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هيئـة املنطقة االقت�صادية اخلا�صة بالدقم 

قــــرار 

رقـم 2015/21

باإ�صدار الئحة ت�صجيل امل�صروعات فـي املنطقة االقت�صادية اخلا�صة بالدقم

ا�صتنادا اإىل املر�صوم ال�صلطانـي رقم 2011/119 باإن�صــاء هيئــة املنطقة االقت�صاديــة اخلا�صـة 

بالدقم واإ�صدار نظامها ،

واإىل املر�صوم ال�صلطاين رقم 2013/79 باإ�صدار نظام املنطقة االقت�صادية اخلا�صة بالدقم ،

بعــ�ض املخطــطات  العامة عن  املنفعة  2014/44 برفع �صفة  ال�صلطاين رقم  املر�صوم  واإىل 

الواقعة �صمن خمطط هيئة املنطقة االقت�صادية اخلا�صة بالدقم ،

واإىل موافقة جمل�ض اإدارة هيئة املنطقة االقت�صادية اخلا�صة بالدقم فـي اجتماعه الثاين 

بتاريـــخ 13 ابريــــل 2014م ،

وبناء على ما تقت�صيه امل�صلحة العامة .

تـقـــرر 

املــادة االأولـــــى

يعمل فـي �صاأن ت�صجيل امل�صروعات فـي املنطقة االقت�صادية اخلا�صة بالدقم باأحكام الالئحة 

املرفقة .

املــادة الثانيــــة

على امل�صروعات ، �صواء اتخــذت �صكل موؤ�ص�صــة فردية اأو �صركة اأو فــرع ل�صركــة اأو موؤ�ص�صــة 

اأجنبيـة ، واالأن�صطـة املهنية واحلرفيـة ، القائمة فـي املنطقة االقت�صاديــة اخلا�صــة بالدقــم 

فـي تاريخ العمل باأحكام الالئحة املرفقة توفيق اأو�صاعها طبقا الأحكام الالئحة خالل �صنة 

من تاريخ العمل بها .
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املــادة الثالثــــة

ي�صدر رئي�ض جمل�ض اإدارة هيئة املنطقة االقت�صادية اخلا�صة بالدقم القرارات والتعليمات 

الالزمة لتنفيذ اأحكام الالئحة املرفقة .

املــادة الرابعــة

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

املــادة اخلام�صـة

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

�صدر فـي : 21 من ربيـع االأول 1436هـ

املوافــــق : 12 من ينايــــــــــــــر 2015م

يحيى بن �صعيد بن عبداللـه اجلابري

                                                                         رئيـــــــــــــ�ض جملــــــــــــــــ�ض االإدارة
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الئحة ت�صجيل امل�صروعات فـي املنطقة االقت�صادية اخلا�صة بالدقـم

الف�صــــل االأول

تعاريـــف واأحكــــام عامــة 

املــادة ) 1 ( 

يكـون للكلمات والعبـارات التالية - فـي تطبيق اأحكــــام هذه الالئحة - املعنـى املبـــــني قريـــن 

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

الهيئـــــة :

هيئة املنطقة االقت�صادية اخلا�صة بالدقم .

املنطقــــة :

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

واخلدميــــة وغريهـــــا ، املبينـة احلدود واملوقـــع فـي املخطــــط املرفق باملر�صــــوم ال�صلطانــــي 

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

املجلـــــ�س : 

جملــــ�ض اإدارة الهيئــــة .

الرئيــــ�س : 

رئيــــ�ض املجلــــ�ض .

امل�صغــل الرئي�صــي اأو املطــور :

اأو اجلهة التي تتوىل   ، اإدارة وت�صغيل مرافق ا�صرتاتيجية فـي املنطقة  اجلهة التي تتوىل 

تطوير جزء من اأرا�صي الدولة فـي املنطقة .

امل�صروعــــات :

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

اأو فــرع ل�صركة اأو موؤ�ص�صة اأجنبية ، واالأن�صطة املهنية واحلرفية التي يرخ�ض مبزاولتهـــا 

فـي املنطقة .

الدائــــرة :

دائرة الت�صجيل التجاري بالهيئة املن�صو�ض عليها فـي املــادة )4( من هذه الالئحة . 

ال�صجـــــل :

ال�صجل التجاري للمنطقة .
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املــادة ) 2 ( 

ت�صـــري اأحكــــام هـــذه الالئحــة علــــى امل�صروعـــــات التـــي يرخــــ�ض باإقامتهــــا فـي املنطقــــة ، 

وفيما مل يرد ب�صاأنه ن�ض خا�ض - فـي هذه الالئحة والقرارات ال�صادرة تنفيذا لها - ت�صري 

اأحكام قانون ال�صجــل التجـــاري ال�صادر باملر�صـــوم ال�صلطاين رقم 74/3 والئحته التنفيذيــة 

والقـــرارات ال�صادرة تنفيذا لهما . 

املــادة ) 3 ( 

حتتفظ الدائرة بال�صجالت االآتية :

1 - �صجل طلبات القيد : 

يدون فيه اأ�صماء وبيانات املتقدمني بطلبات للقيد فـي ال�صجل .

2 - ال�صجل التجاري للمنطقة : 

ونوع  الت�صجيل  وتاريخ   ، بامل�صروعات  اخلا�صة  واملعلومـــات  البيانات  فيـــه  يــدون 

الن�صـاط االقت�صــادي ، وال�صكـــل القانونــي للم�صــروع ، وعقــود االنتفـــاع باأرا�صــي 

املنطقة للم�صروع ، وعقود الرهن على اأ�صول امل�صروع .

3 - �صجل امل�صروعات امل�صطوب قيدها :

يدون فيه بيانات امل�صروعات التي مت �صطب قيدها من ال�صجل ، واأ�صباب ال�صطب .

الف�صــــل الثانـــي

قيــد امل�صروعــات فـي ال�صجــل

املــادة ) 4 ( 

تن�صــــاأ فــي الهيئـــــة دائــــــرة ت�صمـــى "دائــــرة الت�صجيــــل التجـــاري" تتولــــى م�صــــــك ال�صجــــــل ، 

وغريه من ال�صجالت امل�صـــــار اإليها فـي املــادة )3( من هذه الالئحة .

املــادة ) 5 ( 

يجب على الفئات االآتية القيد فـي ال�صجل :

التجار الذين يكون مركز عملهم الرئي�صي فـي املنطقة .  - 1
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ال�صركات التجارية التي يكون مركز عملها الرئي�صي فـي املنطقة .  - 2

فروع ال�صركات التي ين�صئها فـي املنطقة جتار اأو �صركات جتارية يكون مركز عملهم   - 3

الرئي�صي خارج املنطقة ، �صواء داخل ال�صلطنة اأو خارجها .

املــادة ) 6 ( 

ي�صرتط لقيد ال�صركات التجارية فـي ال�صجل ، اأن تتخذ كل �صركة اأحد االأ�صكال القانونية 

االآتية : 

1 - �صركة ت�صامن . 

2 - �صركة تو�صية . 

3 - �صركة م�صاهمة . 

4 - �صركة حمدودة امل�صوؤولية .

املــادة ) 7 ( 

تعفى الفئات االآتية من القيد فـي ال�صجل : 

امل�صارف واملوؤ�ص�صات املالية ، و�صركات التاأمني واإعادة التاأمني ، وامل�صروعات العاملة   - 1

فـي جمــال تقدمي خدمات االت�صاالت والنقــل الــربي ، وغريهــا من امل�صروعـــات 

التي يتجاوز ن�صاطها بطبيعته حدود املنطقة . 

اأ�صحــاب الرتاخيــ�ض املهنيـــة الذيــن ميار�صون مهنتهــم ب�صفــة فرديـــة مبقت�صـــى   - 2

اأال يتخذ  تراخي�ض �صــادرة لهــم من اجلهات املخت�صــة وفقـــا للقانـــون ، �صريطة 

ن�صاطهم �صكل �صركة اأو فروع لها اأو وكالة اأو اأي من�صاأة جتارية اأخرى . 

االأفراد امل�صتغلون بالزراعة اأو ال�صيد اأو الذين يقومون بنقليات �صغرية على الرب   - 3

اأو �صطح املـــاء لقاء اأجور اأو نفقات عامة زهيدة ، امل�صرح لهم ، اأو امل�صجلون باجلهات 

املعنية باالأن�صطة واالأعمال املذكورة .

ويجـــوز للرئيــــ�ض اإعفـــاء الفـــئات ال�صغرية من التجار واأ�صحــــاب احلــــرف الب�صيطــــة 

من القيد بال�صجل بال�صروط واالأو�صاع التي يقررها .
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املــادة ) 8 ( 

ي�صدر بامل�صروعات التي يحظر قيدها فـي ال�صجل ، وغريها من امل�صروعات التي ال يجوز 

قيدها قبل ا�صتيفاء �صروط واإجراءات حمددة ، قرار من الرئي�ض ، بعد موافقة املجل�ض .

املــادة ) 9 ( 

يقــدم طلــب القيـــد فـــي ال�صجــل من طالـــب القيـــد اأو املمثـــل القانونـــي لـــه ، اإلـــى الدائــــرة 

على النموذج املعد لهذا الغر�ض ، مرفقــا بـــه البيانات وامل�صتندات التي حتددهــا الدائــرة ، 

ومينح مقدم الطلب اإي�صاال يفيد ت�صلم الطلب ، وتاريخ تقدميه ، وامل�صتندات املرفقة به .

ويجـــوز للدائـــــرة ا�صتيفاء اأي بيانات اأو م�صتندات تراهــــا �صروريـــة للبــت فـي طلــب القيــــد 

فـي ال�صجل .

املــادة ) 10 ( 

وامل�صتندات  البيانات  ا�صتيفاء  بعد  ، وذلك  ال�صجل  فـي  القيد  الدائرة فح�ض طلب  تتوىل 

الالزمة .

ويجـــب على الدائــــرة البـــت فـي الطلــب ، بالقبـــول اأو الرفــــ�ض ، خـــــالل مــــدة ال تتجــــاوز 

)5( خم�صة اأيام عمل من تاريخ تقدميه ، م�صتوفيا كافة البيانات وامل�صتندات الالزمة . 

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

ويعتبــــر م�صــي املــدة امل�صار اإليها فـي الفقرة االأوىل من هــذه املــادة دون البت فـي الطلـــب 

قرارا بالقبول .

وال يجــوز للم�صروع املقيد بال�صجـــل البـــدء فـي مزاولــة االأن�صطة قبل ا�صتيفــاء املتطلبــات 

االأخرى املقررة من الهيئة . 

املــادة ) 11 ( 

املدون  العنوان  برف�ض طلبه على  ال�صادر  بالقرار  ال�صجل  فـي  القيد  يخطر مقدم طلب 

بطلب القيد ، ويجوز ل�صاحب ال�صاأن اأن يتظلم من قرار رف�ض القيد فـي ال�صجل ، مبوجب 

طلـب يقدم اإىل الرئي�ض خـالل )30 ( ثالثني يوما مـن تاريخ اإخطاره برف�ض طلبه ، مو�صحا 

فيه اأ�صباب التظلم وامل�صتندات املوؤيدة لذلك ، ومرفقا به �صورة من القرار املتظلم منه .
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املــادة ) 12 ( 

يتولـــى الرئيــــ�ض درا�صة التظلـــم ، والبت فيه بالقبول اأو الرف�ض ، خــالل مدة ال تتجــاوز 

)30( ثالثني يوما من تاريخ تقدميه ، ويخطر ذوو ال�صاأن بنتيجة التظلم .

املــادة دون البت فيــه قــــرارا  اإليها فـي الفقرة االأوىل من هذه  املـــدة امل�صــار  ويعتبـر م�صي 

بالرف�ض . 

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

املــادة ) 13 ( 

يتــم جتديــد القيد فـي ال�صجـــل كل )5( خم�ض �صنـــوات ، ويقــدم طلب التجديــد مـــن ذوي 

ال�صـــاأن قبل انتهاء مدته بـ )30( ثالثــني يوما على االأقـــل ، �صريطـــة ا�صتيفــاء ال�صـــروط ، 

و�صداد الر�صوم املقررة قانونا .

املــادة ) 14 ( 

حتدد ر�صوم القيد فـي ال�صجل بقرار ي�صدر من الرئي�ض .

الف�صـــل الثالــــث

التزامات امل�صروعات املقيدة فـي ال�صجل

املــادة ) 15 ( 

تلتزم امل�صروعات املقيدة فـي ال�صجل باالآتي :

1 - تزويد الدائرة مبا تطلبه من بيانات وم�صتندات خالل االأجل الذي حتدده .

2 - تزويــــد الدائــرة بـــاأي تعديل اأو تغيري يطراأ على البيانات املدونـــة فـي ال�صجـــل ، 

وذلك خالل مدة ال تتجاوز )30( ثالثني يوما من اإجراء التعديل اأو التغيري .

وتتوىل الدائرة قيد البيانات اجلديدة فـي ذات �صفحة القيد بال�صجل ، مع االإ�صارة 

اإىل تاريخ تقدمي طلب التعديل وامل�صتندات املوؤيدة له .
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الف�صـــل الرابـــع 

�صطـب القيــد من ال�صجــل

املــادة ) 16 ( 

يجب على الدائرة �صطب قيد امل�صروع من ال�صجل فـي احلاالت االآتية :

1 - بناء على طلب يقدم من ذوي ال�صاأن . 

2 - اإذا تبــني عدم �صحــــة البيانـــات اأو امل�صتنــــدات اجلوهريــــة املرفقــــة بطلـــب القــــيد ، 

ومت القيد فـي ال�صجل بناء عليها . 

3 - اإلغاء ترخي�ض مزاولة العمل ال�صادر للم�صروع .

4 - حل ال�صركة اأو ت�صفيتها ، اأو غلق الفرع ، اأو انق�صاء ال�صركة الأي �صبب من االأ�صباب .

5 - عدم جتديد القيد فـي امليعاد املقرر قانونا ، وم�صي اأكرث من )90( ت�صعني يوما 

على التاريخ املحدد للتجديد دون تقدمي طلب بذلك رغم اإخطار �صاحب ال�صاأن . 

املــادة ) 17 ( 

يجوز للدائرة �صطب قيد امل�صروع من ال�صجل فـي احلاالت االآتية :

مزاولة اأحد امل�صروعات التي ال يجوز قيدها فـي ال�صجل اإال بعد ا�صتيفاء �صروط   - 1

واإجـــراءات حمــددة ، وامل�صار اإليها فـي املــادة )8( من هــذه الالئحـــة دون ا�صتيفــاء 

تلك ال�صروط واالإجراءات .

التوقف عن مزاولة االأن�صطة املقيدة فـي ال�صجل مدة ال تقل عن �صنة ، فاإذا توقف   - 2

امل�صروع عن مزاولة اأحد االأن�صطة ، اقت�صر ال�صطب على هذا الن�صاط دون غريه .

عدم مزاولة الن�صاط املقيد فـي ال�صجل مدة ال تقل عن �صنة من تاريخ قيده .  - 3

االإخالل باأحد االلتزامات املن�صو�ض عليها فـي املــادة )15( من هذه الالئحة .  - 4

عدم االلتزام بن�صبة التعمني املقررة من قبل الهيئة .  - 5

انتهــاء اتفاقيــــة االنتفــاع اأو عقــــد االإيجــار املبــرم مــــع الهيئــة اأو املطـــور اأو امل�صغـــل   - 6

الرئي�صي .
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ويكــــون �صطـــب القيـد فـي احلــــاالت الــواردة فـي البنـــود مـــن )1( اإلـــى )5( من هـــذه املــادة 

بعــــد اإخطـــار ذوي ال�صــــاأن باملخالفــــــة ، وحتديـــد اأجـــــل لـــه ال يتجــــاوز )60( �صتـــني يومـــــا ، 

الإزالــة اأ�صبـــاب املخالفة ، وانق�صاء هذا االأجل دون اإزالتها .

املــادة ) 18 ( 

ال يرتتب على �صطب قيد امل�صروع من ال�صجل انق�صاء �صخ�صيته االعتبارية ، وال يخل ذلك 

بحقوق الغري قبله .

وفـي جميع االأحوال ال يجوز لذوي ال�صاأن الت�صرف فـي امل�صروع قبل الوفاء بكافة التزاماته 

داخل ال�صلطنة .

املــادة ) 19 ( 

 ين�صر القرار ال�صادر ب�صطب قيد امل�صروع من ال�صجل على النحو الذي حتدده الدائرة .

املــادة ) 20 ( 

ال يجـــوز للم�صـــروع الذي مت �صطب قيده من ال�صجل ، اأن يطلــب اإعــادة قيده فـي ال�صجــل 

مــــرة اأخـــرى قبـــل انق�صـــاء مــــدة ال تقـــل عـــــن )3( ثــــالث �صنـــوات مـــن تـــاريخ ال�صطـــــب ، 

وذلك ما مل يقرر املجل�ض خالف ذلك .
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