
االستثمار في الدقماالستثمار في الدقم
الطبعة الثالثة - فبراير ٢٠١٨ م

صدر عن دائرة التوعية واإلعالم
هيئة المنطقة االقتصادية الخاصة بالدقم



٢االستثمار َّـ الدقم



حضرة صاحب الجاللة السلطان قابوس بن سعيد المعظم



٤االستثمار َّـ الدقم



الفهرس

المنطقة االقتصادية الخاصة بالدقم.................................................................................................................................. ٨

مزايا االستثمار في المنطقة........................................................................................................................................................ ٩

١ هيئة المنطقة االقتصادية الخاصة بالدقم.................................................................................................................. ٠

١ اختصاصات وصالحيات الهيئة داخل حدود المنطقة......................................................................................... ١

١ الفرص االستثمارية .......................................................................................................................................................................... ٢

١ اإلعفاءات والحوافز المتوفرة.................................................................................................................................................... ٣

١ خدمات المحطة الواحدة................................................................................................................................................................. ٤

 ١ المؤسسات الصغيرة والمتوسطة...................................................................................................................................... ٦

١ كيف تبدأ مشروعك في المنطقة؟.................................................................................................................................... ٨

٢ كيفية الوصول إلى الدقم............................................................................................................................................................ ٢

٢ هواتف وعناوين..................................................................................................................................................................................... ٣

٢ اإلجراءات األساسية لالستثمار في الدقم................................................................................................................... ٤

٣ رسوم الخدمات المقدمة من الهيئة................................................................................................................................... ٦

االستثمار َّـ الدقم ٥



٦االستثمار َّـ الدقم



    
     
    
     
     
      



      
     
 
      
      

    
   

      

    


      
»
    « 
    
 

      



يحيى بن سعيد بن عبداهللا الجابري


مرحبا بكم في الدقم
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المنطقة االقتصادية 
الخاصة بالدقم

٨االستثمار َّـ الدقم



الشاسعة  المساحة 
تصل  التي  للمنطقة 
كيلومتر   (٢٠٠٠) إلــى 

مربع.

والحوافز  المزايا 
التي  الضريبية 
الهيئة  تقدمها 
ــن  ــمــري ــث ــمــســت ــل ل

بالمنطقة.

ــــــط  ــــــة رب ســــــهــــــول
باألسواق  المنطقة 
والخليجية  المحلية 
من  سواء  والعالمية 
ــدقــم  ــاء ال ــن خـــالل مــي
شبكة  أو  المطار  أو 

النقل البري.

ــمــل  ــع ــل ــــــــرة ل ــــشــــاء دائ إن
بإصدار  تختص  بالمنطقة 
للقوى  الالزمة  التراخيص 
ــة وفــق  ــي ــب ــن ــة األج ــل ــام ــع ال
بالسرعة  تتسم  إجــــراءات 
تتجاوز  ال  بحيث  والكفاءة 
هذه  إلصدار  الالزمة  المدة 
ـــام  ــص خــمــســة أي ــي ــراخ ــت ال
تقديم  ـــخ  ـــاري ت مـــن  ــل  ــم ع

الطلب.

الجمركية  لإلدارة  نظام  إنشاء 
ـــكـــفـــل إجـــــراء  ــة ي ــق ــط ــن ــم ــال ب
بسرعة  الجمركي  التفتيش 
وعالنية  ــوح  ــ ووض ــة،  ــي ــل ــاع وف
ــســاطــة  ــن، وب ــي ــم ــث ــت ــــس ال أس
ـــصـــار إجـــــــراءات اإلفــــراج  واخـــت
الشامل  والفحص  الجمركي، 
الخاضعة  للعينات  والدقيق 

للرقابة في موقع واحد.

ــاالت  ــ ــجـ ــ ــوع مـ ــ ــ ــن ــ ــ ت
االســــتــــثــــمــــار فــي 
ــة بــيــن  ــقــ ــطــ ــ ــن ــمــ ــ ال
ــة وتــجــاريــة  ــاعــي صــن
وسكنية  وســيــاحــيــة 
لوجستية  وخــدمــات 

وغيرها.

ــــم مــخــتــلــف  ــدي ــقــ ــ ت
الــــــــــخــــــــــدمــــــــــات 
من  لــلــمــســتــثــمــريــن 
ــحـــطـــة  ــمـ خــــــــالل الـ
الواحدة وفق إجراءات 
تـــتـــســـم بـــالـــكـــفـــاءة 
والسرعة والسهولة. 

السياسي  االستقرار 
الـــــــذي تـــتـــمـــتـــع بــه 
وعالقاتها  السلطنة 
والسياسية  التجارية 
المتميزة مع مختلف 

دول العالم.

الــمــوقــع الــجــغــرافــي عــلــى بحر 
المحـيط  على  المفتوح  العرب 
األسواق  من  وبالقرب  الهـندي 
االستهالكية في آسيا وافريقيا.

مزايا االستثمار في المنطقة

٥

١

٢٣٤

٦٧٨٩
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اختصاصات وصالحيات الهيئة داخل حدود المنطقة
منح المرسوم السلطاني رقم (٢٠١٣/٧٩) بإصدار نظام المنطقة االقتصادية الخاصة 

بالدقم الهيئَة العديَد من االختصاصات والصالحيات التي نوجزها فيما يلي:

اخختصصاصصاتت وصصالالالححياتت الهييئئة ددااخل ححددودد الممنططققةة

ــة  ــان ــصــاصــات األم ــت اخ
ــســجــل  ــل ـــــعـــــامـــــة ل ال
تطبيق  فــي  ــاري  ــج ــت ال
التجاري  السجل  قانون 
بتسجيل  يتعلق  فيما 

المشروعات

ـــن  ـــي ـــقـــوان ــيــق ال ــطــب ت
ــة  ــاي ــم ــح ــة ب ــق ــل ــع ــت ــم ال
ــة ومـــكـــافـــحـــة  ـ ــئ ـ ــي ـ ــب ـ ال
ـــة  ــــوث وحـــمـــاي ــــل ــــت ال
ــشــرب،  ــاه ال مــصــادر مــي
وزارة  ـــصـــاصـــات  واخـــت
ــؤون  ــ ــشـ ــ ـ ــة وال ـ ــئ ـ ــي ـ ــب ـ ال
يتعلق  فيما  المناخية 
ـــح  ـــصـــاري ـــت ــدار ال ــ ــإصـ ــ ـ ب

البيئية للمشروعات

الهيئة  ــاصــات  ــص ــت اخ
في  للتعدين  ــامــة  ــع ال
تطبيق قانون التعدين 
ومنح تراخيص التعدين

وزارة  ـــصـــاصـــات  اخـــت
في  والصناعة  التجارة 
تطبيق قانون التنظيم 
الصناعي الموحد لدول 
فيما  التعاون  مجلس 
ــد في  ــي ــق ــال ــق ب ــل ــع ــت ي
السجل الصناعي ومنح 
للمشاريع  التراخيص 

الصناعية

القوى  ــر  وزي اختصاص 
تطبيق  ــي  ف ــة  ــل ــام ــع ال
فيما  ــل  ــم ــع ال ـــون  قـــان
رســوم  بتحديد  يتعلق 
ــوى  ــ ــق ــ ــدام ال ــ ــقـ ــ ـ ــت ــ اسـ
ــة  ــي ــب ــن ـــة األج ــل ــامـ ــعـ ـ ال
وتحديد نسبة التعمين 

في المشروعات

ــجــهــة  ـــصـــاصـــات ال اخـــت
بتطبيق  ــصــة  ــت ــخ ــم ال

قانون سالمة الغذاء

وزارة  اخــتــصــاصــات 
تطبيق  في  السياحة 
ــاحــة  ــســي ــــون ال قــــان
بإصدار  يتعلق  فيما 
ــة  ــالزم ــص ال ــي ــراخ ــت ال
ـــــمـــــشـــــروعـــــات  ـــــل ل

السياحية
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اإلعفاءات
والحوافز المتوفرة
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خدمات
المحطة الواحدة
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المؤسسات
الصغيرة والمتوسطة 
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كيف تبدأ 
مشروعك في 

المنطقة؟
ــى  ــل ــل ع ـ ــي ــهـ ــسـ ـ ــت ـ مـــــن أجـــــــل ال
ــضــع  ــا ن ـ ــن ـ ــإن ــن فـ ــمــري ــث ــمــســت ال
سهلة  خــطــوات  خمس  أمامهم 
تأسيس  إلــى  تقودهم  وبسيطة 
في  ــة  ــمــاري ــث االســت مشروعاتهم 
الخاصة  االقتصادية  المنطقة 

بالدقم. 

  الخطوة األولى: تعرف على المنطقة  
  والمناخ االستثماري  

ــطــقــة  ــمــن ـــعـــرف عــلــى ال ـــت ــر ال ــب ــت ــع ي
ــفـــرص  ـ ـــجـــغـــرافـــي وال ومـــوقـــعـــهـــا ال
واإلعــفــاءات  المتاحة  ــة  ــمــاري ــث االســت
ــا  ــه ــي ــل ـــحـــصـــل ع ــــي ي ــت ــ ــــا ال ــــمــــزاي وال
المنّظمة  والتشريعات  المستثمرون 
أولــى  مــن  المنطقة  فــي  لالستثمار 
الخطوات التي ينبغي على المستثمر 
تقييم  من  يتمكن  حتى  بها  القيام 
بما  لمشروعه  االقتصادية  ــجــدوى  ال

يالئم أهدافه من االستثمار.
ــذه  ــ ــن ه ــ ــم ــ ــــب ض ــاس ــ ــن ــ ــم ــ ومـــــــن ال
على  المستثمر  يطلع  أن  ــخــطــوة  ال
لالستثمار  المنظمة  ــعــات  ــتــشــري ال
ــمــرســوم  ال وخـــاصـــة:  المنطقة  ــي  ف
بإنشاء   (٢٠١١/١١٩) رقــم  السلطاني 
الخاصة  االقتصادية  المنطقة  هيئة 
والمرسوم  نظامها،  وإصــدار  بالدقم 
ــإصــدار  ب  (٢٠١٣/٧٩) رقـــم  السلطاني 

الخاصة  االقتصادية  المنطقة  نظام 
التنفيذية  اللوائح  وكذلك  بالدقم، 
المنطقة،  في  لالستثمار  المنظمة 
الذي  للقطاع  المنظمة  والتشريعات 
فيه  باالستثمار  المستثمر  ــرغــب  ي
التعدين  ــون  ــان وق السياحة  كقانون 
الموحد،  الصناعي  التنظيم  وقانون 
لهذه  طبقا  صـــدرت  ــي  ــت ال ــح  ــوائ ــل وال

القوانين.
على  االطــــالع  للمستثمر  ــمــكــن  وي
عن  ــادرة  ــص ال ــح  ــوائ ــل وال التشريعات 
اإللكتروني  موقعها  خالل  من  الهيئة 
العالمية:  المعلومات  شبكة  على 
يمكنه  كما   ،(www.duqm.gov.om)
من  مطبوعة  نسخة  على  الحصول 
المنطقة  ــات  ــع ــري ــش ت «مـــوســـوعـــة 
التي  بالدقم»  الخاصة  االقتصادية 

أصدرتها الهيئة عام ٢٠١٦م. 

١٨االستثمار َّـ الدقم



  الخطوة الثالثة: 
 تحديد الكيان القانوني  

 المناسب للمشروع 

في  المشروع  تسجيل  يمكن 
بالمنطقة  ــاري  ــج ــت ال السجل 
القانونية  األشكال  أحد  ضمن 

اآلتية:

مؤسسة فردية جديدة.  .١
ـــدة،  ــدي ـــة جـ ـــجـــاري ــركـــة ت شـ  .٢
الشركة  تتخذ  أن  ويمكن 
ـــة  ـــي ـــون ـــقـــان األشـــــكـــــال ال
ــا في  ــه ــي ــل ــصــوص ع ــن ــم ال

قانون الشركات التجارية. 
أو  ــة  ــردي ف لمؤسسة  فــرع   .٣
شركة تجارية محلية يكون 
ــســي  ــي ــرئ ــا ال ــه ــل ــم مـــركـــز ع
بالسلطنة خارج المنطقة.
أو  ــة  ــردي ف لمؤسسة  فــرع   .٤
شركة تجارية عالمية يكون 
مركز عملها الرئيسي خارج 

السلطنة.

 تنبيه مهم: 

المستثمر  ــة  ــئ ــي ــه ال ــصــح  ــن ت
كمؤسسة  المشروع  بتسجيل 
بدال  ــدة  ــدي ج تجارية  شــركــة  أو 
لسهولة  ــــك  وذل ـــفـــرع  ال مـــن 
المتعلقة  ــراءات  ــ اإلج تطبيق 
ـــة  ـــي ـــب ـــضـــري ـــــاإلعـــــفـــــاءات ال ب
ــوى  ــقـ ـ ــى ال ــلـ ــــحــــصــــول عـ وال
من  وغيرها  األجنبية  العاملة 
المرتبطة  األخــرى  المعامالت 
ـــشـــاء  إن أن  إذ  ــروع،  ــشـ ــمـ ـ ــال ـ ب
لكيان  ــع  ــاب ت ــرع  ــف ك ــمــشــروع  ال
آخر قد يتطلب إجراءات طويلة 
ــمــالــي  ــالل ال ــق ــت ــبــات االس إلث

واإلداري للفرع.

  الخطوة الثانية: وصف المشروع االستثماري 
  وتحديد احتياجاته 

كــاٍف  ــٍف  ــ وص إعــــداد  المستثمر  ــى  ــل ع
ــنــوي  ــذي ي ــ ــاري ال ــم ــث ــت ــشــروع االس ــم ــل ل
يتسنى  ــى  ــت ح ــمــنــطــقــة  ال فــي  ــه  ــت ــام إق
منه  ــة  ــصــادي ــت االق ــجــدوى  ال تقييم  ــه  ل
الخطوة  هــذه  إن  ــه.  ــاجــات ــي احــت ومــعــرفــة 
في  ــدء  ــب ال قبل  للمستثمر  ــدًا  ج مهمة 
إجراءات االستثمار وسوف تساعده على 
الهيئة  إدارة  على  المشروع  فكرة  عرض 
إلى  بتوجيهه  جهتها  من  ستقوم  التي 
لهدفه  المناسبة  االستثمارية  الفرص 

االستثماري.
 - أدنــى  كحد   - ــوصــف  ال ــذا  ه ويتضمن 

نوع  مع  يتناسب  (بما  اآلتية  البيانات 
نشاط المشروع): 

ــشــروع  ــم ــاط ال ــش ــعــة ن ــي وصـــف طــب  -١
وأهدافه ومكوناته.

في  ــمــار  ــث االســت وحــجــم  ــال  ــم ال رأس   -٢
المشروع ومصادر تمويله.

ــة  ـــ ــوب ــمــطــل ال االرض  ــة  ـــ ـــ ـــ ـــ ــســاح م  -٣
ــهــا  ــعــمــال ــة اســت ــي ــف ــي ــروع وك ــش ــم ــل ل
والمرافق  المتوقعة  البناء  ومساحة 

التابعة للمشروع.
ا:  متضمن للمشروع  الزمني  الجدول   -٤
تنفيذ  ـــدء  ــب ـ ل ــوقــع  ــمــت ال ــخ  ـ ــاري ـ ــت ـ ال
بدء  وتاريخ  تنفيذه  ومدة  روع  المشـ

التشغيل التجاري.
يحتاجها  ــي  ــت ال ــة  ــشــري ــب ال ــوارد  ــمـ ـ ال  -٥
وبعد  ــشــاء  اإلن فترة  خــالل  المشروع 
ــدد  ـــان ع ـــي ــاري وب ــجـ ـ ــت ـ ــل ال ــي ــشــغ ــت ال

العمانيين وغير العمانيين.
ـــمـــشـــروع من  ــات ال ــاج ــي ــت ــر اح ــدي ــق ت  -٦
الكهرباء  مثل  المتوقعة  الخدمات 
(م٣/شهر)،  والمياه  (كيلواط/شهر)، 

والغاز (م٣/شهر).
للمشروع  ــوقــع  ــمــت ال البيئي  ـــر  األث  -٧
الناتجة  المخلفات  وبيان  ــد،  وج إن 
ــة  ــي ــف ــي ــة وك ــع ــوق ــت ــم ــا ال ــه ــات ــي ــم وك
ــصــرف  ــاه ال ـــل:  مــي ــا مـــث ــه ــجــت ــال مــع

الصحي (م٣/شهر).
صورة  لبناء  مهمة  أخــرى  بيانات  أي   -٨
ــمــشــروع  ـــة عـــن ال واضـــحـــة وكـــافـــي
على  المستثمر  تساعد  االستثماري 

اتخاذ القرار.

االستثمار َّـ الدقم ١٩
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 الخطوة الرابعة: التحقق من الوثائق والمستندات المطلوبة 
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 الخطوة الخامسة: تعبئة طلب االستثمار وتقديمه 
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كيفية الوصول 
إلى الدقم

٢٢االستثمار َّـ الدقم



هواتف وعناوين: 

       *


المحطة الواحدة:


invest@duqm.gov.om






الفنادق في الدقم:



–

–
–


النقل البري: 
     




–
mwasalat.om

تأجير السيارات:
    




   







رحالت الطيران 
    
     

    





www.omanair.com

 :مستشفى الدقم
 :مجمع كيمز الطبي

*
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https://www.business.gov.om 
    

    
    
     


    
     







     



    
   
     
    
    
     

registration@duqm.gov.om

     
   


   
    
    


    
    
    
    


    
    



تنبيه مهم: 
     
     
     
    
     
     
    

    




اإلجراءات األساسية لالستثمار في الدقم 

إجراءات القيد بالسجل التجاري 
للمنطقة ألول مرة:

٢٤االستثمار َّـ الدقم



اإلجراءات األساسية لالستثمار في الدقم

 ترخيص حق
االنتفاع باألرض:


    
    




     

   



     
     





      
      
    
    
   
    



     
   

   


 



      



     


 


 
    
   
    
     


 




     
   
   


     



 
    


 


 



 تنبيه مهم: 
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ترخيص مزاولة
النشاط: 
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اإلجراءات األساسية لالستثمار في الدقم

٢٦االستثمار َّـ الدقم



ترخيص استقدام القوى 
العاملة األجنبية:

   

   
  

   
   
    
    
    
    
    
     


   
   




     


 



 

 


    



     
«» 
    


     
    
  
    


https://sso.manpower.gov.om/
login.aspx?ReturnUrl=http://www.
manpower.gov.om/eservices/
employereservicesportal/
eclearance/
eclearance&RequestId=869f5261
      
   
   



 
     
     



اإلجراءات األساسية لالستثمار في الدقم
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نقل وندب
العمال:

اإلجراءات األساسية لالستثمار في الدقم

     
     
    


    







         


 
 


 


        


 


      






 


 
 


 

٢٨االستثمار َّـ الدقم



الحصول على
التأشيرات:



    
     

    



   
    



   




http://www.rop.gov.om/arabic/
dg_pr_visas_employment.asp)=

 أوال: تأشيرة مستثمر: 
     



 


      

     
     



 
 


 الشروط : 






 الوثائق والمستندات المطلوب إرفاقها: 


× 


 
       


     
    
     


 


      



   
  
    



اإلجراءات األساسية لالستثمار في الدقم
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اإلجراءات األساسية لالستثمار في الدقم

 
      


 


 اإلجراءات: 




 ثانيًا: تأشيرة عمل: 




 


      

      
     

 

     


 الشروط : 
 


 


 


 الوثائق والمستندات المطلوب إرفاقها: 


×    


 


 


 
      


 


      


  

     



 اإلجراءات: 
   



http://www.rop.gov.om/ 
visa/arabic/onlineservices_
 visaapplication_main.aspx

٣٠االستثمار َّـ الدقم



    
    



    
 
     




      

     
     

    



 ١- تسليم العالئم 
  


  المستندات المطلوبة 
 

  إجراءات الخدمة 
 
     

 



     


 
 



 ٢- إصدار إباحة بناء (ترخيص بناء)


    


  المستندات المطلوبة 

 
      

  


     


     


    



   


 


 


     



الخدمات
العامة

اإلجراءات األساسية لالستثمار في الدقم

االستثمار َّـ الدقم ٣١



اإلجراءات األساسية لالستثمار في الدقم

  إجراءات الخدمة 
 
     

     


       
    


 


     



 ٣- إصدار تصريح الحفر






  المستندات المطلوبة 

 
 

      
   


     


CAD+PDF
 



 


 



  إجراءات الخدمة 

 
     

     


        



   
   


      


 


     



 



 ٤- شهادة إتمام البناء
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  المستندات المطلوبة 
 

      
    


 As     
   built drawing


     


  إجراءات الخدمة 

 
     


 As built 
drawing

      


      
    


       
     


 


     


GIS

٥- تصريح توصيل الخدمات (الكهرباء، 
المياه، الهاتف ... الخ)

    


  المستندات المطلوبة 
 

  إجراءات الخدمة 
 
     


 
       


     



 ٦- تسجيل عقد اإليجار وتجديده
   
    
       



  المستندات المطلوبة 
 


 إجراءات الخدمة 

      


     

 

       




اإلجراءات األساسية لالستثمار في الدقم

االستثمار َّـ الدقم ٣٣



اإلجراءات األساسية لالستثمار في الدقم

 


      


 

 ٧- طلب ترخيص الفتة أو إعالن على 
الشارع وتجديده

    

    

 GIS  
    
    


  المستندات المطلوبة 

 
      


 

 
 

 



  إجراءات الخدمة 

 
     





 



 


     



 ٨- فحص مركبة / معدة تجارية 
    
    
    
   
    


  المستندات المطلوبة 

 
 

  إجراءات الخدمة 
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 ٩- تصريح مخيم عمال مؤقت

    
    


  المستندات المطلوبة 

 


    
    

PDF +CAD
    

     


   
    
     
     


     


 

 

  إجراءات الخدمة 
 

     


      


       


 
   

 


     

   


 ١٠- إصدار البطاقة الصحية 
    



  المستندات المطلوبة 

 
     


  إجراءات الخدمة 

 
     



     


     


     



 



اإلجراءات األساسية لالستثمار في الدقم
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رسوم الخدمات المقدمة
من هيئة المنطقة االقتصادية الخاصة بالدقم


      



     

     
    
     







      




   

 





٣٦االستثمار َّـ الدقم

























































 أوال : رسوم القيد في السجل التجاري : 
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٣٨االستثمار َّـ الدقم

 ثانيا: رسوم الترخيص بمزاولة األنشطة االقتصادية : 




















































































































االستثمار َّـ الدقم ٣٩



 ثالثا: رسوم  التصاريح البيئية : 









































٤٠االستثمار َّـ الدقم



 رابعا : رسوم تنظيم التخطيط العمراني وتراخيص البناء : 
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٤٢االستثمار َّـ الدقم



 خامسًا: الرسوم المتعلقة بسالمة الغذاء: 







    












    








     




 سادسًا: رسوم الخدمات األخرى : 
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٤٤االستثمار َّـ الدقم
























 أوال : أسعار األراضي المخصصة لمشروعات االستخدام النهائي : 

المقابل الذي تتقاضاه الهيئة نظير تقرير حق 
االنتفاع على األراضي المملوكة للدولة الكائنة 

بالمنطقة االقتصادية الخاصة بالدقم





االستثمار َّـ الدقم ٤٥



 ثانيا: أسعار األراضي المخصصة لمشروعات التطوير الرئيسي (المطورون): 










 ثالثا: اإلعفاء (فترة السماح): 




 رابعا: الزيادة السنوية في بدل حق االنتفاع: 




 خامسا: الغرامة اإلدارية نتيجة التأخر في السداد: 





×x 

٤٦االستثمار َّـ الدقم



دائرة التوعية واالعالم على:  


info@duqm.gov.om


www.duqm.gov.om




للحصول على هذا اإلصدار
يمكنكم التواصل مع:
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ميناء الصيد البحري

مطار الدقم

منطقة سياحيةمنطقة سكنية

 فندق
كراون بالزا

المنطقة التجارية

منتزة جبلي

المنطقة الحكومية
منطقة الصناعات الخفيفة

منتزة

منتزة

مناطق سكنية
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مدينة واجهة الدقم

 مجمع سكن العمال

فندق مدينة الدقم

منطقة المخازن

WATERFRONT OF SEZAD IS 75 KM & COSTAL LINE IS 90 KM

كم16 طول الواجهة السياحية للمنطقة االقتصادية الخاصة بالدقــم
WATERFRONT OF TOURISM AREA IS 16 KM

كم18  طول الساحل السياحي البحري للمنطقة االقتصادية الخاصة بالدقــم
COSTLINE OF TOURISM AREA IS 18 KM

كم75  الواجهة البحرية للمنطقة االقتصادية الخاصة بالدقم بطول
كم طول الساحل البحري للمنطقة االقتصادية الخاصة بالدقــم 90
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محطة إنتاج المياه والطاقة
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