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مر�ســــوم �ســــلطاين
رقــم 2013/79
ب�إ�صـدار نظـام املنطقـة االقت�صادية اخلا�صـة بالدقـم
نحن قابو�س بن �سعيد		

�سلطان عمان

بعد االطالع على النظام الأ�سا�سي للدولة ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 96/101
وعلى قانون ال�سجل التجاري رقم ، 74/3
وعلى قانون ال�شركات التجارية رقم ، 74/4
وعلى قانون الوكاالت التجارية ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 77/26
وعلى قانون ا�ستثمار ر�أ�س املال الأجنبي ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 94/102
وعلى قانون �إقامة الأجانب ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 95/16
وعلى نظام تداول وا�ستخدام الكيميائيات ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 95 /46
وعلى قانون حماية البيئة ومكافحة التلوث ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 2001/114
وعلى قانون حماية م�صادر املياه من التلوث ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 2001 /115
وعلى قانون ال�سياحة ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 2002/33
وعلى قانون العمل ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 2002/35
وعلى قانون املناطق احلرة ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 2002/56
وعلى قانون املحميات الطبيعية و�صيانة احلياة الفطرية ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 2003/6
وعلى قانون التعدين ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 2003/27
وعلى قـانــون اجلم ــارك املوح ــد لدول جمل ــ�س التعاون ل ــدول اخلليــج العربية واملر�س ــوم
ال�سلطاين رقم  2003/67ال�صادر بتطبيقه ،
وعلى املر�سوم ال�سلطاين رقم  2004/76بتحديد اخت�صا�صات وزارة القوى العاملة واعتماد
هيكلها التنظيمي ،
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وعلى املر�سوم ال�سلطاين رقم  2006/85بتقرير �صفة املنفعة العامة مل�شروع تطوير مدينة
الدقم مبحافظة الو�سطى ،
وعلى قانون التنظيم ال�صناعي املوحد لدول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية ال�صادر
باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 2008/61
وعلى قانون �سالمة الغذاء ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 2008/84
وعلى املر�سوم ال�سلطاين رقم  2011/119ب�إن�شاء هيئة املنطقة االقت�صادية اخلا�صة بالدقم
و�إ�صدار نظامها ،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
ر�سمنـــا مبـــا هـــو �آت
املــادة الأولـــــى
يعمل في �ش�أن املنطقة االقت�صادية اخلا�صة بالدقم بالنظام املرفق .
املــادة الثانيــــة
يلغى كل ما يخالف النظام املرفق �أو يتعار�ض مع �أحكامه .
املــادة الثالثــــة
ين�شر هذا املر�سوم في اجلريدة الر�سمية  ,ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره .
�صـدر فـي  23 :من �صفــــــــر �سنة 1435هـ
املـوافــــق  26 :من دي�سمبــر �سنة 2013م
قابو�س بن �سعيد
�ســـلطــان عـمـــان
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نظام املنطقة االقت�صادية اخلا�صة بالدقم
املــادة ( ) 1
في تطبيــق �أحكــام هذا النظام يكون للكلمــات والعبــارات الواردة به ذات املعانــي املن�صــو�ص
عليه ــا في نظــام هيئــة املنطقــة االقت�صاديـة اخلا�صــة بالدقـم ال�صـادر باملر�سـوم ال�سلطانــي
رقم  ، 2011/119كما يكون للكلمات والعبارات التالية املعنى املبني قرين كل منها ما مل
يقت�ض �سياق الن�ص معنى �آخر :
 - 1ر�أ�س املال امل�ستثمر :
الآالت واملعدات والأدوات والأجهزة والتجهيزات وغريها مما يلزم لإقامة �أو تو�سعة
م�ش ــروع باملنطق ــة �أو ت�شغيلـ ــه  ،والعمـ ــالت الأجنبيـ ــة املحول ــة من و�إل ــى املنطق ـ ــة
وفق تعليم ــات البنـك املركزي العماين .
 - 2الب�ضائـــع :
الآالت واملعدات والأدوات والأجهزة واملواد واملنتجات وقطع الغيار والوقود وغريها
مـمــا ي�ستخ ــدم �أو يــوزع �أو ينتــج كليــا �أو جزئي ــا �أو ي�سته ـلــك مــن قب ـ ــل امل�شروع ــات
لأي غر�ض من الأغرا�ض .
 - 3ال�ضــرائب :
جميع �أنواع ال�ضرائب املفرو�ضة مبوجب قوانني نافذة فـي ال�سلطنة .
 - 4الإقليم اجلمركي :
�أي مكــان داخــل حــدود ال�سلطنة فيما عدا املناطق احلــرة �أو املناطــق االقت�صادي ــة
اخلا�صة .
 - 5املحطة الواحـدة :
نظــام تن�شئه الهيئـة باملنطقة يتم من خالله �إ�صـدار جميع الرتاخيـ�ص والت�صاريـح
واملوافقــات والت�أ�شيــرات  ،و�إمتــام قيــد امل�شروعات وتطبي ــق جميـع القواعــد والنظــم
اخلا�صة باملنطقة واللوائح والقرارات ال�صادرة من الهيئة .
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املــادة ( ) 2
دون الإخالل بال�ضمانات والإعفاءات املقررة للم�شروعات مبوجب �أحكام املر�سوم ال�سلطاين
رق ــم  2011/119ب�إن�ش ــاء هيئــة املنطق ــة االقت�صاديــة اخلا�ص ــة بالدق ــم و�إ�صـدار نظامها ،
تتمتع امل�شروعـات بال�ضمانات واملزايا واحلوافز والإعفاءات والت�سهيالت املن�صو�ص عليها
في هذا النظام .
املــادة ( ) 3
تتمتع امل�شروعات بالإعفاءات واحلوافز والت�سهيالت املقررة لل�شركات العاملة في املناطق
احلـ ــرة املن�صـ ــو�ص عليهــا فــي املـ ــواد ( )3و ( )4و ( )11و ( )13من قانـون املناطــق احلــرة ،
على النحو الآتي :
 - 1الإعفاء من ال�ضرائـب  ،وي�صـدر بالإعفــاء قرار من الوزير امل�س�ؤول عن ال�ش�ؤون
املالية بناء على طلب املجلـ�س  ،وال ي�سري هذا الإعفــاء على امل�صارف وامل�ؤ�س�سات
املالي ــة و�شركــات الت�أمــني و�إعــادة الت�أم ــني وامل�شروعــات العاملـة في جمــال تقديــم
خدمات االت�صاالت  ،وال�شركات وامل�ؤ�س�سات العاملة في جمال النقل الربي ما مل
تكن م�سجلة لدى الهيئة ومتار�س ن�شاطها ب�صفة دائمة داخل حدود املنطقة .
وال ي�شمل الإعفاء املن�صو�ص عليه في الفقرة ال�سابقة �إقرارات الدخل .
 - 2جواز �أن يكون ر�أ�س مال امل�شروعات مملوكا بالكامل لغري عمانيني  ،وذلك ا�ستثناء
من قانون ال�شركات التجارية وقانون ا�ستثمار ر�أ�س املال الأجنبي .
 - 3الإعفــاء من �شــرط احلــد الأدنــى لــر�أ�س املــال امل�ستثمر املن�صو�ص عليه في قانون
ال�شركات التجارية �أو �أي قانون �آخر .
 - 4الإعفاء من �أي قيود على جلب وتداول وحتويل العمالت الأجنبية .
 - 5الإعفاء من تطبيق �أحكام قانون الوكاالت التجارية .
املــادة ( ) 4
تكون مدة الإعفاء ال�ضريبي املن�صو�ص عليــه في البنـد ( )1من املــادة ( )3من هذا النظام
ثالثــني �سن ــة ميالديــة من تاريــخ بـدء الن�شــاط قابلة للتجديــد مــددا مماثلــة باتبــاع ذات
الإجراءات املن�صو�ص عليها في هذا البند .
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املــادة ( ) 5
يكــون انتفــاع امل�شروعــات بالأرا�ضــي الكائنــة في املنطقــة لكافــة اال�ستخــدامات والأغــرا�ض
مبقابل  ،مدة ت�صل �إىل خم�سني �سنة ميالدية قابلة للتجديد مددا مماثلة  ،ويكون تقرير
هـ ــذا احل ــق وفقــا للقواعــد التــي ي�صدر بهــا قــرار مــن املجل�س دون الإخالل بحك ــم البن ــد
رقــم ( )11من املــادة ( )5من نظــام هيئــة املنطقـة االقت�صاديـة اخلا�صـة بالدقــم ال�صــادر
باملر�سوم ال�سلطاين رقم . 2011/119
وال يجوز للهيئة ف�سخ �أو �إنهاء اتفاقية حق االنتفاع �إال في حال خمالفة امل�شروعات ال�شروط
املن�صو�ص عليها في هذه االتفاقية �أو القواعد ذات ال�صلة ال�صادرة من املجل�س �أو �شروط
الرتخيـ ــ�ص ال�صـ ــادر له ــا � ،أو العتبــارات املنفعــة العامــة وفق ــا لأحك ــام القوانــني النافـ ــذة
في ال�سلطنة .
وال يجــوز للم�شروعــات الت�صــرف ب�أي نــوع مـن الت�صرفــات في حقــوق االنتفــاع املقــررة لهــا
�إال مل�شروعات �أخرى  ،ومبوافقة كتابية م�سبقة من الهيئة .
املــادة ( ) 6
للم�شروعات دون غريها حتديد �أ�سعار منتجاتها من ال�سلع واخلدمات .
املــادة ( ) 7
فيما عدا الب�ضائع املحظور ا�ستريادها قانونا  ،يكون للم�شروعات احلق في ا�سترياد كافة
�أنواع الب�ضائع �إىل املنطقة دون �إذن �أو ت�صريح �أو ترخي�ص م�سبق  ،وذلك ما مل تكن م�صنفة
كم ــادة متفجــرة �أو كيميائيــة  ،فيجــب �أن يتبــع ب�ش ـ�أن ا�ستريادهـا القواعـد املن�صـو�ص عليهـا
في القوانني والنظم ذات ال�صلة النافذة في ال�سلطنة .
املــادة ( ) 8
ال تخ�ضع الب�ضائع التي ت�ستوردها امل�شروعات لأي قيود تتعلق مبدة بقائها في املنطقة ،
ما مل يحدد املجل�س مدة لذلك في �ضوء طبيعة ونوع الب�ضاعة  ،كما ال تخ�ضع لأي قيود
على نقلها داخل املنطقة �أو بينها وبني �أي منطقة حرة �أو منطقة اقت�صادية خا�صة �أخرى
بال�سلطنــة  ،وذلك دون الإخــالل بقانون اجلمــارك املوحد لدول جمل�س التعــاون لــدول
اخلليج العربية واملر�سوم ال�سلطاين رقم  2003/67ال�صادر بتطبيقه .
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املــادة ( ) 9
دون الإخــالل ب ـ�أي اتفاقية دولية تكون ال�سلطـنة طرفــا فيهــا  ،تعامل الب�ضائع التي يتم
ت�صنيعها �أو جتميعها باملنطقــة عند ت�صديرهــا �إىل �أي بلد �أو مكان �آخر خارج ال�سلطنة
معاملة الب�ضائع املنتجة حمليا .
املــادة ( ) 10
ال تخ�ضع امل�شروعات لأي قيود على حتويل ر�أ�س مالها امل�ستثمر و�أرباحها خارج املنطقة .
املــادة ( ) 11
للم�شروع ــات احلــق في فتـح مكاتــب متثيــل جتاري لهــا داخــل الإقليــم اجلمركــي �شريطــة
ت�سجيلها وفقا لأحكام القوانني النافذة في ال�سلطنة .
املــادة ( ) 12
تقدم كافة اخلدمات الالزمة للم�شروعات من خالل املحطة الواحدة  ،وعلى الهيئة �إن�شاء
بوابة �إلكرتونية يتم من خاللها توفري كافة املعلومات الالزمة عن املنطقة .
وعلى رئي�س املجل�س اتخاذ كافة الإجراءات الالزمة لتنفيذ حكم الفقرة ال�سابقة بالتن�سيق
مع وحدات اجلهاز الإداري للدولة املعنية فيما يتعلق باخلدمات التي ال تدخل في اخت�صا�ص
الهيئة .
املــادة ( ) 13
في تطبيق قانون ال�سجل التجاري  ،يكون للهيئة داخل حدود املنطقة اخت�صا�صات الأمانة
العامة لل�سجل التجاري بوزارة التجارة وال�صناعة فيما يتعلق بت�سجيل امل�شروعات .
املــادة ( ) 14
في تطبيق قانون التنظيم ال�صناعي املوحد لدول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية ،
يكون للهيئة داخل حدود املنطقة اخت�صا�صات وزارة التجارة وال�صناعة فيما يتعلق بالقيد
في ال�سجل ال�صناعي ومنح الرتاخي�ص  ،ويكون لرئي�س املجل�س اخت�صا�صات الوزير.
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املــادة ( ) 15
في تطبيق قانون التعدين  ،يكون للهيئة داخل حدود املنطقة اخت�صا�صات وزارة التجارة
وال�صناعة  ،ويكون لرئي�س املجل�س اخت�صا�صات الوزير .
املــادة ( ) 16
في تطبيق قوانني حماية البيئة ومكافحة التلوث وحماية م�صادر مياه ال�شرب من التلوث
واملحميات الطبيعية و�صون احلياة الفطرية ونظام تداول وا�ستخدام الكيميائيات  ،يكون
للهيئة داخل حدود املنطقة اخت�صا�صات وزارة البيئة وال�ش�ؤون املناخية فيما يتعلق ب�إ�صدار
الت�صاريح البيئية للم�شروعات واتخاذ التدابري البيئية الالزمة  ،ويكون لرئي�س املجل�س
اخت�صا�صات الوزير .
املــادة ( ) 17
في تطبيق قانون ال�سياحة  ،يكون للهيئة داخل حدود املنطقة اخت�صا�صات وزارة ال�سياحة
فيما يتعلق ب�إ�صدار الرتاخي�ص الالزمة للم�شروعات ال�سياحية .
املــادة ( ) 18
في تطبيق قانون �سالمة الغذاء  ،يكون للهيئة داخل حدود املنطقة اخت�صا�صات اجلهة
املخت�صة .
املــادة ( ) 19
تن�ش�أ باملنطقـة دائرة للعمــل بقــرار من وزير الق ــوى العاملة تختـ�ص ب�إ�صدار الرتاخي�ص
الالزمـ ــة للعمالـ ــة الأجنبيـة وف ــق �إجــراءات تت�س ــم بال�سرع ــة والكفــاءة ي�صـ ــدر به ـ ــا قـ ــرار
من املجل�س بالتن�سيق مع وزارة القوى العاملة .
وفـي جميع الأحوال يجب �أال تتجـ ــاوز املـ ــدة الالزم ــة لإ�صـ ــدار الرتاخيـ ــ�ص امل�ش ــار �إليه ــا
في الفقـرة ال�سابقــة خم�س ــة �أيام عمل من تاريخ تقدمي طلبات احل�صــول عليهـا  ،ويعتبــر
م�ضي هذه املدة دون البت في الطلب قرارا بالرتخي�ص  ،وفـي حال الرف�ض يجب �أن يكون
القرار م�سببا .
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ويكون لرئي�س املجل�س في تطبيق قانون العمل داخل حدود املنطقة اخت�صا�صي وزير
القوى العاملة فيما يتعلق بتحديد ر�سوم ا�ستقدام القوى العاملة الأجنبية وحتديد ن�سبة
التعمني في امل�شروعات .
املــادة ( ) 20
يجـوز للم�شروع ــات االتفاق علــى نق ــل �أو نــدب العمــال فيما بينهـا دون قيود  ،وذلك وفقــا
للقواعد التي ي�صدر بها قرار من املجل�س .
املــادة ( ) 21
ين�ش�أ باملنطقة فرع للإدارة العامة للجوازات والإقامة  ،بقرار من املفت�ش العام لل�شرطة
واجلمارك بالتن�سيق مع الهيئة  ،يخت�ص ب�إ�صدار ت�أ�شريات الدخول و�سمات الإقامة للعمالة
الأجنبية الوافدة للعمل باملنطقة ولذويهم �أو لزيارتها .
املــادة ( ) 22
يكون للمنطقة نظام للإدارة اجلمركية ي�صدر به قرار من املجل�س بالتن�سيق مع �شرطة
عمان ال�سلطانية  ،يكفل الآتي :
� - 1إجراء التفتي�ش اجلمركي ب�سرعة وفاعلية .
 - 2و�ضوح وعالنية �أ�س�س التثمني .
 - 3ب�ساطة واخت�صار �إجراءات الإفراج اجلمركي مبا ال يخل بكفاءتها .
 - 4الفح�ص ال�شامل والدقيق للعينات اخلا�ضعة للرقابة فـي موقع واحد .
املــادة ( ) 23
تن�ش�أ دائرة جمركية باملنطقة بقرار من املفت�ش العام لل�شرطة واجلمارك  ،تبا�شر اخت�صا�صاتها
وفقا للنظام املن�صو�ص عليه في املادة ( )22من هذا النظام .
املــادة ( ) 24
تخت�ص غرفة جتارة و�صناعة عمان ب�إ�صدار �شهادات املن�ش�أ وامل�صدر للم�شروعات وامل�صادقة
عليها .
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املــادة ( ) 25
يجوز للهيئة منح تراخي�ص ح�صريــة لبعــ�ض امل�شروعات ملمار�ســة �أن�شطة معينة لفرتات
حمددة  ،وذلك العتبارات تتعلق بحماية البيئة �أو املحافظة على املوارد الطبيعية باملنطقة
�أو في �إطار تنفيذ م�شروعات البنية الأ�سا�سية بها  ،وبا�ستثناء ما تقدم تلتزم الهيئة مبنع
االحتكار وحماية املناف�سة امل�شروعة باملنطقة وفقا للقوانني النافذة في ال�سلطنة والقرارات
ال�صادرة من املجل�س .
املــادة ( ) 26
ال ي�س ــري الإعفـ ــاء اجلمركــي املن�صــو�ص عليه في امل ــادة اخلامـ�سة من املر�س ــوم ال�سلطانــي
رقـ ــم  2011/119ب�إن�ش ــاء هيئ ــة املنطقــة االقت�صادي ــة اخلا�ص ــة بالدق ــم و�إ�صــدار نظامهــا
على املواد الكحولية وامل�سكرات واجلعة ومنتجات التبغ التي يتم ا�ستريادها للمنطقة .
املــادة ( ) 27
ي�شتـ ــرط لتمتـ ــع امل�شروعـ ــات بال�ضمان ــات واملزايــا واحلوافـز والإعفــاءات املن�صـو�ص عليهــا
في هذا النظام  ،الآتي :
� - 1أن تكون م�سجلة باملنطقة وفقا للقواعد والنظم املطبقة فيها .
� - 2أن تكون مرخ�صا لها مبزاولة �أحد الأن�شطة املحددة وفقا للقواعد والنظم املطبقة
فـي املنطقة .
 - 3االلتزام مبزاولة الأن�شطة املرخ�ص لها بها داخل حدود املنطقة .
 - 4االلتزام بن�سبة التعمني املحددة من قبل املجل�س .
املــادة ( ) 28
للهيئة �إن�شاء موقع باملنطقة تابع للإقليم اجلمركي يخ�ص�ص لل�شركات واملن�ش�آت ال�صناعية
التي تهدف �إلـى ت�صديـر منتجاتهــا �إىل دول جملــ�س التعاون لدول اخلليج العربية والدول
العربية في �إطار اتفاقيات التجارة احلرة املربمة مع ال�سلطنة  ،وتعامل ال�شركات واملن�ش�آت
العاملـ ـ ــة ف ــي هـ ـ ــذا املوق ـ ــع معاملـ ـ ــة ال�شركـ ــات واملن�ش ـ ـ�آت الكائنـ ـ ــة بالإقليـ ـ ــم اجلمركـ ـ ــي ،
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وي�صــدر بنظام الرتخي�ص والعمل في هــذا املوقع ودخــول وخـروج ر�أ�س املــال امل�ستثمــر
والب�ضائع �إليه ومنه قرار من املجل�س بعد التن�سيق مع �شرطة عمان ال�سلطانية .
املــادة ( ) 29
علــى الهيئة في ممار�ستهــا االخت�صا�صـات املن�صـو�ص عليهـا فـي امل ــواد ( )13و ( )14و ()15
و ( )16و( )17و ( )18و ( /19الفقرة الثالثة) من هذا النظام  ،التقيد ب�أحكام القوانني
امل�شار �إليها فيها واللوائح والقرارات ال�صادرة تنفيذا لها  ،وموافاة اجلهات املعنية بكافة
البيانات الالزمة في هذا ال�ش�أن  ،والتي يتم حتديدها بالتن�سيق مع تلك اجلهات مبوجب
مذكرات تفاهم .
وعلى املجل�س  -بالتن�سيق مع اجلهات املعنية  -اتخاذ كافة الإجراءات الالزمة لتمكني
الهيئة من ممار�سة هذه االخت�صا�صات  ،و�إىل �أن تتخذ هذه الإجراءات ت�ستمر تلك اجلهات
في ممار�سة االخت�صا�صات امل�شار �إليها من خالل املحطة الواحدة بالتن�سيق مع الهيئة .
املــادة ( ) 30
ال تخل �أحكام هذا النظام ب�أي اخت�صا�صات تكون معقودة للهيئة مبوجب القوانني واملرا�سيم
ال�سلطانية النافذة .
املــادة ( ) 31
يكون ملوظفي الهيئـة الذين ي�صدر بتحديدهـم قــرار من ال�سلطة املخت�صــة وفقـا للقوانــني
النافذة في ال�سلطن ــة  ،باالتفاق مع رئيــ�س املجلـ�س � ،صفة ال�ضبطيـة الق�ضائيـة بالن�سبـة
للمخالفــات التي تقـع في دوائر اخت�صا�صهــم  ،وتتعلـق بتطبيق القوانني املن�صو�ص عليهــا
في املواد ( )13و ( )14و ( )15و ( )16و ( )17و ( )18و ( )19من هذا النظام  ،وفـي حدود
االخت�صا�صات املنوطة بهم .

