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هيئـة املنطقـة االقت�صاديـة اخلا�صـة بالدقـم

قـــرار

رقـم 2017/30

باإ�صـدار نظـام الرتخيــ�ص والعمـل باملوقـع 

التابـع للإقليــم اجلمركــي فـي املنطقــة االقت�صاديــة اخلا�صــة بالدقــم

ا�صتنادا اإىل املر�صوم ال�صلطاين رقم 2011/119 باإن�صاء هيئة املنطقة االقت�صاديــة 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 2016/5 بتقرير �صفة املنفعة العامة مل�صروع تطوير منطقة 

راأ�س مركز بوالية الدقم ، و�صمها اإىل املنطقة االقت�صادية اخلا�صة بالدقم ، 

واإىل الئحــة تنظيــم البيئـــــة اال�صتثماريــة فــــي املنطقـــة االقت�صاديـــة اخلا�صــــة بالدقــــــم 

ال�صادرة بالقرار رقم 2015/323 ، 

واإلــى نظـــام االإدارة اجلمركيـــة فـــي املنطـقــــة االقت�صاديــــة اخلا�صــــة بالدقـــــــم ال�صــــــادر 

بالقرار رقم 2016/9 ، 

واإىل موافقة جمل�س اإدارة هيئة املنطقة االقت�صادية اخلا�صة بالدقم ، 

وبناء على ما تقت�صيه امل�صلحة العامة ،

تقـــرر

املــادة االأولـــى

يعمل بنظام الرتخي�س والعمل باملوقع التابع للإقليم اجلمركي فـي املنطقة االقت�صادية 

اخلا�صة بالدقم ، املرفق .

املــادة الثانيــة

يلغى كل ما يخالف النظام املرفق ، اأو يتعار�س مع اأحكامه . 

املــادة الثالثــة

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

�صدر فـي :  4  مـن رم�ضــــــــان 1438هـ

املـوافـــق : 30 مـن مـايــــــــــــو 2017م
يحيى بن �صعيد بن عبداللـه اجلابري

                                                                      رئيــــــــــ�س جملـــــــــ�س االإدارة
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والعمــل  الرتخيــ�ص  نظــام 

اجلمركــي  للإقليــم  التابــع  باملوقــع 

بالدقـــم اخلا�صــة  االقت�صاديــة  املنطقــة  فـي 

املــادة ) 1 (

املبـــني قريـــن  اأحكــام هــذا النظــام يكــون للكلمــات والعبـــارات االآتيــة املعنــى  فــي تطبــيق 

اآخـر :  كــل منهــا ، مـا لـم يقت�س �صياق النـ�س معنـى 

 : الهيئـــــــــة 

 . هيئة املنطقة االقت�صادية اخلا�صة بالدقم 

 : املنطقـــــــة 

امل�صروعـــــات  اإقامـــــة  لغـــــر�س  الدقـــــم  بواليـــــــة  الكائنــــة  االقت�صاديـــة اخلا�صــــة  املنطقـــــة 

املرفـــق  املخطــــــط  فـــي  واملوقــــع  املبينــــــة احلــــــدود   ، االقت�صاديـــــة واخلدميــــــــة وغريهـــــا 

.  2016/5 رقــــم  ال�صلطانـــــي  باملر�صــــوم 

 : الرئيـــــــ�ص 

. الهيئــــة  اإدارة  رئيــ�س جملـــ�س 

 : الن�صــــــاط 

الن�صاط ال�صناعي الذي يرخ�س مبزاولته لل�صركات واملن�صاآت ال�صناعية فـي املوقع .

 : املوقـــــــــــع 

مكــان اأو اأكثـر باملنطقة تابـع للإقليـــم اجلمركــي ، تخ�ص�صــه الهيئــة لل�صركــات واملن�صــاآت 

ال�صناعية التي تزاول الن�صاط . 

 : اجلمركـــي  االإقليــم 

اأي مكان داخل حدود ال�صلطنة فـيما عدا املناطق احلرة اأو املناطق االقت�صادية اخلا�صة .

 : الرتخيــ�ص 

موافقة الهيئة على مزاولة الن�صاط داخل املوقع .
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 : الب�صائــــــع 

االآالت واملعــدات واالأدوات واالأجهــزة واملــواد واملنتجــات وقطع الغــيار والوقـــود وغريهـــا 

ممــا ي�صتخــدم اأو يــوزع اأو ينتـج كليــا اأو جزئيـا اأو ي�صتهــلك من قبــل ال�صركــات واملن�صــاآت 

ال�صناعية التي يرخ�س لها مبزاولة الن�صاط .

املــادة ) 2 (

 ، ي�صري هذا النظام على ال�صركات واملن�صاآت ال�صناعية التي يرخ�س لها مبزاولة الن�صاط 

وتهـدف اإىل ت�صديـر منتجاتهـا اإىل دول جمل�س التعاون لدول اخلليـج العربيـة والـدول 

العربية فـي اإطار اتفاقيات التجارة احلرة املربمة مع ال�صلطنة .

املــادة ) 3 (

ي�صرتط فـي ال�صركات واملن�صاآت ال�صناعية التي يرخ�س لها مبزاولة الن�صاط ، ما ياأتي : 

1 - اأن تكون مقيدة فـي ال�صجل التجاري بوزارة التجارة وال�صناعة .

2 - اأن تكون ع�صويتها بغرفة جتارة و�صناعة عمان �صارية . 

املــادة ) 4 (

ي�صـــري ب�صــاأن تقديــم طلـــب الرتخيـــ�س والــبت فـيـــه والتظلـــم منــه ، واإلغــاء الرتخيـــ�س 

 . املنطقـــة  فـي  اال�صتثماريـــة  البيئـــة  تنظيــم  اأحكـــام الئحــة   ، ووقفــه 

املــادة ) 5 (

تعامـــل ال�صركـــــات واملن�صـــــاآت ال�صناعيــة التــي يرخــ�س لهـــا مبزاولـــة الن�صـــاط معاملـــــة 

ال�صركات واملن�صاآت ال�صناعية الكائنة باالإقليم اجلمركي ، وتتمتع باالإعفاءات ال�صريبية 

واجلمركيــة ، وغريهـــا من املزايــــا واحلوافــــــز املقـــررة للم�صروعــــات ال�صناعيــة الكائنـــة 

فـي االإقليم اجلمركي ، �صريطة ا�صتيفاء ال�صروط املقررة قانونا .
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املــادة ) 6 (

مع عدم االإخلل باأحكام نظام االإدارة اجلمركية فـي املنطقة االقت�صادية اخلا�صة بالدقم 

اإلــيه ، يكون لل�صركـــات واملن�صـــاآت ال�صناعيــــة التي يرخ�س لهــا مبزاولــة الن�صــاط  امل�صار 

 ، اأي قيـــــود  ، دون  االإقليــــم اجلمركــي والعكـــ�س  اإىل  املوقـــع  الب�صائــــع مـــن  نقــــل  حريــــة 

ودون فر�س اأي �صريبة جمركية .

املــادة ) 7 (

ال تتمتع ال�صركات واملن�صاآت ال�صناعية املرخ�س لها مبزاولة الن�صاط باالإعفاءات واحلوافز 

 2011/119 ال�صلطانــي رقـــم  املر�صــوم  املـــادة اخلام�صــة مــن  املقـررة مبوجـــب  والت�صهيـــلت 

امل�صـــار اإليـه ، واملـــادتـني )3( و )19( مــــن نظــــام املنطقـــة االقت�صاديــــة اخلا�صـــة بالدقــــم 

. اإليــه  امل�صــار 

املــادة ) 8 (

 ، الن�صــاط  مبزاولــــة  لهــا  يرخــ�س  التـــي  ال�صناعيــــة  واملن�صــــاآت  ال�صركـــــات  علــــى  ت�صــــري 

. الهيئـة  ال�صـادرة من  اللوائـح والقـرارات والتعليمـات 

املــادة ) 9 (

تتولــى وزارة التجـــارة وال�صناعـــة اإ�صــدار �صهادات املن�صاأ لل�صركــات واملن�صــاآت ال�صناعيـــة 

التي يرخ�س لها مبزاولة الن�صاط .


