة ، وذلك مبا ال يتعار�ض مع اأحكام هذه الالئحة .

املــادة ) 6 ( 

يـــعد حـــق االنتفـــاع باالأرا�صــي اململوكــة للدولة فـي املنطقة حقا عينيا موؤقتا ينتهي بانتهاء 

املدة املحددة له ، اأو بانق�صاء امل�صروع اأيهما اأقرب . 
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املــادة ) 7 ( 

يجب اأن تت�صمن اتفاقية االنتفاع ، التي تربم بني الهيئة واملنتفع ما ياأتي :

1 - حتديد موقع وم�صاحة االأر�ض املنتفع بها ، و�صفة ا�صتعمالها . 

التي تطراأ عليه  ال�صنوية  الزيادة  ، ومعدل  ال�صنوي  االنتفاع  2 - حتديد مقابل حق 

خالل مدة االتفاقية ، وطريقة �صداده .

3 - حتديد ال�صمان املايل الذي يقدم من املنتفع .

4 - حتديد مدة االنتفاع . 

5 - و�صف امل�صروع ، ومكوناته املختلفة ، ومراحل تنفـيذه والربنامج الزمني الإقامته .

6 - حتديد وثائق امل�صروع الالزم تقدميها للهيئة واإجراءات التعامل معها .

7 - حتديد التزامات طرفـي التعاقد .

8 - حتديد حاالت اإنهاء االتفاقية . 

9 - بيان االآثار املرتتبة على كل من االإخالل بااللتزامات ، واإنهاء االتفاقية .

10 - اأي بنود اإ�صافـية ترى الهيئة اإدراجها �صمن االتفاقية .

املــادة ) 8 ( 

ال يجوز جتزئة االأر�ض حمل االنتفاع اأيا كان الغر�ض من هذه التجزئة .

املــادة ) 9 ( 

يراعـــى فـي حتديـــد م�صاحة االأر�ض التي يرخ�ض للم�صروعات االنتفاع بها ، اأن تتنا�صب مع 

طبيعة الن�صاط واحتياجاته الفعلية . 

املــادة ) 10 ( 

يكـــون انتفـــاع امل�صروعــــات باالأرا�صـــي اململوكـــة للدولـــة فــــي املنطقـــة ملـــدة ا�صتمـــرار امل�صروع 

فـــي مزاولــــة ن�صاطـــه ، ومبـــا ال يجـــاوز )50( خم�صيـــن �صنـــة ميالدية ، قابلة للتجديد بناء 

على طلب املنتفع وموافقة الهيئة . 

املــادة ) 11 ( 

يراعى فـي حق االنتفاع املقرر مبوجب اأحكام هذه الالئحة ، اأن يتفق الغر�ض من االنتفاع 

مع التخطيط الذي اأعدت له االأر�ض .



اجلريدة الر�سمية العدد )1108(

الف�ضــل الثالـــث

اإجراءات احل�ضول على الرتخي�س بالنتفاع

املــادة ) 12 ( 

يقـــدم طلـــب احل�صـــول علــــى الرتخيــــ�ض باالنتـــفاع ، من ذوي ال�صاأن اأو من ميثلهم قانونا 

اإلـــى الهيئــــة وفقــــا للنمــــوذج املعــــد لهــــذا الغــــر�ض ، مرفقا به امل�صتندات والبيانات الواردة 

فـي النموذج املعد لهذا الغر�ض .

ويجوز للهيئة ا�صتيفاء ما تراه الزما من م�صتندات وبيانات للبت فـي طلب الرتخي�ض .

املــادة ) 13 ( 

تتوىل الهيئة درا�صة الطلب والبت فـيه خالل مدة ال تتجاوز )30( ثالثني يوما من تاريخ 

تقديــمـــه م�صتوفـيـــا للبيانــــات وامل�صتنــــدات املطلوبــــة ، و يعد م�صي املدة املذكورة دون البت 

فـي الطلب قرارا بالقبول .

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

املــادة ) 14 ( 

يخطـــر مقـــدم طلـــب الرتخيـــ�ض بالقرار ال�صادر ب�صاأن طلبه على العنوان املدون بطلب 

الرتخيـــ�ض خــــالل )5( خم�صــة اأيـــام عمــــل ، ويجــــوز ل�صاحــــب ال�صاأن اأن يتظلم من القرار 

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

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

املــادة ) 15 ( 

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

يوما من تاريخ تقدميه ، ويخطر ذوو ال�صاأن بنتيجة التظلم ، ويعــد م�صــي هـــذه املــدة دون 

بت قرارا بالرف�ض . 

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

حقــوق والتزامــات الهيئــة واملنتفــع

املــادة ) 16 ( 

تلتزم الهيئة بت�صليم االأر�ض - حمل حق االنتفاع - اإىل املنتفع ، خالية من اأي حقوق حتول 

دون االنتفاع بها ، وفقا ملا يتم االتفاق عليه فـي اتفاقية االنتفاع .

املــادة ) 17 ( 

ت�صمن الهيئة عدم التعر�ض للمنتفع طول مدة االنتفاع ، �صواء منها اأو من غريها . 

املــادة ) 18 ( 

للمنتفــــع - بنف�صــــه اأو بوا�صطــــة تابعيــــه - حق ا�صتعمال االأر�ض املرخ�ض له باالنتفاع بها ، 

وا�صتغاللها ، و ذلك مبا ال يخالف ن�صو�ض اتفاقية االنتفاع ، و مبا ال يتعار�ض مع اأحكام 

هذه الالئحة .

املــادة ) 19 ( 

يلتزم املنتفع فـي ا�صتعماله وا�صتغالله لالأر�ض املرخ�ض له بها باالآتي :

1 - القيود والقواعد التي تقررها الهيئة ، وكذلك القيود املن�صو�ض عليها فـي اتفاقية 

االنتفاع . 

2 - ا�صتعمال االأر�ض املرخ�ض له بها ، وا�صتغاللها ، وفق الغر�ض الذي اأعدت من اأجله . 

3 - اإجناز امل�صروع على االأر�ض املنتفع بها خالل املدة املتفق عليها مع الهيئة ووفقا 

للربنامج الزمني الذي توافق عليه الهيئة .

4 - �صداد مقابل حق االنتفاع ، وذلك فـي املواعـيد املتفق عليها ، ودون تاأخري .

5 - املحافظة على االأر�ض املرخ�ض له باالنتفاع بها ، و�صيانتها طول مدة االنتفاع بها .

املــادة ) 20 ( 

يجوز للمنتفع الت�صرف فـي حق االنتفاع املقرر مبوجب اأحكام هذه الالئحة ، بجميع اأنواع 

الت�صرفــات ، وب�صــرط اأال يتــعار�ض الت�صرف مع الغر�ض الذي خ�ص�صت له االأر�ض املنتفع 

بها ، ودون امل�صا�ض مبلكية االأر�ض ذاتها ، على اأن يكون الت�صرف بعد اإمتام امل�صروع والبدء 

فـي مزاولة ن�صاطه .

وفـي جميــع االأحــوال ، ال تـــوؤول للمت�صـــرف اإليه مــن حقــوق ، اإال فـي حدود حقوق املنتفع 

وللمدة وبال�صروط ذاتها املقررة فـي اتفاقية االنتفاع .
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املــادة ) 21 ( 

علـــى املنتفـــع ت�صجيـــل حق االنتفاع وجميع الت�صرفات التي يجريها ب�صاأنه �صواء بالتنازل 

عنه للغري اأو رهنه لدى الهيئة . 

هذه  مقابل  الهيئة  ت�صتوفـيها  التي  الر�صوم  املالية  وزارة  موافقة  بعد  الرئي�ض  ويحدد 

اخلدمات . 

املــادة ) 22 ( 

يلتزم املنتفع بت�صليم االأر�ض املنتفع بها اإىل الهيئة بعد انتهاء مدة االنتفاع خالية من اأي 

حقوق عليها .

املــادة ) 23 ( 

يلتزم املنتفع بت�صليم االأر�ض املنتفع بها اإىل الهيئة بعد انتهاء مدة االنتفاع ، بذات حالتها 

االأ�صلية ، واإزالة ما عليها من مبان ومن�صاآت ، واأي خملفات اأو نفايات موجودة بها ، وذلك 

ما مل يتم االتفاق على غري ذلك .

اإخالل املنتفع بالتزاماته املذكورة ، وعدم رغبة الهيئة فـي متلك هذه املباين  وفـي حالة 

واملن�صاآت ، يجوز للهيئة اتخاذ اأحد االإجراءين االآتيني :

1 - بيع املباين واملن�صاآت باملزاد العلني .

2 - اإزالــــة املبانـــي واملن�صـــاآت اأو املخلفــــات والنفايات ، فـي حالة تعذر بيعها ، على نفقة 

املنتفع .

وذلك ، دون االإخالل بحق الهيئة فـي الرجوع على املنتفع بكافة التكاليف التي تكبدتها فـي 

�صبيل ذلك ، وبالتعوي�ض عما يكون قد اأ�صابها من �صرر .

الف�ضــل اخلامــ�س

اأحكـــــــام ختاميــــــة

املــادة ) 24 ( 

يجب على الهيئة اإلغاء الرتخي�ض باالنتفاع ، فـي احلاالت االآتية :

1 - اإذا طلب املنتفع ذلك . 

2 - اإذا تبني ح�صول املنتفع على الرتخي�ض بناء على بيانات ومعلومات غري �صحيحة 

اأو م�صتندات مزورة .

3 - اإذا مت اإلغاء ترخي�ض مزاولة الن�صاط فـي املنطقة للم�صروع . 
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4 - اإذا مت �صطب امل�صروع من ال�صجل التجاري للمنطقة .

5 - اإذا مت اإفال�ض اأو ت�صفـية اأو انق�صاء ال�صخ�صية املعنوية للمنتفع .

6 - اأي حاالت اأخرى يتم االتفاق عليها بني الطرفـني .

املــادة ) 25 ( 

يجوز للهيئة اإلغاء الرتخي�ض باالنتفــاع ، اأو فـــر�ض غرامـــة اإداريـــة علـــى املنتفـــع ال تتجــــاوز 

قيمتها )100.000( مائة األف ريال عماين فـي حالة اإخالل املرخ�ض له باأي من التزاماته 

املن�صو�ض عليها فـي اتفاقية االنتفاع ، اأو �صروط الرتخي�ض ال�صادرة له ، اأو هذه الالئحة . 

وال يجوز للهيئة اإنهاء الرتخي�ض باالنتفاع فـي احلاالت امل�صار اإليها ، قبل اإخطار املنتفع 

االأجل  وانق�صاء   ، املخالفة  اأ�صباب  الإزالة  له  اأجل  ، وحتديد  للم�صروع  املن�صوبة  باملخالفة 

املذكور دون اإزالتها .

املــادة ) 26 ( 

يجوز للهيئة اإلغاء الرتخي�ض باالنتفاع ، العتبارات املنفعة العامة وفقا الأحكام القوانني 

النافذة فـي ال�صلطنة . 

ويخطر املرخ�ض له بالقرار ال�صادر باإلغاء الرتخي�ض على العنوان املدون ب�صجالت الهيئة .

املــادة ) 27 ( 

يجوز للمرخ�ض له اأن يتظلم من قرار اإلغاء الرتخي�ض ، مبوجب طلب يقدم اإىل الرئي�ض 

خـــالل )60( �صتني يوما من تاريخ اإخطاره باإلغاء الرتخي�ض ، مو�صحا فـيه اأ�صباب التظلم 

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

املــادة ) 28 ( 

يتـــم درا�صـــة التظلم ، والبت فـيه 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 . 



اجلريدة الر�سمية العدد )1108(

املــادة ) 29 ( 

ال يخل اإلغاء الرتخي�ض وفقا الأحكام هذه الالئحة ، بالتزامات املنتفع جتاه الغري .

املــادة ) 30 ( 

 ، اأبدت الهيئــة رغبتهـــا  اإذا   ، مـــع عــــدم االإخــــالل مبـــا يتم االتفاق عليه بني الهيئة واملنتفع 

فـي متلك املباين اأو املن�صاآت املقامة على االأر�ض املنتفــع بهـــا بعـــد انتهـــاء حـــق االنتفـــاع ، 

فـيجب عليها اتخاذ االإجراءات الالزمة ل�صرائها وفقا للقواعد واالإجراءات االإدارية واملالية 

املعمول بها بالهيئة ، وذلك مع مراعاة ما ياأتي : 

1 - احل�صول على موافقة املجل�ض على عملية ال�صراء ، بعد التحقق من جدوى ذلك 

اقت�ساديا .

 ، املقامة على االأر�ض  املباين واملن�صاآت  2 - ت�صكيل جلنة من املخت�صني بالهيئة لتقييم 

الأغرا�ض  واملتخ�ص�صني  باخلرباء  اال�صتعانة  وللجنة   ، الرئي�ض  من  بقرار  وذلك 

عملية التقييم ، اإذا اقت�صت ال�صرورة .

املــادة ) 31 ( 

للهيئة فـي اأي وقت ، احلق فـي ا�صتيفاء ما تراه الزما من م�صتندات اأو بيانات اأو معلومات ، 

واإجراء املعاينات للتحقق من التزام املنتفع باأحكام اتفاقية االنتفاع والتطوير ، و�صروط 

الرتخي�ض ، واأحكام هذه الالئحة .


