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مر�ســــوم �سلطانــــي

رقــم 2015/28

باإ�سـدار قانـون منـح امتيـاز تطوير واإدارة وت�سغيـل 

ميـنـــاء الدقـــــم واإجــــازة االتفاقيــــات املتعلقــــة بــــه 

�سلطـان عمـان نحـن قابـو�س بـن �سعيـد  

بعد الطالع على النظام الأ�سا�سي للدولة ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 96/101 , 

وعلى قانون ال�سركات التجارية رقم 74/4 , 

وعلى القانون البحري ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 81/35 , 

وعلى قانون ا�ستثمار راأ�س املال الأجنبي ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 102/ 94 , 

وعلى املر�سوم ال�سلطاين رقم 2011/119 باإن�ساء هيئة املنطقة القت�سادية اخلا�سة بالدقم 

واإ�سدار نظامها ، 

وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة . 

ر�سمنـــا مبـــا هـــو اآت

املــادة االأولـــــى 

مع عدم الإخالل باأحكام القانون البحري امل�سار اإليــه ، يعمل بقانــون منـح امتياز تطوير 

واإدارة وت�سغيل ميناء الدقم املرفق . 

املــادة الثانيــــة

اإجازة اتفاقيتي المتياز وحق النتفاع مبيناء الدقم واتفاقية امل�ساهمني املن�سـو�س عليها 

فـي القانون املرفق . 

املــادة الثالثــــة

اإدارة هيئة املنطقة القت�سادية اخلا�سة بالدقم اللوائح والقرارات  ي�سدر رئي�س جمل�س 

الالزمة لتنفـيذ اأحكام القانون املرفق . 

املــادة الرابعــة

ين�سر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية ، ويعمل به من تاريخ �سدوره . 

�سـدر فـي : 21 مـن رم�ســـــــــــان �سنــة 1436هـ

  قابو�س بن �سعيدالموافــق :  8   مـن يــوليــــــــــــو �سنــة 2015م

�ســـلطــان عـمـــان
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قانـون منـح امتيـاز تطويـر واإدارة وت�سغيـل مينـاء الدقـم

املــادة ) 1 ( 

فــــي تطبيـــق اأحكــــام هـــذا القانــون يكـــون للكلمـــات والعبــــارات التالـــية املعنى املبــــني قريـــن 

كل منها ما مل يقت�س ال�سياق معنى اآخر : 

1 - امل�ســــروع :

م�سروع تطوير واإدارة وت�سغيل ميناء الدقم طبقا لتفاقيات امل�سروع وهذا القانون . 

2 - �سركــــة امل�ســــروع :

�سركــــة مينـــــاء الدقــــم �س.م.ع.م . 

3 - الهيئــــــــة : 

هيئة املنطقة القت�سادية اخلا�سة بالدقم . 

4 - اتفاقيــة االمتيـــاز :

التفاقية التي اأبرمتها حكومة �سلطنة عمان ممثلة فـي هيئة املنطقة القت�سادية 

اخلا�سة بالدقم مع �سركة امل�سروع لتنفـيذ امل�سروع ، وما يلحق على هذه التفاقية 

من تعديالت وفقا لأحكامها . 

5 - اتفاقيــة حــق االنتفــاع مبينــاء الدقــم :

التفاقية التي اأبرمتها حكومة �سلطنة عمان ممثلة فـي هيئة املنطقة القت�سادية 

اخلا�ســــة بالدقـــم مع �سركـــة امل�ســروع ل�ستخـــدام مرفـــق مينـــاء الدقـــم لأغـــرا�س 

امل�سروع ، وما يلحق هذه التفاقية من تعديالت وفقا لأحكامها . 

6 - اتفاقيـــة امل�ساهمــــني :

التفاقية التي اأبرمتها حكومة �سلطنة عمان ممثلة فـي وزارة النقل والت�سالت 

مع حتالف ميناء اأنتويرب ، وما يلحق هذه التفاقية من تعديالت وفقا لأحكامها . 
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7 - اتفاقيـــة التطويــــر : 

التفاقية التي اأبرمتها حكومة �سلطنة عمان ممثلة فـي هيئة املنطقة القت�سادية 

اخلا�ســـة بالدقم مع �سركـــة امل�ســــروع ، وما يلحــق هذه التفاقـــية مـــن تعديـــــالت 

وفقا لأحكامها . 

8 - اتفاقيـــات امل�ســـروع : 

التفاقيات املن�سو�س عليها فـي البنود اأرقام )4( و )5( و )6( و )7( من هذه املادة . 

9 - املوؤ�س�ســـــــون :

امل�ساهمــون املوؤ�س�سـون ل�سركــة امل�ســروع . 

10 - تاريـــخ النفــــاذ :

التاريخ املحدد فـي اتفاقية المتياز لبدء تنفـيذ امل�سروع . 

املــادة ) 2 ( 

متنح �سركة امل�سروع امتياز تطوير واإدارة وت�سغيل ميناء الدقــم وفقا لأحكـام هذا القانــون 

واتفاقيات امل�سروع ، وذلك ملدة )28( ثمان وع�سرين �سنة اعتبارا من تاريخ النفاذ . 

املــادة ) 3 ( 

ملــا تن�س عليه  اأجنبية وفقـــا  امل�سروع �سكــل �سركة م�ساهمة مقفلة مب�ساهمة  تاأخذ �سركة 

اتفاقيــــات امل�سروع ، ول�سركـــة امل�سروع اأن تتحول اإىل �سركة م�ساهمة عامــة لطــرح اأ�سهمــها 

فـي �سوق م�سقط لالأوراق املالية وفقا لأحكام اتفاقيات امل�سروع . 

املــادة ) 4 ( 

تخول الهيئة باأن ترخ�س ل�سركة امل�سروع النتفاع باأرا�سي ميناء الدقم مبا فـي ذلك �سلطة 

منح حقوق النتفاع على املواقع والأ�سول الثابتة التي تقع فـيها اأو عليها وجميع حقوق 

املرور والرتفاق املتعلقة بهذه املواقع ، وذلك وفقا لتفاقيات امل�سروع . 

املــادة ) 5 ( 

ل�سركــة امل�ســروع ، وفقــا لأحكــام اتفاقيــة المتيــاز ، اإ�ســدار الفواتيــر مل�ستخدمـــي املينـــاء ، 

وحت�سيل املبالغ منهم فـيما يتعلق باأي خدمات تقدم لهم وفقا لتفاقية المتياز . 


