االستثمار
فـ ــي
الـ ــدق ــم
الطبعة األولى  -مارس 2015م

صدر عن دائرة االعالم
هيئة المنطقة االقتصادية الخاصة بالدقم

حضرة صاحب الجاللة السلطان قابوس بن سعيد المعظم

االستثمار يف الدقم

4

مرحبا بكم
في الدقم
يحيى بن سعيد بن عبداهلل الجابري

رئيس جملس اإلدارة

احلمد هلل الذي ه ّيأ لسلطنة عمان القياد َة احلكيمة اليت تستشرف املستقبل ببصري ٍة
ثاقبة وتقود مسري َتنا الوطنية حنو التطور ملا فيه خري ورفعة الوطن واملواطن يف كافة
أرجاء البالد.
تعترب املنطقة االقتصادية اخلاصة بالدقم مشروعا وطنيا واسرتاتيجيا حيويا يهدف
إىل حتقيق معدالت منو صحية ومستدامة لالقتصاد الكلي ،وتنويع مصادر الدخل الوطين
وتقليل االعتماد على قطاع النفط اخلام والغاز ،وزيادة مساهمة القطاع اخلاص يف الناتج
احمللي اإلمجالي ،باإلضافة إىل توفري املزيد من فرص العمل أم��ام املواطنني ،وتنمية
حمافظة الوسطى ضمن جهود السلطنة لتحقيق التنمية املتوازنة بني خمتلف احملافظات.
وانطالقا من هذه األهداف عملت هيئة املنطقة االقتصادية اخلاصة بالدقم على توفري
البيئة احمل ّفزة لالستثمار يف املنطقة سواء من حيث التشريعات املنظمة لالستثمار أو املزايا
واحلوافز والتسهيالت املقدمة للمستثمرين ،وقد أسهمت اجلهود اليت بذلتها اهليئة يف
تنويع االستثمارات املوجودة يف املنطقة بني استثمارات حملية وأخرى أجنبية.
وم��ن خ�لال ه��ذا اإلص���دار فإننا ندعو مجيع املستثمرين إىل التع ّرف على املنطقة
االقتصادية اخلاصة بالدقم وإجراءات االستثمار فيها والفرص االستثمارية املتوفرة بها
وما تقدمه املنطقة من تسهيالت ومزايا وحوافز متكنها من أن تكون مركزا جديدا للتنوع
االقتصادي يف السلطنة.
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المنطقة االقتصادية الخاصة بالدقم
تقع املنطقة االقتصادية اخلاصة بالدقم
على الشريط الساحلي لبحر العرب املفتوح على
احمليط اهل��ن��دي ،وتبعد ع��ن حمافظة مسقط
حوالي ( )550كيلومرتا ،وقد أُنشئت ضمن جهود
السلطنة لتنويع مصادر الدخل الوطين وتقليل
االعتماد على النفط.
تبلغ املساحة اإلمجالية للمنطقة حوالي
( )1745كيلومرتا مربعا مم��ا يؤهلها إلنشاء
وتطوير مشروعات ضخمة يف خمتلف القطاعات
االقتصادية ،ونظرا هلذه املساحة الشاسعة فقد
مت اعتماد خمطط رئيسي للتطوير احلالي يقدر
حبوالي ( )800كيلومرت مربع فيما مت ختصيص
املساحة املتبقية للتوسعات املستقبلية.
وق��د مت تقسيم املخطط الرئيسي إىل عدة
مناطق متنوعة تتضمن :ميناء الدقم واحلوض
اجل���اف ،ومنطقة مصفاة النفط والصناعات
الثقيلة وال��ب�تروك��ي��م��اوي��ة ،وم��ي��ن��اء الصيد
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وجم� ّ�م��ع الصناعات السمكية ،وم��ط��ار الدقم،
وم��ن��ط��ق��ة اخل���دم���ات ال��ل��وج��س��ت��ي��ة ،واملنطقة
السياحية ،ب��اإلض��اف��ة إىل مناطق للصناعات
امل��ت��وس��ط��ة ،واخل��ف��ي��ف��ة ،واألع��م��ال التجارية،
واخل���دم���ات التعليمية ،وال��رع��اي��ة الصحية،
واألحياء السكنية.
وهذا التنوع جيعل املنطقة تتميز بقدرتها
ع��ل��ى م��واك��ب��ة ط��م��وح��ات امل��س��ت��ث��م��ري��ن من
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خ�لال امل��زج الفريد بني املشروعات الصناعية
والتجارية والسياحية واالجتماعية وه��و ما
يؤهلها ل��ت��ك��ون من��وذج��ا ل��ل��م��دن االق��ت��ص��ادي��ة
املتكاملة ال�تي توفر م��ا يتطلع إليه املقيمون
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فيها من خدمات متنوعة بدل أن تكون جمرد
منطقة تعج بالصناعات الثقيلة.
وت��ك��ت��س��ب امل��ن��ط��ق��ة االق��ت��ص��ادي��ة اخل��اص��ة
بالدقم أهميتها أيضا من موقعها االسرتاتيجي
على حبر العرب وخارج منطقة اخلليج األمر
الذي يؤهلها لتكون بوابة إمداد لوجسيت لدول
اخلليج العربية وإحدى حلقات حتقيق التكامل
االقتصادي بدول جملس التعاون خاصة بعد
تشغيل ق��ط��ار اخل��ل��ي��ج ال���ذي ي��رب��ط خمتلف
املدن واملوانئ اخلليجية ،كما تتميز املنطقة
ك��ذل��ك بقربها م��ن األس����واق االستهالكية
الكربى يف آسيا.

االستثمار يف الدقم

هيئة المنطقة االقتصادي

تأسست هيئة املنطقة االقتصادية اخلاصة
بالدقم مبوجب املرسوم السلطاني رقم ()2011/119
الصادر يف  26أكتوبر 2011م ،وهي هيئة حكومية
تتبعجملسالوزراءوتتمتعبالشخصيةاالعتبارية
وباالستقالل املالي واإلداري ،وتهدف اهليئة إىل
اإلشراف على تنفيذ مشروع تطوير والية الدقم
وإدارة املنطقة وتنميتها وتطويرها مبراعاة نظام
املنطقة للمساهمة يف حتقيق التنمية االقتصادية
واالجتماعية الشاملة.
وقد أعطيت اهليئة َّ
حق تقرير االنتفاع على
األراض����ي اململوكة ل��ل��دول��ة يف املنطقة ،كما
أُعطيت حق تأسيس الشركات واملساهمة فيها
بغرض تطوير املنطقة أو إدارة أو تنمية أو تطوير
قطاعاتها األس��اس��ي��ة ،وق��د اس ُتثنيت اهليئة من
اخلضوع لقانون املناقصات بهدف تسريع إجراءات
ط���رح امل��ش��روع��ات وحت��ل��ي��ل امل��ن��اق��ص��ات متهيدا
إلسنادها.
وتعترب اهليئة مسؤولة عن إنشاء وإدارة نظام
احملطة الواحدة ،كما ُم ِنحت اختصاصات بعض
الوزارات داخل حدود املنطقة االقتصادية اخلاصة
ب��ال��دق��م ،وي��ن� ِّ
�ظ��م ع��م��ل اهل��ي��ئ��ة ث�لاث��ة مراسيم

االستثمار يف الدقم

8

ية الخاصة بالدقم

سلطانية سامية هي :املرسوم السلطاني رقم (/119
 )2011بإنشاء هيئة املنطقة االقتصادية اخلاصة
بالدقم وإصدار نظامها الصادر يف  26أكتوبر 2011م،
واملرسوم السلطاني رقم ( )2013 /79بإصدار نظام
املنطقة االقتصادية اخلاصة بالدقم الصادر يف 26
ديسمرب 2013م ،واملرسوم السلطاني رقم ()2014 /44
برفع صفة املنفعة العامة عن بعض املخططات
الواقعة ضمن خمطط هيئة املنطقة االقتصادية
اخلاصة بالدقم الصادر يف  19أغسطس 2014م.
وق����د ع��م��ل��ت اهل��ي��ئ��ة م��ن��ذ ت��أس��ي��س��ه��ا على
س� ّ�ن التشريعات واالج�����راءات ال�تي ت��وف��ر البيئة
االستثمارية املشجعة واملستقطبة لالستثمارات
احمللية واألجنبية ،كما نظمت عددا من الندوات
واحلمالت الرتوجيية داخ��ل السلطنة وخارجها
بهدف التعريف باملنطقة من جهة واستقطاب
االستثمارات من جهة أخ��رى ،وقد قامت اهليئة
خالل عامي  2013و 2014بتوقيع العديد من اتفاقيات
االنتفاع والتطوير اليت تهدف إىل إتاحة اجملال
للشركات واملستثمرين احملليني واألجانب إلقامة
امل��ش��اري��ع ال�تي حتتاج إليها املنطقة يف خمتلف
القطاعات.
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اختصاصات وصالحيات الهيئة داخل حدود المنطقة:
منح املرسوم السلطاني رقم ( )2013/79بإصدار
نظام املنطقة االقتصادية اخل��اص��ة بالدقم
َ
َ
العديد من االختصاصات والصالحيات
اهليئة
اليت نوجزها فيما يلي:
اختصاصات األمانة العامة للسجل التجاري
يف تطبيق قانون السجل التجاري فيما يتعلق
بتسجيل املشروعات.
اختصاصات وزارة التجارة والصناعة يف تطبيق
قانون التنظيم الصناعي املوحد لدول جملس
التعاون فيما يتعلق بالقيد يف السجل الصناعي
ومنح الرتاخيص للمشاريع الصناعية.
اختصاصات اهليئة العامة للتعدين يف تطبيق
قانون التعدين.

تطبيق ال��ق��وان�ين املتعلقة حب��م��اي��ة البيئة
وم��ك��اف��ح��ة ال��ت��ل��وث ومح���اي���ة م���ص���ادر م��ي��اه
الشرب ،واختصاصات وزارة البيئة والشؤون
املناخية فيما يتعلق بإصدار التصاريح البيئية
للمشروعات.
اختصاصات وزارة السياحة يف تطبيق قانون
ال��س��ي��اح��ة فيما يتعلق ب��إص��دار ال�تراخ��ي��ص
الالزمة للمشروعات السياحية.
اختصاصات اجلهة املختصة يف تطبيق قانون
سالمة الغذاء.
اختصاص وزير القوى العاملة يف تطبيق قانون
العمل فيما يتعلق بتحديد رس��وم استقدام
القوى العاملة األجنبية وحتديد نسبة التعمني
يف املشروعات.

مزايا االستثمار في المنطقة
هناك العديد من مزايا االستثمار يف املنطقة االقتصادية
اخلاصة بالدقم ،ميكن إجيازها فيما يلي:
املوقع اجلغرايف على حبر العرب املفتوح على احمليط اهلندي
وبالقرب من األسواق االستهالكية يف آسيا.
املساحة الشاسعة للمنطقة واليت تصل إىل حوالي ()1745
كيلومرتا مربعا.
تنوع جماالت االستثمار يف املنطقة بني صناعية وجتارية
وسياحية وسكنية وخدمات لوجستية.
تقديم خمتلف اخلدمات للمستثمرين من خالل احملطة
الواحدة اليت تعترب بوابة االستثمار يف الدقم.
االستقرار السياسي ال��ذي تتمتع به السلطنة والعالقات
ال��ت��ج��اري��ة وال��س��ي��اس��ي��ة امل��ت��م��ي��زة ال�ت�ي ت��رب��ط السلطنة
مبختلف دول العامل.
املزايا واحلوافز الضريبية وغري الضريبية والتسهيالت اليت
تقدمها اهليئة للمستثمرين باملنطقة.
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الفرص االستثمارية
تتنوع الفرص االستثمارية يف املنطقة بتنوع
املناطق اليت يتألف منها املخطط الشامل ،فهناك
فرص استثمارية يف قطاع الصناعات الثقيلة
واس��ت��غ�لال اخل��ام��ات امل���وج���ودة يف املنطقة يف
التصنيع ،وفرص أخرى يف قطاعات السياحة،
والثروة السمكية ،والنقل ،والتجارة ،واخلدمات
اللوجستية ،وت��أس��ي��س امل��ش��روع��ات الصغرية
واملتوسطة ،وقد مت توفري األراضي املناسبة لكل
نوع من االستثمار.
وميكن تلخيص الفرص االستثمارية فيما يلي:
•ق��ط��اع امل��ص��ايف وخت��زي��ن وت��ك��ري��ر النفط
والصناعات البرتوكيماوية.
•الصناعات املتوسطة واخلفيفة.

•قطاع النقل واخلدمات اللوجستية.
•االس��ت��ث��م��ار ال��س��ي��اح��ي وإن���ش���اء ال��ف��ن��ادق
واملنتجعات السياحية.
•تقديم اخلدمات الصحية والعالجية وإنشاء
املستشفيات واملراكز الصحية.
•إنشاء امل��دارس اخلاصة واملعاهد التدريبية
والكليات اجلامعية.
•إنشاء األسواق واجملمعات التجارية.
•إنشاء املرافق الرياضية.
•االستثمار يف قطاع التعدين.
•الصناعات السمكية.
•التطوير العقاري.

س��ه��ول��ة رب���ط امل��ن��ط��ق��ة ب���األس���واق احمل��ل��ي��ة واخلليجية
والعاملية سواء من خالل ميناء الدقم أو قطار اخلليج أو
مطار الدقم أو شبكة خطوط النقل الربية اليت تربط
الدقم مبختلف حمافظات السلطنة وم��ن ثم إىل دول
جملس التعاون األخرى.
إنشاء دائ��رة للعمل باملنطقة ختتص ب��إص��دار الرتاخيص
ال�لازم��ة للقوى العاملة األجنبية وف��ق إج����راءات تتسم
بالسرعة والكفاءة حبيث ال تتجاوز املدة الالزمة إلصدار
هذه الرتاخيص مخسة أيام عمل من تاريخ تقديم الطلب.
إن��ش��اء ن��ظ��ام ل�ل�إدارة اجلمركية باملنطقة يكفل إج��راء
التفتيش اجلمركي بسرعة وفاعلية ،ووضوح وعالنية
أس���س ال��ت��ث��م�ين ،وب��س��اط��ة واخ��ت��ص��ار إج�����راءات اإلف���راج
اجلمركي ،والفحص الشامل والدقيق للعينات اخلاضعة
للرقابة يف موقع واحد.
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اإلعفاءات والحوافز المتوفرة:
تتمتع امل��ش��روع��ات االق��ت��ص��ادي��ة يف املنطقة
مبجموعة من املزايا واحل��واف��ز واإلع��ف��اءات من
أهمها:
•اإلع���ف���اء م��ن ض��ري��ب��ة ال��دخ��ل مل���دة ثالثني
سنة ميالدية من تاريخ بدء النشاط قابلة
للتجديد ،وال يسري هذا اإلعفاء على املصارف
واملؤسسات املالية وشركات التأمني وإعادة
التأمني ،واملشروعات العاملة يف جمال تقديم
خدمات االتصاالت والنقل الربي.
•إعفاء البضائع املستوردة من خارج السلطنة
إىل املنطقة االقتصادية اخل��اص��ة بالدقم
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والبضائع املصدرة من املنطقة إىل اخلارج من
الضريبة اجلمركية.
•ح��ق االن��ت��ف��اع ب��أراض��ي ال��دول��ة الكائنة يف
امل��ن��ط��ق��ة مل���دة ت��ص��ل يف ح��ده��ا األع��ل��ى إىل
مخسني عاما قابلة للتجديد وف��ق القواعد
اليت حتددها اهليئة.
•ج���واز أن ي��ك��ون رأمس����ال امل��ش��روع مملوكا
بالكامل من غري العمانيني.
•اإلع��ف��اء من ش��رط احل��د األدن��ى ل��رأس املال
املستثمر يف املشروع املنصوص عليه يف قانون
الشركات التجارية أو أي قانون آخر.
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•اإلعفاء من أي قيود على جلب وتداول وحتويل
ال��ع��م�لات األج��ن��ب��ي��ة ،مب���ا يف ذل���ك حتويل
رأمساهلا املستثمر وأرباحها خارج املنطقة.
•اإلعفاء من تطبيق أحكام قانون الوكاالت
التجارية.
•ال��س��م��اح للمشروعات بفتح مكاتب متثيل
جتاري هلا خارج املنطقة شريطة تسجيلها
وفقا ألحكام القوانني النافذة.
•السماح باسترياد كافة أنواع البضائع املسموح
تداوهلا يف السلطنة دون إذن أو تصريح أو
ترخيص مسبق ،ما مل تكن مصنفة كمواد
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متفجرة أو كيميائية فيجب أن يتبع بشأن
استريادها القواعد املنصوص عليها يف القوانني
والنظم ذات الصلة النافذة يف السلطنة.
•تعامل البضائع اليت يتم تصنيعها أو جتميعها
باملنطقة عند تصديرها إىل أي بلد أو مكان
آخر خارج السلطنة معاملة البضائع املنتجة
حمليا.
•تسهيل ت��ق��دي��م ك��اف��ة اخل��دم��ات ال�لازم��ة
للمشروعات من خالل احملطة الواحدة ،مبا
يف ذلك خدمات التسجيل والرتخيص وإجناز
معامالت التأشريات واإلقامات لغري العمانيني.
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نظام المحطة الواحدة
تتوىل احملطة الواحدة بهيئة املنطقة االقتصادية
اخل��اص��ة ب��ال��دق��م تقديم خمتلف اخل��دم��ات
الالزمةللمشروعاتاليتيتمتنفيذهاباملنطقة،
ويوجد للمحطة فرعان؛ أحدهما يف مسقط
واآلخر يف الدقم.
ت���ق���وم احمل���ط���ة ب��ت��ق��دي��م اخل����دم����ات ال��ت��ال��ي��ة
للمستثمرين:
•توفرياملعلوماتوالبياناتالالزمةللمستثمرين
وت��ق��دي��م ال��ت��وج��ي��ه وامل���ش���ورة ح���ول ال��ف��رص
االستثمارية املتاحة يف املنطقة وإج���راءات
االستثمار.
•خدمات التسجيل التجاري اليت تشمل البحث
ع��ن االس���م ال��ت��ج��اري املناسب وحجز االس��م
وتسجيل املشروع وأنشطته بالسجل التجاري
وحتديث البيانات بشكل مستمر.
•إص��دار تراخيص االنتفاع ب��أراض��ي املنطقة
وتسجيل عقود االنتفاع.
•حتديد موقع القطعة املستثمرة بواسطة
ب��رام��ج نظم املعلومات اجلغرافية وإص��دار
ال��رس��وم��ات املساحية (ال��ك��روك��ي) وتسليم
عالئمالقطعة.
•إصدار تراخيص مزاولة النشاط يف املنطقة
مبا يف ذلك الرتاخيص الصناعية والسياحية
والتعدينية.
•إصدار الرتخيص البلدي واخلدمات األخرى
ذاتالعالقةبالبلديةكتسجيلعقوداإلجيار.
•إصدار التصاريح البيئية املبدئية و النهائية.
•إصدار تراخيص البناء (إباحات البناء).
•إع���داد التقارير الفنية للمشاريع وإص��دار
املوافقات.
االستثمار يف الدقم

وتسعى اهليئة جاهدة إىل أن يتم تقديم كافة
اخل��دم��ات ال�لازم��ة للمشروعات م��ن خالل
احملطة الواحدة وذل��ك بالتنسيق املستمر مع
وح���دات اجلهاز اإلداري للدولة فيما يتعلق
باخلدمات اليت ال تدخل يف اختصاص اهليئة،
واليت من أهمها:
•طلب احل��ص��ول على ش��ه��ادة االنتساب اليت
تصدر عن غرفة جتارة وصناعة عمان.
•طلبات تراخيص استقدام عمال من اخلارج
اليت تصدر عن وزارة القوى العاملة.
•طلبات ال��ت��أش�يرات وب��ط��اق��ات اإلق��ام��ة اليت
تصدر عن شرطة عمان السلطانية.
•طلب توفري خدمة الكهرباء بواسطة شركة
كهرباء املناطق الريفية.
•طلب توفري خدمة املياه بواسطة اهليئة العامة
للكهرباء واملياه.
•طلب توفري خدمة الغاز بواسطة وزارة النفط
والغاز وشركة الغاز العمانية.
•ط��ل��ب ت��وف�ير خ��دم��ة االت���ص���االت ب��واس��ط��ة
شركات االتصاالت.
•طلبات تسجيل العمانيني باهليئة العامة
للتأميناتاالجتماعية.
•طلبات احل��ص��ول على ال�تراخ��ي��ص املهنية
بواسطة اجلهات املختصة.

14

المشروعات الصغيرة والمتوسطة

ترحب هيئة املنطقة االقتصادية اخلاصة
بالدقم باملشروعات الصغرية واملتوسطة ،وقد
ق��ام��ت اهل��ي��ئ��ة يف ع���ام 2014م بتوقيع م��ذك��رة
تفاهم مع اهليئة العامة للمؤسسات الصغرية
واملتوسطة ،وتهدف مذكرة التفاهم إىل التنسيق
أراض
ب�ين اجلهتني يف جم��ال ختصيص قطع ٍ
صناعية وجتارية ألصحاب املؤسسات الصغرية
واملتوسطة الستثمارها وفقا لنظام عقود االنتفاع.
ومبوجب مذكرة التفاهم تتوىل اهليئة العامة
لتنمية املؤسسات الصغرية واملتوسطة دراس��ة
الطلبات املقدمة من أصحاب املؤسسات الصغرية
وامل��ت��وس��ط��ة ال��راغ��ب�ين يف إق��ام��ة مشروعاتهم
باملنطقة االقتصادية اخل��اص��ة ب��ال��دق��م ،وبعد
دراس���ة اجل���دوى االقتصادية للمشروعات من
قبل اهليئة العامة لتنمية املؤسسات الصغرية
وامل��ت��وس��ط��ة وال���وق���وف ع��ل��ى ج��دي��ة أصحابها
واستيفاء خمتلف املتطلبات تقوم اهليئة بتحويل
الطلبات اىل هيئة املنطقة االقتصادية اخلاصة
بالدقم لدراسة ختصيص موقع مناسب لتلك
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املشاريع وذلك وفقا لإلجراءات واللوائح املعمول
بها يف املنطقة.
كما أص����درت هيئة املنطقة االقتصادية
اخلاصة بالدقم يف عام 2014م القرار رقم (/ 87
 )2014بشأن تعزيز مساهمة الشركات املتوسطة
والصغرية ملشاريع املنطقة االقتصادية اخلاصة
بالدقم ،وقد نص القرار على أن «ختصص اهليئة
والشركات اليت متلكها احلكومة بالكامل واليت
تعمل داخل املنطقة االقتصادية اخلاصة بالدقم
نسبة ال تقل ع��ن ( )%10م��ن إمج��ال��ي املشرتيات
واملناقصات للشركات املتوسطة والصغرية»،
كما نص القرار أيضا على أن «يراعى تضمني
وثائق املناقصات للمشاريع الكبرية اليت تطرحها
اهليئة والشركات اليت متلكها احلكومة بالكامل
ما يأتي :أن تلتزم الشركة املنفذة بتخصيص
نسبة ال تقل عن ( )10باملائة من قيمة املناقصة
للمؤسسات ال��ص��غ�يرة وامل��ت��وس��ط��ة ،م��ع إعطاء
األولوية للمؤسسات الصغرية واملتوسطة املسجل
موقع عملها يف حمافظة الوسطى».

االستثمار يف الدقم

كيف تبدأ مشروعك في المنطقة؟
من أجل التسهيل على املستثمرين فإننا نضع
أمامهم مخس خطوات سهلة وبسيطة تقودهم
إىل ت��أس��ي��س م��ش��روع��ات��ه��م االس��ت��ث��م��اري��ة يف
املنطقة االقتصادية اخلاصة بالدقم ،مع العلم
أن املنطقة مهيأة الحتضان خمتلف املشروعات
سواء كانت جتارية أو صناعية أو سياحية أو
تعدينية وغريها من املشروعات يف القطاعات
املختلفة.

اخلطوة األوىل :تعرف على املنطقة
واملناخ االستثماري

يعترب التعرف على املنطقة وموقعها اجلغرايف
والفرص االستثمارية املتاحة واإلعفاءات واملزايا
ال�تي حيصل عليها املستثمرون والتشريعات
املنظمة لالستثمار يف املنطقة من أوىل اخلطوات
اليت ينبغي على املستثمر القيام بها حتى يتمكن
م��ن تقييم اجل���دوى االقتصادية ملشروعه مبا
يالئم أهدافه من االستثمار.
ومن املناسب ضمن هذه اخلطوة أن يطلع املستثمر
على التشريعات املنظمة لالستثمار يف املنطقة
وخ��اص��ة :امل��رس��وم السلطاني رق��م ()2011/119
ب��إن��ش��اء هيئة املنطقة االق��ت��ص��ادي��ة اخل��اص��ة
بالدقم وإصدار نظامها ،واملرسوم السلطاني رقم
( )2013/79بإصدار نظام املنطقة االقتصادية
اخلاصة بالدقم ،وكذلك التشريعات املنظمة
للقطاع ال��ذي يرغب االستثمار فيه كقانون
السياحة وق��ان��ون التعدين وق��ان��ون التنظيم
الصناعي امل��وح��د ،وال��ل��وائ��ح ال�تي ص��درت طبقا
هلذه القوانني.
علما ب��أن أغلب ه��ذه التشريعات موجودة على
املوقع االلكرتوني للهيئة على شبكة املعلومات
العاملية.)www.duqm.gov.om( :
االستثمار يف الدقم

اخلطوة الثانية :وصف املشروع
االستثماري وحتديد احتياجاته

على املستثمر إعداد وصف للمشروع االستثماري
املقرتح حتى يتسنى له تقييم اجلدوى االقتصادية
منه ومعرفة احتياجاته ،ويتضمن هذا الوصف
كحد أدنى البيانات اآلتية (مبا يتناسب مع نوع
نشاط امل��ش��روع) ،وذل��ك حتى يتسنى له عرض
املشروع على إدارة اهليئة اليت ستقوم بتوجيهه
إىل الفرص املناسبة املتاحة يف املنطقة:
وص��ف طبيعة امل��ش��روع وأه��داف��ه ومكوناته
واألن��ش��ط��ة وال��ق��ي��م��ة االق��ت��ص��ادي��ة املتوقع
إضافتها للبلد.
حجم االستثمار يف املشروع ومصادر متويله.

نبذة عن املؤسسني وخرباتهم يف جمال االستثمار
املقرتح.
مساحــــة االرض املطلوبـة وكيفية استعماهلا
وم��س��اح��ة ال��ب��ن��اء املتوقعة وامل��راف��ق التابعة
للمشروع.
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اجل���دول ال��زم�ني للمشروع وال���ذي يتضمن
ال��ت��اري��خ املتوقع لبدء تنفيذ امل��ش��ـ��روع وم��دة
تنفيذه وتاريخ بدء التشغيل التجاري.
امل��وارد البشرية اليت حيتاجها املشروع خالل
فرتة اإلنشاء وبعد التشغيل التجاري وبيان
عدد العمانيني وغري العمانيني.
تفاصيل امل���واد اخل��ام ال�تي يستغلها املشروع
ومصادر احلصول عليها.
توضيح عمليات وخ��دم��ات اإلن��ت��اج وقائمة
امل��ن��ت��ج��ات أو اخل��دم��ات امل��ت��وق��ع��ة وم��ع��دالت
االنتاج وفرتات التشغيل.
وسائل نقل وتداول وختزين املواد اخلام واملواد
الكيماوية والوقود واملنتج النهائي.
السوق املستهدف ملنتجات أو خدمات املشروع
وطرق التسويق والتصدير.
بيان التأثريات البيئية املتوقعة للمشروع على
اإلن��س��ان وامل��ب��ان��ي واهل��ي��اك��ل االصطناعية
وال��ن��ب��ات��ات وال��ط�ير واألرض وامل��ي��اه واهل���واء
وكيفية معاجلتها والتخفيف منها.
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ت��ق��دي��ر اس��ت��ه�لاك امل���ش���روع م���ن ال��ك��ه��رب��اء
(كيلواط/شهر) ،واملياه (م/3ش��ه��ر) ،والغاز
(م/3شهر).
بيان املخلفات الناجتة عن املشروع وكمياتها
املتوقعة مثل :مياه الصرف الصحي (م/3
ش��ه��ر) ،واملخلفات الصناعية (ط��ن /شهر)،
واملخلفات السائلـــــة (م/3ش��ه��ر) ،واملخلفات
الصلبة (طن /شهر) مع بيان كيفية التعامل
مع هذه املخلفات وأسلوب التصريف النهائي.
بيان املخاطر االقتصادية والفنية واإلداري��ة
املتوقعة للمشروع واإلج�����راءات املوضوعة
للتعامل مع هذه املخاطر والتخفيف منها.

اخلطوة الثالثة :حتديد الكيان
القانوني املناسب للمشروع

ميكن تسجيل امل��ش��روع يف املنطقة ضمن أحد
األشكال القانونية اآلتية:
مؤسسة فردية جديدة.
ش��رك��ة جت��اري��ة ج���دي���دة ،ومي��ك��ن أن تتخذ
الشركة األشكال اآلتية:
شركة تضامن.
شركة توصية.
شركة حمدودة املسؤولية.
شركة مساهمة عامة أو مقفلة.
فرع ملؤسسة فردية أو شركة جتارية حملية
يكون مركز عملها الرئيسي خارج املنطقة.
فرع ملؤسسة فردية أو شركة جتارية عاملية
يكون مركز عملها الرئيسي خارج السلطنة.
االستثمار يف الدقم

اخلطوة الرابعة :التحقق من الوثائق واملستندات املطلوبة حسب الشكل القانوني للمشروع:
م

الوثائق

مؤسسة
فردية

فرع مؤسسة
شركة أو شركة
حملية

فرع
شركة
عاملية

1

إثبات حجز االسم التجاري للمشروع من خالل مكاتب سند أو مكاتب احملطة
الواحدة.

√

√

√

2

نسخة من هويات املالك أو الشركاء أو املؤسسني واملفوضني بالتوقيع.

√

√

√

3

شهادة بنكية إلثبات رأس املال إذا زاد عن ( )20.000ريال.

√

√

√

4

منوذج التوقيع للمفوضني بالتوقيع حسب امللحق الوارد بطلب االستثمار.

√

√

√

5

وصف املشروع واحتياجاته (حسب امللحق الوارد بطلب االستثمار).

√

√

6

عقد التأسيس وفقا لنموذج اهليئة أو النموذج الذي تضعه الشركة موقعا عليه
من الشركاء أو املؤسسني على ان تكون التوقيعات بذات الشكل املثبت يف البطاقة
املدنية ،والنظام األساسي لشركات املساهمة.

√

7

إذا ك��ان اح��د الشركاء شخصية معنوية (ش��رك��ة) يرفق حمضر اجتماع
الشركاء هلذه الشركة يبني يف هذا احملضر مقدار حصة هذا الشريك وحتديد
الشخص الذي سيوقع عنه على عقد تأسيس الشركة املزمع تسجيلها.

√

8

إذا كان الشريك االجنيب شخصية معنوية (كأن تكون شركة مسجلة يف
اخل��ارج) يرفق نسخة من عقد التأسيس أو النظام األساسي هل��ذه الشركة
مصادق عليه وما يفيد تسجيله يف البلد األجنيب ،مع ترمجتها إىل اللغة العربية.

√

9

نسخة مصدقة من النظام االساسي او عقد تأسيس الشركة مبركزها الرئيسي
مع ترمجتها إىل اللغة العربية.

√

10

رسالة مصدقة تؤكد مسؤولية املركز الرئيسي عن األعمال اليت يقوم بها
الفرع يف السلطنة مع ترمجتها إىل اللغة العربية.

√

11

شهادة بتسجيل الشركة يف مركزها الرئيسي يف البلد األم مصدقة من اجلهة
اخلاضعة لرقابتها مع ترمجتها إىل اللغة العربية.

√

12

تفويض مصدق من املركز الرئيسي ملدير الفرع  /مديري الفرع ،للقيام بأعمال
االدارة يف السلطنة مع ترمجتها إىل اللغة العربية.

√

13

االتفاقية املربمة بني الشركة واجلهة احلكومية املتعاقد معها  ،مع خطاب من
اجلهة احلكومية تبني فيه رقم العقد وتاريخ بدايته وتاريخ انتهائه.

√

14

رسالة رمسية من مالك املؤسسة أو الشركة بطلب تسجيل الفرع واألنشطة يف
املنطقة.

√

15

حمضر اجتماع الشركاء الذي يتضمن إضافة الفرع واألنشطة( .للشركة).

√

16

العقد املعدل لعقد التأسيس والنظام األساسي( .للشركة).

√

17

نسخة من األوراق الرمسية والرتاخيص الصادرة عن اجلهات املختصة املعنية.

√

18

إذا كان مقدم الطلب حيمل تأشرية إقامة يف السلطنة يرفق خطاب عدم ممانعة
من الكفيل احلالي لتأسيس املشروع يف املنطقة.

االستثمار يف الدقم

√

√

√

√
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اخلطوة اخلامسة :تعبئة طلب االستثمار وتقدميه:
ميكن احلصول على نسخة من منوذج طلب االستثمار من املوقع االلكرتوني للهيئة على شبكة
املعلومات العاملية )www.duqm.gov.om( :أو احلصول على نسخة منه عرب الربيد اإللكرتوني:
( )registration@duqm.comوتعبئته جبميع البيانات واملعلومات املطلوبة ،وجتدر اإلشارة إىل
أن اخلطة املستقبلية للهيئة تسعى إىل جعل التسجيل يتم إلكرتونيا عرب املوقع.
يقدم الطلب إىل احملطة الواحدة للهيئة مبسقط أو الدقم من صاحب الطلب نفسه أو املمثل
القانوني له مستوفيا مجيع البيانات واملعلومات املطلوبة ،ومرفقا به مجيع املستندات ،وال يتم النظر يف
الطلب إال بعد استيفاء البيانات واملستندات الالزمة والتوقيع عليه من الشخص املفوض بالتوقيع مبا
يؤكد صحة املعلومات الواردة فيه.

معلومات مهمة للمستثمر:
ال جيوز للمشروع املقيد بالسجل البدء يف مزاولة األنشطة املسجلة قبل استيفاء متطلبات الرتخيص
النهائي األخرى املقررة من اهليئة واحلصول على شهادة ترخيص البدء يف مزاولة األنشطة واليت
تصدر من اهليئة خالل ( )15يوم عمل من تاريخ االنتهاء من املتطلبات الواردة يف املوافقة املبدئية،
علما بأن بعض األنشطة تتطلب موافقات جهات أخرى وفقا لألحكام الواردة يف الئحة تنظيم البيئة
االستثمارية.
على مقدم الطلب الذي يرغب يف احلصول على ترخيص مبزاولة أنشطة استشارية أو مهنية تقديم
السرية الذاتية واملؤهالت املهنية واخل�برات العملية املتعلقة مبجال االستشارات وسيتم حتويلها
للجهات املختصة ألخذ الرتخيص.
ينبغي مزاولة النشاط يف املنطقة خالل سنة من تاريخ التسجيل بالسجل التجاري.
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المحطة
الواحـدة
بوابتك لالستثمار

المحطة الواحدة هي الدائرة المعنية بتسجيل المستثمرين ومنح مختلف التراخيص والتصاريح والموافقات الــالزمــة

إعداد
اتفاقيات
حقوق
االنتفاع
والتطوير

التسجيل
التجاري
والصناعي
والسياحي
والبيئي

إصدار
التراخيص
البلدية
وإباحات
البناء

إتمام عقود
اإليجار وتنظيم
العالقة بين
المؤجرين
والمستأجرين

تقديم
خدمات
التأشيرات
بأنواعها

هيئة المنطقة االقتصادية الخاصة بالدقم

هاتف +968 24507500 :فاكس+968 24587400 :
ص .ب ،25 :الرمز البريدي ، 103 :بريق الشاطئ  -االيميلinfo@duqm.com :

الموقع االلكتروني:

إعداد التقارير
الفنية للمشاريع
وإصدار
الموافقات

www.duqm.gov.om

إصدار
التراخيص
العمالية
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هواتف ضرروية:
المحطة الواحدة – مكتب مسقط:
رقم اهلاتف24507500 - 24507556 – 24507583 :
المحطة الواحدة – مكتب الدقم:
رقم اهلاتف25217713 - 25217710 - 25217709 :
مستشفى الدقم :رقم اهلاتف.25415276 :
الفنادق في الدقم:
توجد يف والية الدقم عدة فنادق واسرتاحات
فندقية من بينها:
فندق كراون بالزا:
رقم اهلاتف99366816 - 25214444 :
فندق ومنتجع بارك ان الدقم:
رقم اهلاتف94455632 - 22085700 :
فندق المدينة:،
رقم اهلاتف92138286 - 25214900 :
حجز رحالت الطيران

شركة سفريات املدينة:

رقم اهلاتف98048369 - 25427089 :

تأجير السيارات
شركة سفريات املدينة:
رقم اهلاتف25427089 :
النقل البري:
ش���رك���ة اخل����ط ال��س��ع��ي��د :رق����م اهل���ات���ف:
. 24798470
شركة النمر السريع:
رقم اهلاتف98007885 - 97822205 – 97822166 :
خدمات الشحن
شركة كيمجي للشحن:
رقم اهلاتف99419622 – 98902384 - 98080584 :
________________
* ي��ض��اف ف��ت��ح اخل���ط ال��ت��ال��ي ل�لات��ص��االت
ال���واردة من خ��ارج سلطنة عمان قبل أرق��ام
اهلواتف .) +968( :
االستثمار يف الدقم
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للحصول على هذا اإلصدار ميكنكم التواصل مع:
دائرة االعالم على:

هيئة املنطقة االقتصادية اخلاصة بالدقم

اهلواتف+968 24507572 :
+968 24507540

الرمز الربيدي ،103 :صندوق الربيد25 :

الربيد االلكرتوني:

مسقط ،سلطنة عمان

info@duqm.com
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