اجلريدة الر�سمية العدد ()1259

هيئـة املنطقـة االقت�صاديـة اخلا�صـة بالدقـم
قـــــرار
رقم 2018/45
ب�إ�صدار الئحة تنظيم و�إدارة املعار�ض
والفعاليات فـي املنطقة االقت�صادية اخلا�صة بالدقم
ا�ستنادا �إلى املر�سوم ال�سلطاين رقم  2011/119ب�إن�شاء هيئة املنطقة االقت�صاديــة اخلا�صــة
بالدقم  ،و�إ�صدار نظامها ،
و�إلى نظام املنطقة االقت�صادية اخلا�صة بالدقم ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 2013/79
و�إلى موافقة جمل�س �إدارة هيئة املنطقة االقت�صادية اخلا�صة بالدقم ،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة ,
تـقـــرر
املــادة الأولـــــى
يعمل فـي �ش�أن تنظيم و�إدارة املعار�ض والفعاليات فـي املنطقة االقت�صادية اخلا�صة بالدقم ،
ب�أحكام الالئحة املرفقة .
املــادة الثانيــــة
يلتزم كل من ميار�س ن�شاط تنظيم و�إدارة املعار�ض والفعاليــات فــي املنطقــة االقت�صاديـة
اخلا�صة بالدقم بتوفـيق �أو�ضاعه وفقا لأحكام الالئحة املرفقة خالل مدة ال تزيد على ()6
�ستة �أ�شهر من تاريخ العمل بها .
املــادة الثالثــــة
ين�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره .
�صـدر فـي 1439 /12/ 15 :هـ
املـوافــــق 2018 / 8 / 26 :م

يحيى بن �سعيد بن عبداللـه اجلابري
رئي ـ ـ ـ ـ ـ ــ�س جملـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ�س الإدارة
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الئحــة تنظيــم و�إدارة املعــار�ض
والفعاليات فـي املنطقة االقت�صادية اخلا�صة بالدقم
الف�صـــل الأول
تعريفـــات
املــادة ( ) 1
فـي تطبيق �أحكام هذه الالئحة  ،يكون للكلمات والعبارات الآتية املعنى املبني قرين كل منها ،
ما مل يقت�ض �سياق الن�ص معنى �آخر :
الهيئـــــة :
هيئة املنطقة االقت�صادية اخلا�صة بالدقم .
املنطقــة :
املنطقة االقت�صادية اخلا�صة الكائنة بوالية الدقم .
املجلـــ�س :
جمل�س �إدارة الهيئة .
الرئيـ�س :
رئي�س املجل�س .
املعر�ض اال�ستهالكي التخ�ص�صي :
كل معر�ض جتاري تعر�ض  ،وتباع فـيه منتجات تخ�ص�صية �أو خدمات ذات طبيعة مت�شابهة
�أو متجان�سة .
معر�ض الدولة الواحدة :
كــل مع ــر�ض جت ــاري خ ــا�ص بدولــة معينــة تعر�ض فـيه منتجات �أو خدمات تنتج �أو تقدم
فـي تلك الدولة .
معر�ض املنتجات وال�صناعات الوطنية :
كل معر�ض جتاري تعر�ض  ،وتباع فـيه منتجات عمانية ال�صنع .
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املعــر�ض اخليــري :
كل معر�ض جتاري تعر�ض  ،وتباع فـيه منتجات �أو خدمات خمتلفة  ،ويعود دخله بالكامل
للأعمال اخلريية .
املعر�ض الثقافـي :
كل معر�ض جتاري تعر�ض  ،وتباع فـيه منتجات وخدمات متخ�ص�صة بالأن�شطة العلمية
والتعليمية والثقافـية والفنية .
معر�ض العيد :
كل معر�ض جتاري تعر�ض  ،وتباع فـيه منتجات خمتلفة  ،ويتم تنظيمه قبل  ،وفـي �أثناء
الأعياد  ،ل�شراء احتياجات الأعياد .
الفعاليات :
منا�سبات يتم تنظيمها للتوا�صل وتبادل اخلربات واملعلومات والنقا�ش والتوعية وتقدمي
نتائج الأبحاث  ،كامل�ؤمترات  ،واملنتديات  ،والندوات  ،واملحا�ضرات  ،والأم�سي ــات  ،وحلقــات
العمل .
الرتخي�ص :
املوافق ــة الكتابي ــة ال�ص ــادرة عن الهيــئة للمن�ش ـ�أة التجارية ب�ش�أن تنظيم و�إدارة املعار�ض
والفعاليات .
املرخ�ص له :
كل من�ش�أة جتارية (�شركة �أو م�ؤ�س�سة) ال�صادر لها الرتخي�ص .
الف�صــل الثانــي
�شروط و�إجراءات الرتخي�ص
املــادة ( ) 2
يجــب علــى كـل مـن يرغـب ف ــي تنظيــم و�إدارة املعــار�ض والفعالي ــات ف ــي املنطقــة احل�صــول
على الرتخي�ص .
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املــادة ( ) 3
ي�شرتط للح�صول على الرتخي�ص تقدمي طلب �إلى الهيئة على النموذج املعد لهذا الغر�ض
قبل التاريخ املحدد للمعر�ض �أو الفعالية مبدة ال تقل عن ( )30ثالثني يومــا  ،علــى �أن
يرفق به  -بح�سب كل طلب  -امل�ستندات  ،والبيانات الآتية :
� - 1صورة من عقد الت�أ�سي�س �أو النظام الأ�سا�سي لطالب الرتخي�ص  ،وال�سجل التجاري .
 - 2بيان ب�أ�سماء املن�ش�آت التجارية  :العمانية  ،والأجنبية التي �ست�شارك فـي املعر�ض
وعناوينها  ،والن�شاط الذي �ست�شارك به .
 - 3قائمة ب�أ�سماء املنتجات واخلدمات التي �سيتم عر�ضها وبيعها  ،وا�سم العار�ض ،
وبياناته  ،م�صحوبة بامل�ستندات الدالة على �صحتها .
� - 4صورة من وثيقة الت�أمني اخلا�صة بالعار�ضني �إن كانوا �أجانب .
 - 5ما يفـيد احل�صول على موافقة اجلهات املعنية بح�سب نوع املعر�ض �أو الفعالية .
� - 6إي�صال �سداد الر�سم املقرر لدرا�سة الطلب .
املــادة ( ) 4
ال يجــوز النظــر فــي طلــب الرتخيــ�ص والبت فـيه �إال �إذا كان م�ستوفـيا جميع امل�ستندات
والبيانات املن�صو�ص عليها فـي هذه الالئحة .
وال يجوز لطالب الرتخي�ص ا�سرتداد الر�سم املدفوع �أو امل�ستندات املقدمة منه فـي حالة
حفظ �أو رف�ض الطلب .
املــادة ( ) 5
فـي حالة عدم ا�ستيفاء طلب الرتخي�ص ال�شــروط واملتطلبــات املن�صــو�ص عليهـا فــي هـذه
الالئحة  ،تقوم الهيئة ب�إخطار طالب الرتخي�ص ب�أوجه النق�ص فـي طلبه  ،ومنحــه مهلــة
ال جتاوز ( )15خم�سة ع�شر يوما من تاريـخ �إخطـاره ال�ستكمــال �أوجــه النقــ�ص  ،و�إال حفــظ
الطلب .
املــادة ( ) 6
يبت فـي طلب الرتخي�ص خالل مدة ال تتجاوز ( )10ع�شرة �أيام عمل  ،تبــد�أ مــن تاريخ
ا�ستيفاء الطلب جميع امل�ستندات والبيانات املن�صو�ص عليها فـي هذه الالئحة  ،وفـي حالة
الرف�ض يجب �أن يكون القرار م�سببا .
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ويجوز ملقدم الطلب التظلم من قرار الرف�ض �إلى الرئي�س خالل (� )60ستني يوما من تاريخ
�إخطاره � ،أو من تاريخ انق�ضاء املدة امل�شار �إليها  ،ويعترب القرار ال�صادر فـي التظلم نهائيا .
وفـي حالة موافقة الهيئة على طلب الرتخي�ص  ،يجب على طالب الرتخي�ص �سداد الر�سم
املقرر لإ�صدار الرتخي�ص خالل مدة ال جتاوز ( )15خم�سة ع�شر يوما من تاريخ املوافقة ،
و�إال اعترب طلب الرتخي�ص ك�أن مل يكن  ،وال يرتتب على ذلك �أي �آثار فـي مواجهة الهيئة .
املــادة ( ) 7
يجوز للهيئة طرح مزايدة ب�ش�أن تنظيم املعار�ض اال�ستهالكية وفقــا للحــاالت وال�شــروط
التي يحددها املجل�س .
املــادة ( ) 8
ي�شت ــرط للح�ص ــول عل ــى ترخي ــ�ص لإقامة معار�ض املجوهرات  ،وامل�شغــوالت الذهبيــة ،
والأحجــار الكرميــة تقديــم موافقة م�سبقة من املديرية العامة للموا�صفات واملقايي�س
بوزارة التجارة وال�صناعة .
املــادة ( ) 9
ي�شرتط للح�صول على ترخي�ص لإقامة مــعار�ض لرتوي ــج وبي ــع املنتجـ ــات ال�صيدالنيــة
والدوائية والأع�شاب الطبيعية التي ت�ستخدم للأغرا�ض الطبية والعالجية  ،تقدمي موافقة
م�سبقة من وزارة ال�صحة .
املــادة ( ) 10
يجوز للمنظمات الإقليمية والدولية التي لها عالقات مع ال�سلطنة � ،إقامة معر�ض ت�سويقي
�سنوي  ،وذلك بعد احل�صول علــى موافقــة وزارة اخلارجيــة � ،شريطــة �أن ينظــم بوا�سطــة
املرخ�ص له .
املــادة ( ) 11
يجوز الرتخي�ص للجمعيات الأهلية �أو الهيئات وامل�ؤ�س�سات اخلريية املحلية ب�إقامة معر�ض
خريي بذاتها � ،أو بوا�سطة املرخ�ص له .
املــادة ( ) 12
يج ــوز الرتخي ــ�ص للجه ــات احلكوميــة واجلمعيــات الأهليــة ب�إقامــة معــر�ض للمنتجات
وال�صناعات الوطنية .
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املــادة ( ) 13
يجوز الرتخي�ص للمراكز �أو املجمعات التجارية ب�إقامة مع ــار�ض تن�شيطي ــة وت�سويقي ــة
للمن�ش�آت التجارية التي لها مقار داخل هذه املراكز �أو املجمعات التجارية فقط  ،وذلك
بذاتها � ،أو بوا�سطة املرخ�ص له .
املــادة ( ) 14
تكون مدة الرتخي�ص ب�إقامة املعار�ض والفعاليات على النحو الآتي :
 - 1ال تزيد على ( )10ع�شرة �أيام للمعر�ض اال�ستهالكي التخ�ص�صي  ،ومعر�ض الدولة
الواحدة .
 - 2ال تزيد على (� )7سبعة �أيام للمعر�ض اخلريي  ،واملعر�ض الثقافـي  ،ومعر�ض العيد .
 - 3ال تزيد على ( )5خم�سة �أيام للفعاليات  ،واملعار�ض الأخرى .
وفـي جميع الأحوال  ،يجوز للهيئة  -بناء على طلب املرخ�ص له  -متديد مدة �إقامة املعر�ض
والفعالية �إذا دعت احلاجة �إلى ذلك .
املــادة ( ) 15
يحظر على املرخ�ص له التنازل عن الرتخي�ص ال�صادر له طبقا لأحكام هذه الالئحة �إلى
الغري �أو التنازل عن احلقوق وااللتزامات النا�شئة عنه دون موافقة كتابية من الهيئة ،
و�سداد الر�سوم املقررة .
املــادة ( ) 16
يقدم طلب التنازل عن الرتخي�ص على النموذج املعد لذلك مرفقا به البيانات وامل�ستندات
الآتية :
� - 1أ�صل الرتخي�ص .
� - 2أ�سباب ومربرات تقدمي الطلب .
 - 3ما يفـيد ا�ستيفاء املتنازل �إليه لل�شروط واملتطلبات ذاتها املن�صو�ص عليها فـي هذه
الالئحة للح�صول على الرتخي�ص .
� - 4إي�صال �سداد الر�سم املقرر لدرا�سة الطلب .
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ويبت فـي الطلب خالل مدة ال تتجاوز ( )5خم�سة �أيام عمل تبد�أ من تاريخ ا�ستيفاء الطلب
البيانات وامل�ستندات املن�صــو�ص عليهــا ف ــي الفقـرة ال�سابقــة  ،وفـي حالة الرف�ض يجب �أن
يكون القرار م�سببا .
ويجوز ملقدم الطلب التظلم من قرار الرف�ض �إلى الرئي�س خالل (� )60ستني يوما من تاريخ
�إخطاره � ،أو من تاريخ انق�ضاء املدة امل�شار �إليها  ،ويعترب القرار ال�صادر فـي التظلم نهائيا .
الف�صــل الثالــث
التزامـــات املرخــ�ص لــه
املــادة ( ) 17
يجب �أن يقدم املرخ�ص له �إلى الهيئة خريطة للمعر�ض  ،تو�ضح موقع كل م�شارك فـيه
ح�سب توزيع املن�صات املعتمدة منه .
املــادة ( ) 18
يلتزم املرخ�ص له ب�إخطار الهيئة كتابيا بت�أجيل �أو �إلغاء تنظي ــم �أي مع ــر�ض �أو فعاليــة
مرخ�ص بها قبل يومني على الأقل من التاريخ املحدد لإقامة املعر�ض �أو الفعالية .
املــادة ( ) 19
يجب �أن يقوم املرخ�ص له ب�إ�صدار بطاقات تعريفـية جلميع العار�ضـني تو�ض ــح بيان ــات
العار�ض واملن�ش�أة التجارية التي ينتمي �إليها  ،ويكــون مثبتــا بهــا �صــورة ملون ــة حديث ــة
للعار�ض  ،علــى �أن تعتمــد هــذه البطاقــات مــن قبــل الهيئــة قبــل افتتــاح املع ــر�ض  ،ويلت ــزم
العار�ضون بارتدائها طوال فرتة �إقامة املعر�ض .
املــادة ( ) 20
يلتزم املرخ�ص له بتوفـري �أفراد �أمن طوال فرتة �إقامة املعر�ض � ،أو الفعالية .
املــادة ( ) 21
يجب على املرخ�ص له تعيني ممثل له يوجد فـي مقر �إقامة املع ــر�ض �أو الفعال ــية طــوال
فرتة االنعقاد .
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املــادة ( ) 22
يلتزم املرخ�ص له ب�أن يقدم �إلى الهيئة تقريرا تف�صيليا عن كل معر�ض رخ�ص له ب�إقامته ،
وذلك خالل مدة �أق�صاها ( )30ثالثون يوما من تاريخ انتهائه .
الفــ�صل الرابــع
�ضوابـط �إقامـة املعـار�ض والفعاليـات وتقييمهـا
املــادة ( ) 23
تقام املعار�ض والفعاليات فـي القاعات التابعة للفنادق �أو فـي �أي قاعة عر�ض مماثلة تتوفر
فـيها ال�شروط الالزمة لإقامة املعار�ض والفعاليات والتي حتددها الهيئة  ،ما عدا املعار�ض
امل�صاحبة للمهرجانات وامللتقيات  ،فتقام فـي مواقع املهرجانات  ،وامللتقيات .
وفـي جميع الأحوال  ،يلتزم املرخ�ص له مب�ساحة املعر�ض �أو الفعالية وفق ما تراه الهيئة .
املــادة ( ) 24
ال يجوز �إقامة �أي معر�ض �أو فعالية �أو الرتويج لها �أو الإعــالن عنها مبختلــف و�سائــل
الإعالم �أو عرب برامج التوا�صل االجتماعي �إال بعد احل�صول على الرتخي�ص الالزم بذلك
من الهيئة .
املــادة ( ) 25
تكون اللغة العربية هي اللغة امل�ستخدمة فـي الإعالن والرتويج عــن خمتلــف املع ــار�ض
والفعاليات  ،ويجوز ا�ستخدام لغات �أخرى  ،بالإ�ضافة �إليها .
املــادة ( ) 26
يجوز �أن ت�شتمل املعار�ض على تنظيم بع�ض الفعاليات ذات ال�صلة  ،وذلك بعد احل�صول
على موافقات اجلهات املعنية .
املــادة ( ) 27
يجوز �أن ي�صاحب املعر�ض �إقامة عرو�ض ترويجية لتوزيع هدايا للجمــهور � ،أو توزيــع
كوبونات يتم �إجراء ال�سحب عليها للح�صول على جوائز �أو هدايــا � ،شريطة �أخذ املوافقات
الالزمة بذلك من الهيئة  ،واجلهات املعنية .
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املــادة ( ) 28
يجوز للمرخ�ص له حت�صيل مقابل مايل من اجلمهور نظري دخول املعار�ض �أو الفعاليات
بعد �أخذ موافقة الهيئة .
املــادة ( ) 29
يحظ ــر عنـ ــد �إقامـ ــة مع ــر�ض للمنتج ــات وال�صناع ــات الوطني ــة  ،ع ــر�ض �أي معرو�ض ــات
�أو منتج ــات �أجنبيــة  ،ويجب �أن يكون جميع العار�ضني امل�شاركني فـي املعر�ض  ،وكذلك من
يقوم بالعر�ض عمانيني .
املــادة ( ) 30
يحظر على املراكز �أو املجمعات التجارية عند تنظيم معار�ض تن�شيطية وت�سويقية للمن�ش�آت
التجارية القيام مبا ي�أتي :
� - 1أن تتم م�شاركات جتارية من خارج املركز � ،أو املجمع التجاري .
 - 2عر�ض �أي منتجات تكون �صالحيتها على و�شك االنتهاء .
 - 3عر�ض �أي منتجات غذائية �سريعة التلف مثل منتجات الألبان  ،وم�شتقاتها .
 - 4عر�ض �أي مواد تالفة �أو قدمية بغر�ض التخل�ص منها من خ ــالل الرتوي ــج لهــا
متهيدا لبيعها .
 - 5عر�ض ال�سلع املقلدة  ،واملنتجات واملعدات والأجهزة والآالت غري املطابقة للموا�صفات
واملقايي�س املعتمدة .
وال يجوز �إجراء تخفـي�ضات �أو عرو�ض ترويجية فـي املعر�ض �أو الإعالن عنهــا �إال بع ــد
احل�صول على موافقة الهيئة  ،وموافقات اجلهات املعنية .
املــادة ( ) 31
يجوز للهيئة �إجراء تقييم للمعر�ض بعد انتهاء مدته  ،ولها �أن تكلف الغري فـي �إجراء ذلك
نيابة عنها  ،وفـي جميع الأحوال يتحمل املرخ�ص له نفقات التقييم .
املــادة ( ) 32
يجب �أن ي�شتمل تقييم املعار�ض على الآتي :
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 - 1عدد الأيام الفعلية لإقامة املعر�ض .
 - 2امل�ساحة الفعلية للمعر�ض عدا املمرات .
 - 3عدد امل�شاركات املحلية  ،وعدد امل�شاركات الأجنبية .
 - 4نوعية وم�ستوى املعرو�ضات  ،ومدى جتان�سها مع بع�ضها .
 - 5مدى �إقبال اجلمهور على زيارة املعر�ض  ،وانطباعهم ب�ش�أنه .
 - 6م�ستوى التنظيم  ،ومدى التزام املرخ�ص له ب�شروط الرتخي�ص و�أحكام هذه الالئحة .
 - 7حجم م�شاركة �أ�صحاب امل�ؤ�س�سات ال�صغرية واملتو�سطة ورواد الأعمال واحلرفـيني
من �أ�صحاب املهن و�أ�صحاب الأعمال املنزلية باملعر�ض  ،ون�سبة امل�ساحة املخ�ص�صة
لهم .
 - 8م�ستوى الت�سويق للمع ــر�ض والإعالن ــات الرتويجي ــة امل�صاحب ــة ل ــه والو�سائ ــل
امل�ستخدم ــة ف ــي الت�سويــق  ،ونوعية اجلوائز والهدايا التي متنح لزوار املعر�ض ،
�إن وجدت .
 - 9مدى وجود ممثل املرخ�ص له ب�شكل دائم طوال فرتة �إقامة املعر�ض  ،ومدى تعاونه
مع العار�ضني  ،واجلهة املقام فـيها املعر�ض  ،وموظفـي الهيئة .
الف�صــل اخلامــ�س
اجلــزاءات الإداريــة
املــادة ( ) 33
يفر�ض على كل من يخالف �أحكام هذه الالئحة غرامة �إدارية مقدارها ( )5000خم�سة
�آالف ريال عماين .
وتت�ضاعف هذه الغرامة فـي حالة تكرار املخالفة مع وقف الن�شاط ملدة ( )3ثالثة �أ�شهر ،
و�إلغاء جميع الت�صاريح ال�صادرة للمخالف لإقامة �أي نوع من املعار�ض خالل فرتة الإيقاف .
وفـي جمي ــع ا ألحـ ــوال  ،يـجــب اتخــاذ ا إلج ــراءات الـمق ــررة قانونـ ــا لغـلق (املعر�ض) املخالف ،
�أو املقام بدون ترخي�ص من قبل الهيئة .
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