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املقدمة :التعريف باملحطة الواحدة ودليل اإلجراءات:
تتولى هيئة املنطقة االقتص ا ا ا ااادية الخاص ا ا ا ااة بالدقم تقديم كافة الخدمات الالزمة للمط ا ا ا ااروعات من خالل
املحطة الواحدة التي تم إشنطا اااقاا وفقا ملتطلبات أحكام املادة ( )12من نظام املنطقة االقتصا ااادية الخاصا ااة
بالدقم الص ا ا ا ااادر باملرس ا ا ا ااوم الس ا ا ا االطاشني رقم  ،2013/79بحيث يتم خالل املحطة الواحدة إص ا ا ا اادار جمي
التراخيص والتص ا ا ا اااريح واملوافقات والتأش ا ا ا اايرات ،وإتمام قيد املط ا ا ا ااروعات وتطبيق جمي القواعد والنظم
الخاصااة باملنطقة .إن الهدف الرئيس ا ي من إشنطاااء نظام املحطة الواحدة هو أن يكون املسااتثمر على اتصااال
م كيان واحد للحص ا ا ااول على الخدمات املطلوبة في عملية م س ا ا ااقة واس ا ا اايطة ادف تخليص الخدمات في
أوقات قياسية وتدخل أقل عدد ممكن من الجهات األخرى.
وتس ا ااهيال إلجراءات التعامل م املس ا ااتثمرين فقد هم ئنحت الهيئة اختص ا اااص ا ااات بع الجهات الحكومية في
تطبيق بع التط ا ا ا اار عات داخل حدود املنطقة االقتص ا ا ا ااادية الخاص ا ا ا ااة بالدقم ،كما كفلت التط ا ا ا اار عات
املنظمة للهيئة صا ا ااالحيات تخصا ا اايص موق داخل املنطقة يخصا ا ااص للجهات املختصا ا ااة بتقديم الخدمات
للمط ا ا ا ااروعات التي تؤس ا ا ا ااو في املنطقة ،وكذلو الت س ا ا ا اايق م وحدات الجهاز اإلداري للدولة املعنية فيما
يتعلق بالخدمات التي ال تدخل في اختص ا ا ا اااا الهيئة .وبناء على الو فقد وقعت الهيئة مذكرات تفاهم م
العديد من الجهات الحكومية واملؤسسات ألغراض تسهيل إجراءات االستثمار في املنطقة.
تتولى املحطة الواحدة تقديم مختلف الخدمات الالزمة للمط ا ا ا ااروعات التي يتم تنفيذها باملنطقة ،ويوجد
للمحط ااة فرع ااان أح اادهمااا في ال اادقم وا خر في مس ا ا ا ااقط ،حيااث تقوم املحط ااة بتق ااديم الخ اادم ااات التاااليااة
للمستثمرين بطكل مباشر:
 -1توفير املعلومات والبيانات الالزمة للمستثمرين وتقديم التوجيه واملطورة حول الفرا االستثمارية
املتاحة في املنطقة وإجراءات االستثمار.
 -2خدمات التسجيل التجاري التي تطمل البحث عن االسم التجاري وتسجيل املطروع وأشنططته
بالسجل التجاري وتحديث البيانات بطكل مستمر.
 -3إصدار تراخيص االنتفاع بأراض ي املنطقة وتسجيل عقود االنتفاع بالسجل التجاري وكذلو
تسجيل التصرفات القانونية التي تتم علياا كالرهن مثال.
 -4تحديد موق األرض املخصصة للمستثمر بواسطة برامج نظم املعلومات الجغرافية وإصدار
الرسومات املساحية (الكروكي) وتسليم عالئم القطعة.
 -5إصدار تراخيص مزاولة ال طاط في املنطقة بما في الو التراخيص الصناعية والسياحية
والتعدي ية.
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 -6إصدار الرخص الصحية والفنية والخدمات األخرى اات العالقة بالبلدية كتسجيل عقود اإليجار
وتراخيص البناء وتصاريح الحفر .
 -7إصدار التصاريح البيئية املبدئية والناائية.
 -8إعداد التقارير الفنية للمطار وإصدار املوافقات.
وتسعى الهيئة جاهدة إلى أن يتم تقديم كافة الخدمات الالزمة للمطروعات من خالل املحطة الواحدة والو
بالت سيق املستمر م وحدات الجهاز اإلدارة للدولة املعنية فيما يتعلق بالخدمات التي ال تدخل في
اختصاا الهيئة ،والتي من أهمها:
 -1الحصول على شهادة االنتساب التي تصدر عن غرفة تجارة وصناعة عمان.
 -2تراخيص استقدام العمالة األجنبية التي تصدر عن وزارة القوى العاملة.
 -3التأشيرات وبطاقات اإلقامة التي تصدر عن شرطة عمان السلطانية.
 -4توفير خدمة الكهرباء بواسطة شركة كهرباء املناطق الريفية.
 -5توفير خدمة املياه بواسطة الهيئة العامة للكهرباء واملياه.
 -6توفير خدمة الغاز بواسطة وزارة النفط والغاز وشركة الغاز العمانية.
 -7توفير خدمة االتصاالت بواسطة شركات االتصاالت.
 -8توفير خدمة الصرف الصحي.
 -9خدمة التخليص الجمركي بواسطة شرطة عمان السلطانية.
 -10تسجيل العاملين العمانيين بالهيئة العامة للتأمينات االجتماعية.
 -11توفير مساكن للعمال (املدن العمالية).
 -12الحصول على شهادة االمن والسالمة للم طآت والتي تصدر عن هيئة الدفاع املدشني واإلسعاف.
 -13لحصول على التراخيص املهنية واملوافقات الالزمة ملمارسة األشنططة التي تخض لجهات رقابية
أخرى حسب طبيعة ال طاط االقتصادي ،مثل :وزارة التعليم العالي ،وزارة التربية والتعليم،
البنو املركزي العماشني ،الهيئة العامة لسوق املال ،وزارة الصحة ،وزارة الزراعة والثروة
السمكية.
ويأتي إعداد هذا الدليل التوضيحي الطامل للخدمات األساسية التي تقدمها املحطة الواحدة سواء بطكل
مباشر أو غير مباشر في إطار حرا إدارة الهيئة على توضيح تسلسل اإلجراءات التي تمر اا هذه الخدمات
وكذلو املستندات املطلوبة والرسوم املقررة والفترة الزمنية التي تستغرقها الخدمة والو حتى يكون
املستثمر على دراية اذه املتطلبات من أجل ضمان إنجاز الخدمة وأداقاا بسهولة و سر دون تأخير.
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تم االعتماد في إعداد هذا الدليل على القوانين والتطر عات املنظمة لالستثمار في املنطقة االقتصادية
ً
الخاصة بالدقم واللوائح التنفيذية الصادرة تبعا لها ،ونود أن نوجه عناية املستثمرين إلى ضرورة االطالع
على هذه التطر عات وغيرها من اللوائح األخرى املنظمة لالستثمار في املنطقة من خالل موق هيئة املنطقة
االقتصادية الخاصة بالدقم على شبكة املعلومات العاملية www.duqm.gov.om
وهللا ولي التوفيق،،،
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:قنوات التواصل
في حالة وجود أي استفسار عن خدمات املحطة الواحدة الواردة في الدليل يمنكم التواصل عبر القنوات
: حسب طبيعة الخدمة،االتية
البريد اإللكتروني
الهواتف
طبيعة الخدمات
24507500
Invest@duqm.gov.om
االنتفاع باألراض ي

registration@duqm.gov.om

sultan.alshereiqi@duqm.gov.om
somairi@duqm.gov.om
athari.aljunaibi@duqm.gov.om
wadha.aljunaibi@duqm.gov.om
ahakmani@duqm.gov.om
salim.qatan@duqm.gov.om
Ibrahim.alrawahi@duqm.gov.om
Nasser.almuharbi@duqm.gov.om
Hamed.aljunaibi@duqm.gov.om
Ibrahim.alrashdi@duqm.gov.om
Mansoor.albrashdi@duqm.gov.om
Mohammed.alrashdi@duqm.gov.om
zkharusi@duqm.gov.om
smasoudi@duqm.gov.om
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24507556
24507583
24507533
25217707
25217709
25217710

25217701
25217727
25217715
25217717
25217713
25217716
25217720
25217718
25217777
24507514
24507550

التسجيل التجاري

التراخيص العمالية
والتأشيرات والجمارك

الخدمات العامة

الخدمات البيئية

القسم األول
االنتفاع باألراض ي
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أوال :إجراءات ترخيص االنتفاع باألراض ي:
يخض تنظيم ترخيص االنتفاع باألراض ي لالئحة تنظيم االنتفاع األراض ي اململوكة للدولة في املنطقة
االقتصادية الخاصة بالدقم الصادرة بموجب القرار رقم  2015/327بتاريخ  13يوليو 2015م ،وقد حددت
الالئحة شروط وإجراءات الترخيص باالنتفاع.
وفيما يلي اإلجراءات التي يمربها طلب الحصول على الترخيص باالنتفاع:
م
1

2

3

4

اإلجراءات

الجهة
املختصة

استالم طلب الحصول على الترخيص باالنتفاع من اوي الطأن أو من
ً
يمثله قانونا وفقا للنمواج املعدل لهذا الغرض مرفقا به املستندات
املحطة
والبيانات املطلوبة ،م مراعاة استيفاء الرسم املخصص لدراسة الطلب
الواحدة
وتحويله إلى دائرة التخطيط العمراشني لتخصيص األرض املناسبة له بعد
مراجعة الطلب والتحقق من استيفاءه للبيانات املطلوبة.
دائرة
تخصيص األرض املناسبة باملساحة املناسبة حسب املخطط الطامل
ً
للمنطقة ،وموافاة املحطة الواحدة باملوق املقترح متضمنا بيانات التخطيط
العمراشني
إحداثيات األرض املقترحة والرسم املساحي،
إعداد الخريطة الطبوغرافية وتحديد إحداثيات املوق الجغرافي ،دائرة نظم
وتوضيح توفر الخدمات والطوارع واألودية واملرئية الفضائية وإفادة املعلومات
الجغرافية
املحطة الواحدة بذلو.
م سق اللجنة
عرض طلب الترخيص على لجنة األراض ي للحصول على موافقتاا.

 5إعداد محضر اجتماع اللجنة واعتماده من أعضاء اللجنة ،ثم موافاة
كل من املحطة الواحدة ب سخة من املحضر املعتمد.
ً
 6مخاطبة املستثمر خطيا بتخصيص األرض م بيان اإلجراءات الواجب
استيفاءها الستكمال إجراءات الترخيص باالنتفاع ،وتزويده ب سخة من
نمواج اتفاقية حق االنتفاع.
 7متابعة املستثمر لتوقي اتفاقية حق االنتفاع واستيفاء اإلجراءات
األخرى املطلوبة إلجراءات التوقي .

م سق اللجنة

الفترة
الزمنية*
يومان
عمل

يومان
عمل
يومان
عمل
 7أيام
عمل
 7أيام
عمل

املحطة
الواحدة

يومان
عمل

املحطة
الواحدة

 3أشهر

9

م

اإلجراءات

 8سحب األرض املخصص للمستثمر في حالة عدم الرد الرسمي على
خطاب الهيئة أو عدم موافقته على قرار التخصيص ،و الو بعد
انقضاء الثالثة أشهر املحددة للمستثمر.

الجهة
املختصة

الفترة
الزمنية*

املحطة
الواحدة

ً
فورا

*ﺍﻟﻔﺗﺭﺓ ﺍﻟﺯﻣﻥﻳﺓ ﺗﺣﺗﺳﺏ ﻣﻥ ﺗﺍﺭﻳﺦ ﺗﺳﻟﻣ ﺍﻟﺩﺍﺋﺭﺓ ﺍﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﺳﺗﻭﻓﺎﺓ ﻟﺟﻣﻳﻊ ﺍﻟﺏﻳﺍ ﻥﺍﺗ ﻭﺍﻟﻭﺛﺍﺋﻖ.
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ً
ثانيا :بدالت حق االنتفاع باألراض ي:
فيما يلي بيان بأسعار األراض ي املعتمدة من مجلو إدارة الهيئة في شهر سبتمبر 2012م
ً
أوال :املنطقة السكنية و التجارية و السياحية
القطاع راس املال
سكني
تجاري
سياحي

عالي
متوسط
عالي
متوسط
عالي
متوسط

اإليجارالسنوي
للمترمربع
 0.500 – 0.300ر.ع
 0.400 -0.200ر.ع
 0.800 -0.650ر.ع
 0.500 – 0.300ر.ع
 0.300 -0.150ر.ع
 0.400 – 0.200ر.ع

ميزات املوقع
موق
موق
موق
موق
موق
موق

مميز،منظر  ،سهولة الوصول
مميز،منظر  ،سهولة الوصول
مميز ،سهولة الوصول ،وسط املدينة التجارية.
مميز ،سهولة الوصول ،خارج حدود املدينة التجارية
مميز ،سهولة الوصول ،مطل على البحر
مميز ،سهولة الوصول ،وسط املدينة

ً
ثانيا :املنطقة الصناعية
املساحة /هكتار اإليجارالسنوي/مترمربع
الفئة
 1.155 – 0.963ر.ع
50-20
صناعات ثقيلة
 1.348 -1.155ر.ع
10 -0.5
صناعات متوسطة
مخازن
 1.541 -1.348ر.ع
2.0 -0.5
 1.926 -1.541ر.ع
1.0 -0.2
مكاتب
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ثالثا :الوقت الالزم إلنجازالخدمة:
ً
ً
وفقا لالئحة تنظيم االنتفاع باألراض ي يجب البت في الطلب خالل مدة ال تتجاوز ( )30يوما من تقديمه
ً
مستوفيا ،ويخطر مقدم الطلب خالل ( )5أيام عمل من تاريخ البت فيه.

ً
رابعا :الرسوم وااللتزامات املتعلقة باالنتفاع باألراض ي:
املقداربالريال العماني
بيان الرسم أو االلتزام
م
( )250مائتان وخمسون
 1دراسة طلب االنتفاع بأرض
 2تسا ا ا ااجياال عقااد حق االنتفاااع (  )%1واحد في املائة من مجموع
مقابل حق االنتفاع املتفق عليه
باألراض ي
3
قيمة بدل االنتفاع لسنة واحدة
الضمان املصرفي

فقط

 4إصدار مخطط مساحي
(كروكي) لألراض ي
 5ال ادفع ااات الس ا ا ا اانوي ااة لب اادل

حق االنتفاع

موعد االستحقاق
عند تقديم الطلب
عند تسجيل العقد

بعد تخصيص األراض و قبل
التوقي على اتفاقية حق االنتفاع.

( )50خمسون

عند إصدار املخطط

حسب املتفق عليه في اتفاقية
حق االنتفاع

بداية كل سنة تعاقدية اعتبارا من
بداية السنة الثالثة

12

نموذج طلب استثمار
INVESTMENT APPLICATION FORM
Dear Investor,
The Special Economic Zone Authority at Duqm
would like to thank you for your interest in the
Area and to welcome the establishment of your
investment enterprise therein. The Authority
kindly requests you to read the below instructions
carefully before filling out the form in order to
understand the investment environment related to
your enterprise and to provide the data, records
and documents required in order to avoid any
delay in deciding on your application.

...عزيزي املستثمر
هيئة املنطقة االقتصادية الخاصة بالدقم تشكر
اهتمامكم باملنطقة وترحب بتأسيس مشروعكم
 يرجى التكرم قبل تعبئة النموذج قراءة.االستثماري فيها
التعليمات املذكورة أدناه بعناية تامة وذلك حرصا على
فهم البيئة االستثمارية املتعلقة بمشروعكم واستيفاء
البيانات والوثائق واملستندات املطلوبة لتفادي أي تأخير
.في البت في طلبكم

Please read the legislations regulating the كما يرجى االطالع على التشريعات املنظمة لالستثمار في
investment at SEZAD by visiting the Authority
،املنطقة والتي تجدون نسخة منها عبرموقع الهيئة
Website.

1. The application shall be submitted to the one-  يقدم الطلب إلى املحطة الواحدة للهيئة بالدقم أو-1
stop station, either in Duqm or Muscat, by the
applicant himself or his legal representative, مسقط من صاحب الطلب نفسه أو املمثل القانوني
providing therewith all the required data and ،له مستوفيا جميع البيانات واملعلومات املطلوبة
information and attaching all the documents  كما نوجه،ومرفقا به جميع املستندات والوثائق
and records. Investors are particularly
reminded to be accurate when filling out the عناية املستثمر إلى تحري الدقة عند تعبئة
form. Applications are considered only after  وال يتم النظر في الطلب إال بعد استيفاء،االستمارة
satisfying the necessary data and documents
and are signed by the authorized person, البيانات واملستندات الالزمة والتوقيع عليه من
confirming the accuracy of the information الشخص املفوض بالتوقيع بما يؤكد صحة
contained therein.
.املعلومات الواردة فيه
2. This application will be relied upon in taking  سيتم االعتماد على هذا الطلب في اتخاذ اإلجراءات-2
the following actions/procedures during the
period indicated alongside each, as maximum, اآلتية وذلك خالل الفترة املبينة قرين كل إجراء كحد
calculated from the date of satisfying all the  والتي تحتسب من تاريخ استيفاء جميع،أقص ى
required data, information and documents.
:البيانات واملعلومات والوثائق املطلوبة
الفترة القانونية
اإلجراء
م
S/N Action / Procedure
Stipulated
Period for
للبت في اإلجراء
Decision التسجيل التجاري1
.) أيام عمل5(
making
 الترخيص2
1
Commercial
Five (5)
.) يوما30( باالنتفاع
Registration
business days
باألرض
2
Land
Utilization
Thirty (30)
.) يوم عمل15(  املوافقة املبدئية على3
Permit
days
3
Initial Permit for the Fifteen (15)
بمزاولة
الترخيص
exercise of activity in business days
النشاط في املنطقة
the Area
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نموذج طلب استثمار
INVESTMENT APPLICATION FORM

3. SEZAD charges the Following fees :
S/N Service
1

Land
usufruct

Charge
in
OMR
250

2

Due
Upon
applying for
land usufruct
Upon
registration
in the
commercial
register
Upon
registration
of contract

Project
1000
registration
in
the
commercial
register
3
Registration
One
of
land percent
usufruct
(1%) of
contracts
the
agreed
usufruct
amount
4. No enterprise registered in the register shall
start practicing any registered activities before
satisfying the other requirements prescribed
by the Authority for the final permit and
obtaining a license certificate to start
practicing the activities issued by the
Authority within fifteen (15) business days
from the date of satisfying the requirements
contained in the initial approval, knowing that
some of the activities may require approvals
of other authorities in accordance with the
provisions set forth in the regulations issued
by the Authority.

:  تستوفي الهيئة الرسوم اآلتية-3
ع.الرسم ر
الخدمة
م

موعد
االستحقاق
250
عند تقديم
 طلب االنتفاع1
الطلب
بأرض
1000
عند القيد
 قيد املشروع2
بالسجل
بالسجل
التجاري
التجاري
 ) من عند تسجيل%1 (  تسجيل عقد3
العقد
حق االنتفاع
مجموع
باالرض
مقابل حق
االنتفاع
املتفق
عليه

 ال يجوز للمشروع املقيد بالسجل البدء في مزاولة-4
األنشطة املسجلة قبل استيفاء متطلبات الترخيص
النهائي األخرى املقررة من الهيئة والحصول على
شهادة ترخيص للبدء في مزاولة األنشطة والتي
) يوم عمل من تاريخ15( تصدر من الهيئة خالل
،االنتهاء من املتطلبات الواردة في املوافقة املبدئية
علما بأن بعض األنشطة قد تتطلب موافقات جهات
أخرى وفقا لألحكام الواردة في اللوائح الصادرة من
.الهيئة

5. All documents and records to be submitted  يجب استيفاء الوثائق واملستندات املطلوب تقديمها-5
with the application must be satisfied in
accordance with the legal form of the مع هذا الطلب وذلك وفقا للشكل القانوني
enterprise. Please check/make sure that all the
 وفق النحو اآلتي.للمشروع
required documents following
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نموذج طلب استثمار
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قائمة التحقق من املستندات والوثائق املطلوبة:
م

الوثائق

1
2
3
4
5
6

كشف الحساب املصرفي للمستثمر او الشركة .
نسخة من هويات املالك أو الشركاء أو املؤسسين واملفوضين بالتوقيع.
شهادة بنكية إلثبات رأس املال إذا زاد عن ( )20.000ريال عماني( .ملحق )4
نموذج التوقيع للمفوضين بالتوقيع ( .ملحق .)1
وصف املشروع االستثماري واحتياجاته (ملحق .)2
عقد التأسيس والنظام األساس ي موقعا عليه من الشركاء أو املؤسسين على ان تكون
التوقيعات بذات الشكل املثبت في البطاقة املدنية( .ملحق  )3أو حسبما تراه الشركة،
والنظام األساس ي لشركات املساهمة.
إذا كان أحد الشركاء شخصية معنوية :محضر اجتماع الشركاء بالشركة يبين في هذا
املحضر مقدار حصة هذا الشريك وتحديد الشخص الذي سيوقع عنه على عقد
تأسيس الشركة املزمع تسجيلها.
إذا كان هناك شريك أجنبي معنوي :نسخة مصدقة من عقد التأسيس و النظام
األساس ي للشريك األجنبي املعنوي وإثبات ما يفيد تسجيله في البلد األجنبي ،مع
ترجمتها إلى اللغة العربية.
نسخة مصدقة من عقد التأسيس والنظام االساس ي للشركة العاملية بمركزها
الرئيس ي ،مع ترجمتها إلى اللغة العربية.
رسالة مصدقة تؤكد مسؤولية املركز الرئيس ي للشركة عن األعمال التي يقوم بها
الفرع في السلطنة مع ترجمتها إلى اللغة العربية.
شهادة مصدقة بتسجيل الشركة بمركزها الرئيس ي في البلد األم ،مع ترجمتها إلى اللغة
العربية.
تفويض مصدق من املركز الرئيس ي يخول مدير/مديري الفرع للقيام بأعمال االدارة
في السلطنة  ،مع الترجمة إلى اللغة العربية.
نسخة من االتفاقية املبرمة بين الشركة العاملية والجهة الحكومية العمانية املتعاقد
معها ،مع خطاب من الجهة الحكومية تبين فيه رقم العقد وتاريخ بدايته وتاريخ
انتهائه.
رسالة رسمية من مالك املؤسسة أو الشركة بطلب تسجيل الفرع واألنشطة في
املنطقة.
محضر اجتماع الشركاء الذي يتضمن إضافة الفرع واألنشطة (للشركات).
العقد املعدل لعقد التأسيس والنظام األساس ي (للشركات)
نسخة من األوراق الرسمية والتراخيص الصادرة عن الجهات املختصة املعنية
إذا كان مقدم الطلب يحمل تأشيرة إقامة في السلطنة  :خطاب عدم ممانعة من
الكفيل الحالي لتأسيس املشروع في املنطقة.

7

8

9
10
11
12
13

14
15
16
17
18

فرع مؤسسة أو
مؤسسة
شركة شركة محلية
فردية
√
√
√
√
√

√
√
√
√
√
√

√

فرع
شركة
عاملية
√
√
√

√

√

√

√
√
√
√
√

√
√
√
√
√

√
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نموذج طلب استثمار
INVESTMENT APPLICATION FORM

Checklist of required documents:
S/N

Documents

Sole
Proprietor

Com
pany

1
2
3
4
5
6

Bank statement of the investor or the company .
Copies of ID Cards of the proprietor, Partners, Founders or Authorized Signatories.
Bank certificate of capital if it exceeds (20,000) RO. (Appendix 4).
Signature specimen of the authorized signatories. (Appendix 1).
Description of the Investment Project and its needs (Appendix 2).
Articles and Memorandum of Association signed by the Partners, provided that their
signatures conform to the specimen shown in the Civil ID (Appendix 3) or as the
company deems appropriate.
Minutes of the Partners' meeting. In case one of the Partners is a legal entity, the
minutes of the meeting must show the value of this Partner's share and his authorized
signatory who will sign, on his behalf, the Memorandum of Association of the
Company under establishment.
Certified copy of the Articles and Memorandum of Association of the Foreign Partner
Company and proof of its registration in the foreign country; translated into Arabic
Language.
Certified copy of the Articles and Memorandum of Association of the international
company at its principal office, translated into Arabic Language.
Certified letter confirming responsibility of the Company's principal office for the
activities undertaken by its branch in the Sultanate, translated into Arabic Language.
Certified registration certificate at the Company's principal office in the original
country, translated into Arabic Language.
Certified authorization from the principal office authorizing the branch director /
directors to run the activities in the Sultanate, translated into Arabic Language.
Copy of the agreement entered into between the international company and the
Government authority in Oman, along with a letter from the government body
showing the contract No., date of commencement and expiry
Official letter from the proprietor of the institution or company seeking registration of
the branch and activities at the Zone
Minutes of the Partners’ meeting showing the decision to register the branch and
activities (Companies).
Amended Articles and Memorandum of Association (Companies).
Copy of the official documents and licenses issued by the concerned authorities.
No-objection letter from the current sponsor to register the project at the Zone in event
the applicant holds a resident visa in the Sultanate.

√
√
√
√
√

√
√
√
√
√
√

7

8

9
10
11
12
13

14
15
16
17
18

16

Branch of
Institution /
local
Company

√

International
Company
Branch

√
√
√

√

√

√

√
√
√
√
√

√
√
√
√
√

√
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نموذج طلب استثمار
INVESTMENT APPLICATION FORM

Name of project and contact details اسم املشروع ونقاط االتصال

:االسم التااري املقترح
Proposed Commercial name:
Email:
P.O. Box:

: البريد االلكتروني
Postal Code:
Fax

الفاكس

:الرمز البريدي
Mobile Number

الهاتف النقال

:ص ب

Landline Number

الهاتف الثابت

contact person (legal representative: )اسم الشخص الذي يمكن االتصال به (ممثل قانوني

Capital (Rial Omani) )رأس املال (بالريال العماني

مجموع رأس املالTotal Capital

Asset Capitalرأس املال العيني

Capital Cash رأس املال النقدي

Legal Form of the Project الشكل القانوني للمشروع
Closed Joint-Stock Company شركة مساهمة مقفلة
Public Joint-Stock Company شركة مساهمة عامة
Foreign Company Branch )(عاملية

فرع لشركة أجنبية

Professional services خدمات مهنية

مكتب

Sole Proprietorshipمؤسسة فردية
Limited Partnership Company

شركة توصية

General Partnership Company شركة تضامنية
Limited Liability Company شركة محدودة مسؤولية

فرع لشركة أو مؤسسة محلية قائمة
-------------------------------------- : C R noرقم السجل التااري
Owner/ Partners / Founders of project
Nationality الجنسية

No. of sharesعدد الحصص

Branch of existing local entity

 املؤسسون/  الشركاء/ مالك املشروع
Name

االسم

م

1
2
3
4
5
6
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نموذج طلب استثمار
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Activities to be conducted at Zone
Name of Activity

األنشطة املطلوب مزاولتها في املنطقة
اسم النشاط

م
1
2
3
4
5

NOTE:

:ملحوظة

Kindly fill annexure (1) which describe the ) والذي يتضمن وصفا للمشروع1( يرجى تعبئة امللحق
project and its activity.
.االستثماري وأنشطته

Investor’s confirmation
We confirm that we have been got noticed with
the legislation regulating investment in the zone
and our understanding its provisions. In
addition, we confirm that all information in this
application and with attached documents are
correct.
Name of authorized signatory:

إقراراملستثمر
نؤكد اطالعنا على التشريعات املنظمة لالستثمار في املنطقة
 كما نؤكد صحة جميع البيانات،وفهمنا لألحكام الواردة فيها
.واملعلومات الواردة في الطلب والوثائق املرفقة به

:اسم املفوض بالتوقيع

Signature:

:التوقيع

Date:

:التاريخ
:ختم

Stamp:
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نموذج طلب استثمار
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Annexure 1 :
Name of Authorized Signatories and Signatory
sample

Commercial Name:

--------------------------------------------------------------------------------------------

Commercial Registration Name:

املبلغ
)(ريال عماني
Amount
R.O

19

---------------------------------------------------------------

:االسم التجاري

:رقم السجل التجاري

صالحيه التفويض
)فني/إداري/مالي/(مطلقة

صفة التفويض
ً
ً
)متحدا/(منفردا

/رقم الجواز

التوقيع

صفته

االسم

البطاقة

signature

Position

Name

Signing Authority
(absolute/administrative/
financial/technical)

Nature of
authorization
(Solo / United)

passport/ID
number

SEZA Stamp:
Date:

:1 امللحق
املفوضون التوقيع ونموذج التوقيع

JJJJJJJJ

JJJJJjjjjjjjjJJJJJ
JJJJ
JJ

-----------------------------------------------------------------------------------------------

:ختم الهيئة

-----------------------------------------------------------------------------------------------

:التاريخ
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نموذج طلب استثمار
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Annexure (2):

امللحق (:)2
وصف املشروع االستثماري واحتياجاته

Description of the Project and its needs

املوقع املطلوب للمشروع The place required for project
نوع املوقع

√ ﺍﻟﻣﺳﺎﺣﺔ ﻡArea M2 2

Type of place

طلب االنتفاع بأرض جديدة Request for new land
استئاار أرض من منتفع أو مطور Renting existing land
محلت تاارية Shops
مكاتب Offices

مستودعات/مخازن Stores
نوع النشاط االقتصادي للمشروعType of the activity of the Project :
تااري Commercial

إعلمي Informative

صناعي Industrial

خدمي Service

زراعي Agriculture

تعدين Mineral

سياحي Tourism

منهي Professional

وصف لطبيعة للمشروع وأهدافه ومكوناته

Brief description of project and its contents

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

التكلفة التقديرية للمشروع Estimated capital cost
مصادر التمويل Sources of Finance
القوى العاملة في املشروع فترة اإلنشاء
Manpower during construction
القوى العاملة املتوقعة بعد التشغيل التااري
Manpower after operation

عماني ------------------------- :Omani
غير عماني -------------------------- :Non Omani
عماني ------------------------- :Omani
غير عماني -------------------------- :Non Omani
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نموذج طلب استثمار
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الجدول الزمني املتوقع للمشروع

Time Frame of the Project

التاريخ املتوقع لبدء تنفيذ املشـروع Date of Starting the construction
م ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدة تنفيذ املشـ ــروع Period for completion
تاريخ التشغيل التااري Date of commercial operation

الخدمات املطلوبة للمشروع

Required Services for the Project

هاتف/انترنت/فاكس Tel/Internet/fax
كمي ـ ـ ــة امليـ ـ ــاه (م /3شه ـ ـ ـ ـ ـ ــر( Water M3/month
استه ــلك الك ـ ـ ــهرب ـ ـ ــاء (كيلوات /شهر ) Consumption Electricity KW/Month
كميـ ـ ـ ـ ــة الغـ ـ ـ ـ ـ ــاز (م /3شه ـ ـ ـ ــر( Gas M3/month
الصرف الصحي(م/3شهر) Sewage m3/month
خدمات أخرى Other Services
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24507400

21

نموذج طلب استثمار
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امللحق(  :)3نموذج عقد تأسيس شركة------------ :
م تم االتفاق بين جميع أطراف هذا العقد على تأسيس شركة تتمتع بشخصية معنوية مستلقة ولها ذمتها املالية وحقوقها في
بتاريخ / /
ً
التعاقد واملقاضاة وذلك وفقا للبنود املنصوص عليها في صلب هذا العقد.
بند رقم  :1اسم الشركة-------------------------------------------------------------------------------- :
بند رقم  :2مركز الشركة الرئيس ي--------------------------------------------------------------------- :
عـ ـ ـ ـي ـ ـن ـ ــي ( )-------------------------------ريال عماني
بند رقم  :3رأسمال الشركة :نـ ـ ـ ـقـ ـ ــدي( )-------------------------------ريال عماني
م ـ ــقسم إلى( )------------------------------حصة بقيمة اسمية متساوية وقيمة الحصة الواحدة ( )------------------------ريال عماني
بند رقم  :4أسماء الشركاء وجنسياتهم ومقدار حصصهم وصفاتهم وتاريخ ميلدهم وعنوانهم
م

اسم الشريك

الجنسية

مقدار الحصص

الصفة

تاريخ امليلد

عنوان الشريك

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
بند رقم  :5موضوع الشركة ((غايتها)) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ :
بند رقم  :6تاريخ تأسيس الشركة---------------------------------------------------------------
بند رقم  :7مدة الشركة-------------------------------------------------------------------------
بند رقم  :8املفوضون باإلدارة والتوقيع------------------------------------------------------- :
بند رقم  :9السنة املالية للشركة تبدأ السنة املالية للشركة في  /وتنتهي في  /من كل عام أما السنة املالية األول فتبدأ من تاريخ التسجيل
وتنتهي في / /
بند رقم ( :)10مع مراعاة احكام القانون الواردة في هذا العقد فان الخلف بين الشركاء يحل عن طريق --------------------------------------------------
بند رقم ( :11بالنسبة لشركات التضامن والتوصية) يمكن عزل مدير الشركة من وظيفته إذا قرر ذلك ---------------------------------------------
ً
الشركاء فان كان املدير شريكا فل يشترك في التصويت الخاص بعزله من وظيفته كما يمكن املطالبة بعزله لدى املحكمة املختصة.
بند رقم ( :12بالنسبة لشركات محدودة املسؤولية) تكون مقررات جمعية الشركات قانونية إذا وافق عليها ممثلون لنسبة ال تقل عن (-----------------
 )----من ماموع الحصص املمثلة في االجتماع باستثناء القرار القاضية بزيادة أو تخفيض رأس مال الشركة أو تحويلها إلى شركة تضامنأو توصية فيتطلب ذلك موافقة جميع الشركاء ،كذلك القرارات القاضية بتعديل عقد الشركة أو تحويلها إلى شركة مساهمة فيتطلب
ذلك موافقة ثلثة أرباع ماموع الحصص على األقل.
بند رقم  :13تطبق أحكام قانون الشركات التاارية والقوانين املختصة األخرى في كل مالم يرد في هذا العقد وفي حالة التعارض تكون النصوص
القانونية اإللزامية هي األولى بالتطبيق.
بند رقم  :14أحكام أخرى:
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------سلطنة عمان | بناية بريق الشاطئ | صندوق بريد  | 25 :الرمزالبريدي  | 103 :هاتف  | 24507500:فاكس :
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Annexure 3: Articles of association for the ------------------On the date ………..….. it was agreed between all parties to this Contract to establish a Company
with an independent Legal Personality and has its financial …. And rights to enter into contracts
and prosecution in accordance with the terms set forth in this Contract.
Article (1): Name of the Company:…………………………………….
Article (2): The Company’s Head Office:………………………….
Article (3): Company’s Capital:…………
Cash capital (
) Omani Riyals Asset capital (
) Omani Riyals
Divided into (
) shares with a nominal value equal and value per share is
(
) Omani Riyals.
Article (3): Detail of the partners:
Share
Name of the Partner Nationality
Date of birth
Address
Nature
Value
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

Article (5): Purpose of the Company: …………………..
Article (6):Date of establishment of the company: -----------------------------Article (7): Duration of the Company -------------------------------Article (8): Authorized Signatories:--------------------------------------------------------------------------Article (9): The financial year of the company begins on ………… and ends on ……….. of each
year. The first financial year shall begin from the date of registration and ends on ………..
Article (10): Subject to the provisions of the law, any disputes between the partners are resolved
through …………………………
Article (11): (for limited partnership companies) the manager can be isolated from his job if
………………….. and if the manager was a partners, he shall not participate in the voting related to
the isolation from his job. It can also be requested to isolate him through the competent court.
Article (12): (For limited liability companies) the decisions of the Assembly of the companies shall
be valid and legal if approved by the representatives and the approvals constitute a percentage not
less than …….. of the total number of shares present in the meeting. Excluding the decisions to
increase or reduce the Capital of the Company or convert it to a limited partnership, consent shall
be taken from all the partners. The decisions to amend the company’s articles of association or
convert into a joint stock company then it requires the approval of three-fourths of the total shares,
at least.
Article (13): The provisions of the Commercial Companies law and all relevant laws shall be
applicable unless mentioned in the contract. In the case of conflict between the provisions of the
laws and the contract, the provisions of the laws shall be applied.
Article (14): other provisions: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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امللحق ( )4نموذج شهادة إثبات رأسمال املؤسسةاالشركة
املحترم
الفاضلا مديردائرة تسجيل الشركات
هيئة املنطقة االقتصادية الخاصة بالدقم
املوضوع :شهادة بنكية إلثبات رأس املال
نشهد أن املؤسسين ملؤسسةا لشركة ( ----------------------------------قيد التأسيس) قد أودعوا لدى البنك ما يمثل
مساهمتهم في رأس املال وذلك في الحساب املصرفي رقم  ----------------------------------لدى بنك ---------------------------------
 فرع  ----------------------------------وذلك بمبلغ  ----------------------------------ريال عماني وذلك وفق التفاصيل اآلتية:املبلغ (ريال عماني)

م االسم
1
2
3
4

ويتعهد البنك باالحتفاظ بهذه الودائع لصالح املؤسسةاالشركة وذلك لحين استكمال إجراءات التسجيل والترخيص لدي
هيئة املنطقة االقتصادية الخاصة بالدقم.
وتفضلوا بقبول فائق االحترام

اسم املوظف املختص بالبنك ----------------------------------------------------------------
التوقيع ---------------------------------------------------------
التاريخ--------------------------------------------------------- :
ختم البنك
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Appendix (4): Certificate of Proof of Deposit of share in the capital of the Institution / Company
Director, Company Registration Department
Special Economic Zone Authority at Duqm
Bank Deposit Certificate of Share in the Capital
We hereby certify that Founders of ---------------------------------- institution / company (under formation)
whose details are given in the table below have deposited RO -------------------- in the bank account number
---------------------- with ---------------------------------- Bank, ---------------------------------- branch, representing their
share in the capital of the Company.
S/N
1
2
3
4

Name

Amount (RO)

The Bank undertakes to maintain the amounts deposited therewith by the Founders for the benefit of
the institution / company, until the registration and licensing procedures at Special Economic Zone
Authority at Duqm have been completed.
Thank you,
Name of the Bank's Officer in-charge: -----------------------------------------------------------------------------------Signature: -------------------------------------------------------------------------Date: -------------------------------------------------------------------------------Seal of the Bank:
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ﺗﻔﺎﺻﻴﻞ ﺎﻟﻤﺸﺍﺭﻲﻊ ﺍﻟﺴﻜﻨﻲ
ﺍﻟﺘﺠﺍﺭﻱ ﻭ ﺍ ﻟﺴﻴﺎﺣﻴ

ﺍﺳﻢ
ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ

Company name

ﺗﺎﺭﻳﺦ ......../......./...... :
ﻋﺰﻳﺰ ﻴ ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮ ﻟﻨﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﺇﺳﺘﻜﻤﺎﻝ ﺇﺟﺮﺍءﺍﺕ ﺕﺨﺼﻴﺺ ﺍﻻﺭﺍﺿﻲ ﻟﻼﻧﺘﻔﺎﻉ  ،ﻳﺮﺟﻰ ﺗﻌﺒﺌﺔ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻤﻄﻟﻮﺑﺔ ﺃﺩﻧﺎﻩ ﺑﺪﻗﺔ
ﻋﺎﻟﻴﻪ ﻟﻨﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﺗﺨﺼﻴﺺ ﺍﻟﻤﻮﻗﻊ ﺍﻟﻤﻨﺎﺳﺐ ﻟﻠﻤﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﻤﺮﺍﺩ ﺇﻗﺎﻣﺘﻪ
-

ﺍﻟﺭﺟﺎء ﺗﺯﻭﻳﺩ . ..ﻭﺻﻑ ﻣﻔﺻﻝ ﻋﻥ ﻁﺑﻳﻌﺔ ﺍﻻﻧﺷﻁﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﻭﻗﻊ ﺑﺎﻻﺿﺎﻓﺔ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻣﻌﺩﺍﺕ ﻭﺍﻟﺗﻘﻧﻳﺎﺕ ﺍﻟﻣﺳﺗﺧﺩﻣﺔ ﻓﻲ ﺍﻻﻧﺗﺎﺝ .
Please describe exactly the type of activities you will have? And describe the technology which will be

-

used for each activity.
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
ﻫﻝ ﻟﺩﻳﻛﻡ ﻣﺷﺭﻭﻉ ﺁﺧﺭ ﺑﻧﻔﺱ ﺍﻻﻧﺷﻁﺔ؟ ﺍﻟﺭﺟﺎء ﺗﺣﺩﻳﺩ ﻣﻭﻗﻊ ﺍﻟﻔﺭﻉ ﺍﻻﺧﺭ ﺍﻥ ﻭﺟﺩ ﻣﻊ ﺍﺭﻓﺎﻕ ﺧﺭﻳﻁﺔ ﺍﻟﻣﻭﻗﻊ
Provide concept site plan with detailed measurements

-

.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
-

ﺍﻳ ﻣﺗﻁﻠﺑﺎﺕ ﺧﺎﺻﺔ ﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻣﻭﻗﻊ ﺍﻟﻣﻁﻠﻭﺏ/ﺍﻟﺷﻭﺍﺭﻉ/ﺍﻟﺧﺩﻣﺎﺕ /ﺃﺧﺭﻯ
Location/traffic/utility requirements and any other specific requirements.
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................

ﺍﻗﺮ ﺍﻧﺎ ﺻﺎﺣﺐ ﺷﺮﻛﺔ  .............................................ﺑﺄﻥ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﻌﻟﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭﺓ ﺻﺤﻴﺤﺓ
ﺧﺘﻢ
ﺗﻮﻗﻴﻊ ﻭ ﺧﺘﻢ ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮ ...................................
ﺍﻟﻒﻅﻮﻤ...............................:
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ﺗﻔﺎﺻﻴﻞ ﺍﻟﻤﺸﺍﺭﻳﻊ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ
ﻭﺍﻟﻟﻮﺟﺴﺘﻴﺔ
ﺍﺳﻢ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ
Company name
ﺗﺎﺭﻳﺦ ......../......./...... :
ﻋﺰﻳﺰﻱ ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮ ﻟﻨﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﺇﺳﺘﻜﻤﺎﻝ ﺇﺟﺮﺍءﺍﺕ ﺕﺨﺼﻴﺺ ﺍﻻﺭﺍﺿﻲ ﻟﻼﻧﺘﻔﺎﻉ  ،ﻳﺮﺟﻰ ﺗﻌﺒﺌﺔ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻤﻄﻟﻮﺑﺔ ﺃﺩﻧﺎﻩ ﺑﺪﻗﺔ
ﻋﺎﻟﻴﻪ ﻟﻨﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﺗﺨﺼﻴﺺ ﺍﻟﻤﻮﻗﻊ ﺍﻟﻤﻨﺎﺳﺐ ﻟﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﻤﺮﺍﺩ ﺇﻗﺎﻣﺘﻪ .
-

ﺍﻟﺭﺟﺎء ﺗﺯﻭﻳﺩﻧﺎ ﺑ ﻭﺻﻑ ﻣﻔﺻﻝ ﻋﻥ ﻁﺑﻳﻊﺔ ﺍﻻﻧﺷﻁ ﺔ ﻓﻳ ﺍﻟﻣﻭﻗﻊ ﺑﻻﻻﺿﺍﻓﺔ ﺍﻟﻯ ﺍﻟﻣﻌﺩ ﺍﺗ ﻭﺍﻟﺗﻘﻧﻳﺎﺕ ﺍﻟﻣﺳﺗﺧﺩﻣﺔ ﻓﻲ ﺍﻻﻧﺗﺎﺝ .
Please describe exactly the type of activities you will have? And describe the technology which will be

-

used for each activity.
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
 ﻫﻝ ﻟﺩﻳﻛﻣ ﻣﺷﺭﻭﻉ ﺁﺧﺭ ﺑﻧﻔﺱ ﺍﻻﻻﻻﻁﺔ؟ ﺍﻟﺭﺟﺎء ﺗﺣﺩﻳﺩ ﻣﻭﻗﻊ ﺍﻟﻔﺭﻉ ﺍﻻﺧﺭ ﺍﻥ ﻭﺟﺩ ﻣﻊ ﺍﺭﻓﺎﻕ ﺧﺭﻳﻁﺔ ﺍﻟﻣﻭﻗﻊProvide concept site plan with detailed measurements

-

.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
-

ﺍﻱ ﻣﺗﻁﻠﺑﺎﺕ ﺧﺎﺻﺔ ﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻣﻭﻗﻊ ﺍﻟﻣﻁﻠﻭﺏ/ﺍﻟﺷﻭﺍﺭﻉ/ﺍﻟﺧﺩﻣﺎﺕ /ﺃﺧﺭﻰ
Location/traffic/utility requirements and any other specific requirements.

-

.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
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ﺗﻔﺎﺻﻴﻞ ﺍﻟﻤﺸﺍﺭﻳﻊ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ
ﻭﺍﻟﻟﻮﺟﺴﺘﻴﺔ
-

ﻣﺎ ﻧﻭﻉ ﺍﻟﻣﻌﺩﺍﺕ ﺍﻟﻣﺳﺗﺧﺩﻣﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﻭﻗﻊ؟
?- What type of equipment/machinery are used on site
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................

-

ﻫﻝ ﻣﻥ ﺭﻭﺍﺋﺢ ﻣﻧﺑﻌﺛﺔ ﻣﻥ ﺍﻻﻧﺷﻁﺔ؟ ﺍﻥ ﻭﺟﺩﺕ ،ﺍﻟﺭﺟﺎء ﻭﺻﻑ ﺍﻻﺣﺗﻳﺎﻁﺎﺕ ﻭﺍﻟﺟﺭﺍءﺍﺕ ﺍﻟﻣﺗﺑﻌﺔ؟
?Is there any smell generated from the activities? If so, kindly describe the mitigation measures

-

.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.................................................................................................... .........................................................
-

ﺣﺕﻲﺎﻁﺎﺕ ﻭﺍﻟﺟﺭﺍءﺍﺕ ﺍﻟﻣﺗﺑﻌﺔ
ﻣﺎ ﻫﻲ ﻧﻭﻋﻳﺔ ﺍﻟﻣﺧﻠﻔﺎﺕ ﺍﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻣﻧ ﺍﻻﻧﺷﻁﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﻭﻗﻊ؟ ﺍﻥ ﻭﺟﺩﺕ ،ﺍﻟﺭﺟﺎء ﻭﺻﻑ ﺍﻻ
What type of waste will be generated from these activities? If so, kindly describe the mitigation
measures.

-

................................. ...........................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
-

ﺣﺕﻲﺍﻁﺍﺕ ﻭﺍﻟﺟﺭﺍءﺍﺕ ﺍﻟﻣﺗﺑﻌﺔ
ﻣﺎ ﻫ ﻳ ﻧﻭﻌﻳﺔ ﺎﻻﻧﺑﻌﺎ ﺛﺎﺗ ﺎﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻣﻥ ﺍﻻﻧﺷﻁﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﻭﻗﻊ؟ ﺍﻥ ﻭﺟﺩﺕ ،ﺍﻟﺭﺟﺎء ﻭﺻﻑ ﺍﻻ
?)What emissions will be produced by the plants (if any

-

.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................. ................................................................................
-

ﺍﻟﺭﺟﺎء ﺗﺣﺩﻳﺩ ﺟﻣﻳﻊ ﻣﺗﻁﻠﺑﺎﺗﻛﻡ ﺍﻟﻣﺭﻭﺭﻳﺔ .
Kindly describe all traffic requirements

-

.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
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ﺗﻔﺎﺻﻴﻞ ﺍﻟﻤﺸﺍﺭﻳﻊ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ
ﻭﺍﻟﻟﻮﺟﺴﺘﻴﺔ
-

ﻣﺎ ﻫﻲ ﻭﺳﺎﺋﻝ ﻧﻘﻝ ﺍﻟﻣﻭﺍﺩ ﺍﻟﺧﺎﻡ ﻭﺍﻟﻣﻭﺍﺩ ﺍﻟﻣﺻﻧﻌﺔ ؟ ﻭﻣﺎ ﻫﻭ ﻋﺩﺩ ﺍﻟﺷﺣﻧﺎﺕ ﻣﻥ ﻭﺍﻟﻰ ﺍﻟﻣﻭﻗﻊ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻳﻭﻡ ﺍﻟﻭﺍﺣﺩ ؟
?What means of transport will be used for the raw material, processed material and at what frequency

-

.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
-

ﻣﺎ ﻫﻲ ﻭﺳﻲﻠﺔ ﺍﻟﻣﻭﺍﺻﻼﺕ ﺍﻟﻣﺗﺑﻌﺔ ﻟﻧﻘﻝ ﺍﻟﻣﻭ .ﻔﻳﻥ  /ﺍﻟﻌﻣﺍﻟ ﻣﻥ ﻭﺍﻟﻰ ﺍﻟﻣﻭﻗﻊ ؟
?How will the employees access the site? How many workers will be doing so with the said mean of transport

-

.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
................................................................................................ .............................................................
-

ﺍﻟﺭﺟﺎء ﻭﺻﻑ ﺳﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻌﻣﻝ ﻭﻋﺩﺩ ﺍﻟﻣﻧﺎﻭﺑﺎﺕ ﻭﺍﻟﻣﻭﻅﻔﻳﻥ ﻓﻲ ﻛﻝ ﻧﻭﺑﺔ ﺍﻥ ﻭ ﺟﺩﺕ .
?What are the operational working hours and in how many shifts how many workers are expected per shift

-

.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
-

ﻫﻝ ﺳﻳﺗﻡ ﺗﺧﺯﻳﻥ ﺍﻳﺔ ﻣﻭﺍﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﻭﻗﻊ ؟ ﺍﻥ ﻭﺟﺩﺕ  ،ﺍﻟﺭﺟﺎء ﻭﺻﻑ ﻧﻭﻉ ﻭﻛﻣﻳﺔ ﺍﻟﻣﻭﺍﺩ ﺍﻟﻣﺧﺯﻧﺔ ﻭﻫﻝ ﺳﺗﺧﺯﻥ ﺑﺻﻔﺔ ﺩﺍﺋﻣﺔ ﺃﻡ ﻣﺅﻗﺗﺔ ؟
Will any material be stored on site? If so, kindly describe the type and quantities to be stored on site and
?whether temporary or permanently

...................................................................................................................... .......................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................

ﺍﻗﺮ ﺍﻧﺎ ﺻﺎﺣﺐ ﺷﺮﻛﺔ  .............................................ﺑﺄﻥ ﺟ ﻤﻴﻌ ﺍﻟﻤﻌﻟﻮﻤﺍﺕ ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭﺓ ﺻﺤﻴﺤﺔ
ﺗﻮﻗﻴﻊ ﻭ ﺧﺘﻢ ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮ ...................................
ﺍﻟﻒﻅﻮﻤ...............................:

ﺧﺘﻢ
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القسم الثاني
التسجيل التجاري
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الفصل األول
خطوات مهمة قبل القيد التسجيل التجاري
خطوات مهمة قبل تقديم طلب التسجيل التجاري
عزيزي املستثمر...
هيئة املنطقة االقتصادية الخاصة بالدقم تطكر اهتمامكم باملنطقة وترحب باحتضان مطروعكم
االستثماري ،ونود أن نوجه عنايتكم الكريمة إلى بع الخطوات املهمة التي ي بغي لو القيام اا قبل البدء
في اإلجراءات الرسمية لتأسيو املطروع والو لضمان فهم البيئة االستثمارية املتعلقة بمطروعكم
واستيفاء البيانات والوثائق واملستندات املطلوبة لتفادي أي نقص عند التقدم بطلب االستثمار إلى الهيئة.
نقطة البداية :تعرف على املناخ االستثماري والتشريعي
 التعرف على الفرا االستثمارية املتاحة في املنطقة واإلعفاءات واملزايا التي يتسم اا املناخاالستثماري ،ثم دراسة الجدوى االقتصادية ملدى مالئمة املنطقة للمطروع الذي تنوي تأسيسه في
املنطقة.
 التعرف على البيئة التطر عية للمنطقة من خالل االطالع على التطر عات املنظمة والتي تجدونشنسخة مناا على موق الهيئة على شبكة املعلومات العاملية ،ونذكر من هذه التطر عات على سبيل
املثال ال الحصر:
 .1املرسوم السلطاشني رقم  2011/119بإشنطاء هيئة املنطقة االقتصادية الخاصة بالدقم
وإصدار نظامها.
 .2املرسوم السلطاشني رقم  2013/79بإصدار نظام املنطقة االقتصادية الخاصة بالدقم.
 .3الئحة االنتفاع باألراض ي اململوكة للدولة باملنطقة.
 .4الئحة تسجيل املطروعات في املنطقة االقتصادية الخاصة بالدقم.
 .5الئحة تنظيم البيئة االستثمارية.
 .6الئحة التخطيط العمراشني وتراخيص البناء.
 .7الئحة تنظيم التصاريح البيئية.
 .8قواعد تنظيم اإلعفاءات الضريبية.
 .9نظام اإلدارة الجمركية.
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الخطوة الثانية :وصف طبيعة املشروع االستثماري
إعداد وصف كافي للمطروع االستثماري املقترح يتضمن كحد أدشنى البيانات الواردة في نمواج طلب
االستثمار والذي تجدون شنسخة منه في نااية هذا الدليل وكذلو على موق الهيئة على شبكة املعلومات
العاملية ،والهدف من توفير هذه البيانات واملعلومات هو تسهيل عرض املطروع املقترح على إدارة الهيئة حتى
يتسنى لها توجياو إلى الفرا املناسبة.
نرجو االطالع على امللحق رقم ( )2من نمواج طلب االستثمار الوارد في القسم األول للتعرف على طبيعة
البيانات واملعلومات املطلوبة عن املطروع.
الخطوة الثالثة :اختيارالكيان القانوني املناسب للمشروع
يمكن تسجيل املطروع في املنطقة ضمن أحد األشكال القانونية ا تية:
 .1مؤسسة فردية جديدة.
 .2شركة تجارية جديدة ،ويمكن أن تتخذ الطركة األشكال ا تية:
 oشركة محدودة مسؤولية.
 oشركة تضامن.
 oشركة توصية.
 oشركة مساهمة عامة أو مقفلة.
 .3فرع ملؤسسة فردية أو شركة تجارية محلية يكون مركز عملها الرئيس ي خارج املنطقة.
 .4فرع ملؤسسة فردية أو شركة تجارية عاملية يكون مركز عملها الرئيس ي خارج السلطنة.
وتنصح الهيئة املستثمر بشدة ممارسة النشاط باملنطقة من خالل إنشاء كيان قانوني مستقل وليس
فرعا تابعا ملؤسسة أو شركة خارج املنطقة وذلك ألغراض استكمال إجراءات اإلعفاء الضريبي بسهولة
ويسر لدى الجهات املختصة ،وسهولة أعداد البيانات املالية لهذا املشروع ،حيث تتطلب قواعد
اإلعفاءات الضريبية االستقالل املالي واإلداري التام للنشاط االقتصادي باملنطقة االقتصادية وإعداد
بيانات مالية مستقلة.

الخطوة الرابعة :إعداد املستندات والوثائق املطلوبة:
على املستثمر إعداد املستندات والوثائق التي تتطلباا عملية التسجيل التجاري والو وفقا للطكل القانوشني
الذي تم تحديده للمطروع ،وقد أوضح نمواج طلب االستثمار هذه الوثائق في امللحق األخير مناا.
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الخطوة الخامسة :تعبئة طلب االستثماروتقديمه مع املستندات والوثائق:
يمكن الحصول على شنسخة من نمواج طلب االستثمار من موق الهيئة وتعبئته بجمي البيانات واملعلومات
املطلوبة ،وتجدر اإلشارة إلى أن الخطة املستقبلية للهيئة تسعى إلى جعل التسجيل يتم إلكترونيا عبر املوق .
يقدم الطلب إلى املحطة الواحدة للهيئة بمسقط أو الدقم من صاحب الطلب نفسه أو املمثل القانوشني له
مستوفيا جمي البيانات واملعلومات املطلوبة ،ومرفقا به جمي املستندات ،وال يتم النظر في الطلب إال بعد
استيفاء البيانات واملستندات الالزمة والتوقي عليه من الشخص املفوض بالتوقي بما يؤكد صحة
املعلومات الواردة فيه.
الوقت الالزم إلنجاز وفقا لالئحة تقديم املطروعات ،تقوم دائرة التسجيل التجاري بالبت في الطلب
خدمات التسجيل بالقبول أو الرف خالل مدة ال تتجاوز خمسة أيام عمل من تاريخ تقديمه
التجاري
مستوفيا كافية البيانات واملستندات الالزمة.
رسوم الخدمة

حسب جدول الرسوم الوارد في الفصل الخامو من هذا القسم.
وفيما يتعلق بالخدمات األخرى غير الواردة في جدول الرسوم ،تستوفي الهيئة
مقابل الخدمات التي تؤدياا اات الرسوم التي تستوفياا الجهات املعنية وفق
التعرفة املنصوا علياا في القوانين اات العالقة واللوائح الصادرة تنفيذا لها.
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الفصل الثاني
القيد بالسجل التجاري ألول مرة باملنطقة
تحديد االسم التجاري للمشروع
ي بغي للمستثمر أن يجتاد في اختيار االسم الناجح للمطروع الذي يحدد هوية املطروع و عمل على جذب
العمالء ،ويفرق بينه وبين املنافسين في اات املجال.
فيما يتعلق ببحث وتسجيل األسماء التجارية يراعى االلتزام با تي:
 -1أن يكون االسم التجاري عربيا اا معنى ويتماش ى م ا داب والتقاليد العامة.
 -2أال يكون االسم التجاري قد تم تسجيله مسبقا بالسجل التجاري.
 -3أن يطابق االسم التجاري الحقيقة وأال يؤدي إلى التضليل أو يمو الصالح العام.
يمكن تسجيل األسماء التجارية وفقا لالتي:
 -1اقتصار تسجيل األسماء التجارية املتخصصة (العاملية  -الدولية  -عبر البحار -عبر املحيطات  -ما وراء
البحار) على املؤسسات والطركات التي تبلغ رؤوس أموالها مائة ألف ريال عماشني فما فوق .
 -2اقتصار تسجيل االسم التجاري املتضمن كلمة (عمان -العمانية) على املؤسسات والطركات التي يبلغ
رؤوس أموالها خمسمائة ألف ريال عماشني وما جاوز الو.
 -3أسماء الدول العربية واملدن واألناار واألماكن املطهورة اا متى ما تم إثبات وجود تلو املسميات .
 -4أسماء الدول األجنبية واملدن واألناار واألماكن املطهورة اا متى ما كان أحد الطركاء في تلو الطركات
يحمل ج سية تلو الدولة.
 -5أسماء األعالم البارزة بحيث يتناسب م األشنططة التجارية.
 -6إاا كان االسم التجاري مستمدا من كنية  ،أو لقب طالب التسجيل على شاكلة أبو فالن  /أبو فالنة إاا
كان له ابن أو ابنة بذات االسم .
 -7االسم الشخص ي للطريو األجنبي املستثمر سواء طبيعيا كان أو معنويا .
يحظرتسجيل األسماء التجارية وفقا لآلتي:
-1 -1ال يجوز التصرف في االسم التجاري تصرفا مستقال عن التصرف في املتجر ،بل إن التصرف في
املتجر ال يطمل االسم التجاري ما لم ينص على الو صراحة أو ضمنا .
 -2تسجيل االسم في حالة التأكد من حجزه أو تسجيله إاا كان بصورة الجم أو املفرد  ،مثال الو :االسم
املسجل زهرة املستقبل ال يجوز تسجيله زهور املستقبل .
 -3جم مسمى القبيلة بإضافة (آل) إلياا .
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-4
-5
-6
-7

أسماء الطركاء القصر في الطركات باستثناء الطركات املحدودة املسؤولية أو املساهمين في شركات
املساهمة .
اسم العلم مثل ( محمد وحمد  ...الخ) إال إاا كان اسما للمستثمر .
أسماء الهيئات واملنظمات الدولية كهيئة األمم املتحدة  /منظمة التجارة العاملية  ...إلخ .
األسماء التي وردت أو ترد بعدم تسجيلها توجياات حكومية .

إجراءات اختياراالسم التجاري:
يقوم املستثمر بمراجعة املوظف املختص والو بتقديم عدة بدائل لالسم املقترح للمطروع ،حيث يقوم
املوظف املختص بمراجعة االسم والتحقق من عدم وجود اسم مثيل له بنظام التسجيل التجاري ،ويحق
للهيئة رف تسجيل أي اسم تجاري تم حجزه إاا كان يتعارض والضوابط املعمول اا.
الوثائق واملستندات املطلوبة:
م

الوثائق واملستندات

مؤسسة فرع شركة أو فرع
شركة
شركة
مؤسسة
فردية
جديدة
عاملية
محلية
جديدة

 1تعبئة نمواج طلب االستثمار املعمول به لدى الهيئة م مرفقاته
وفق الطكل القانوشني املقرر للمطروع.

√

√

√

√

 2وصف املطروع االستثماري واحتياجاته حسب النمواج الوارد
بطلب االستثمار.

√

√

√

√

 3كطف حساب مصرفي للطركاء.

√

√

√

√

 4شنسخة من البطاقة الشخصية التي تثبت هوية املالو أو الطركاء
أو املؤسسين واملفوضين بالتوقي .

√

√

√

 5نمواج التوقي للمفوضين بالتوقي حسب النمواج الوارد
بطلب االستثمار.

√

√

√

 6عقد التأسيو والنظام األساس ي موقعا عليه من الطركاء أو
املؤسسين على أن تكون التوقيعات بذات الطكل املثبت في
البطاقة الشخصية حسب النمواج الوارد بطلب االستثمار ،أو
حسبما تراه الطركة ،والنظام األساس ي لطركات املساهمة.

√

 7إذا زاد عن ( )20.000ريال عماني :شهادة بنكية إلثبات رأس
املال حسب النمواج امللحق بطلب االستثمار.

√

√
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م

الوثائق واملستندات

مؤسسة فرع شركة أو فرع
شركة
شركة
مؤسسة
فردية
جديدة
عاملية
محلية
جديدة

 8إذا كان أحد الشركاء شخصية معنوية (اعتبارية) :محضر
اجتماع الطركاء بالطركة يبين في هذا املحضر مقدار حصة هذا
الطريو وتحديد الشخص الذي سيوق عنه على عقد تأسيو
الطركة املزم تسجيلها.

√

 9إذا كان هناك شريك أجنبي معنوي :شنسخة مصدقة من عقد
التأسيو و النظام األساس ي للطريو األجنبي املعنوي وإثبات ما
يفيد تسجيله في البلد األجنبي ،م ترجمتاا إلى اللغة العربية.

√

 10رسالة رسمية من مالو املؤسسة أو الطركة بطلب تسجيل
الفرع واألشنططة في املنطقة.

√

 11محضر اجتماع الطركاء الذي يتضمن إضافة الفرع واألشنططة
(للطركات).

√

 12العقد املعدل لعقد التأسيو والنظام األساس ي (للطركات)

√

 13شنسخة مصدقة من عقد التأسيو والنظام االساس ي للطركة
العاملية بمركزها الرئيس ي ،م ترجمتاا إلى اللغة العربية.

√

 14رسالة مصدقة تؤكد مسؤولية املركز الرئيس ي للطركة عن
األعمال التي يقوم اا الفرع في السلطنة م ترجمتاا إلى اللغة
العربية.

√

 15شهادة مصدقة بتسجيل الطركة بمركزها الرئيس ي في البلد األم،
م ترجمتاا إلى اللغة العربية.

√

 16تفوي مصدق من املركز الرئيس ي يخول مدير/مديري الفرع
للقيام بأعمال االدارة في السلطنة  ،م الترجمة إلى اللغة العربية.

√

 17شنسخة من االتفاقية املبرمة بين الطركة العاملية والجهة
الحكومية العمانية املتعاقد معها ،م خطاب من الجهة
الحكومية تبين فيه رقم العقد وتاريخ بدايته وتاريخ انتاائه.

√

 18شنسخة من األوراق الرسمية والتراخيص الصادرة عن الجهات
املختصة املعنية

√
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م

الوثائق واملستندات

 19إاا كان مقدم الطلب يحمل تأشيرة إقامة في السلطنة  :خطاب
عدم مماشنعة من الكفيل الحالي لتأسيو املطروع في املنطقة.

مؤسسة فرع شركة أو فرع
شركة
شركة
مؤسسة
فردية
جديدة
عاملية
محلية
جديدة
√

√

متطلبات إضافية لقيد شركات املساهمة
 1القرار اإلداري الصادر عن مدير عام التجارة بوزارة التجارة و الصناعة بتأسيو الطركة.
 2موافقة الهيئة العامة لسوق املال على تأسيو شركات املساهمة العامة.
 3محضر اجتماع الجمعية العامة التأسيسية.
 4محضر اجتماع مجلو اإلدارة األول بتحديد األعضاء املفوضين بالتوقي وتعيين رئيو املجلو ونائب
رئيو املجلو.
 5عقد التأسيو والنظام األساس ي للطركة مصدق عليه من وزارة التجارة والصناعة بال سبة للطركات
املساهمة املقفلة والهيئة العامة لسوق املال بال سبة لطركات املساهمة العامة.

إجراءات تقديم الطلب:
 1تعبئة نمواج طلب االستثمار متضمنا جمي البيانات واملعلومات ومرفقا به جمي الوثائق
واملستندات املذكورة أعاله حسب الطكل القانوشني للمطروع ،وموقعا من املستثمر.
 2تقديم الطلب إلى املحطة الواحدة لهيئة املنطقة االقتصادية الخاصة بالدقم سواء في الدقم أو
مسقط.
 3يقوم املوظف املختص بدراسة الطلب والتحقق من استيفاءه البيانات والوثائق املطلوبة وموافاة
املستثمر بأي مالحظات أو نواقص في وقت االستالم.
 4بعد استكمال الطلب ومراجعته يقوم املوظف املختص بإدخاله في نظام التسجيل التجاري واستيفاء
الرسوم املستحقة من املستثمر.
 5يقوم املوظف املختص بتسليم املستثمر شنسخة من شهادة التسجيل التجاري ومرفقاتاا.
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الفصل الثالث
إجراءات قيد التعديالت في السجل التجاري
تجديد القيد في السجل التجاري
يتم تجديد القيد في السجل التجاري كل (  ) 5خمو سنوات  ،ويقدم طلب التجديد من اوي الطأن قبل
انتااء مدته با ( )30ثالثين يوما على األقل  ،شريطة استيفاء الطروط  ،وسداد الرسوم املقررة قانونا.
وفيما يلي الوثائق واملستندات املطلوبة ألغراض التسجيل التجاري لجمي الكيانات القانونية:
 1طلب تجديد القيد في السجل التجاري متضمنا جمي البيانات واملعلومات وموقعا من املفوض
بالتوقي حسب النمواج املعمول به لهذا الغرض.
 2شنسخة من نمواج املفوضين بالتوقي .
قيد أنشطة اقتصادية إضافية باملنطقة:
 1طلب االستثمار متضمنا جمي البيانات واملعلومات وموقعا من املستثمر ،بما في الو وصف املطروع
االستثماري الذي ينوي إضافته (ملحق  2من طلب االستثمار).
 2رسالة رسمية من مالو املؤسسة أو الطركة بطلب تسجيل الفرع واألشنططة في املنطقة.
 3محضر اجتماع الطركاء الذي يتضمن إضافة الفرع واألشنططة باملنطقة بال سبة لطركات غير
املساهمة ،وشنسخة من قرار مجلو اإلدارة بال سبة لطركات املساهمة إاا كان النظام األساس ي
للطركة يسمح بذلو.
 4العقد املعدل لعقد التأسيو والنظام األساس ي (للطركات غير املساهمة) بما يفيد إضافة األشنططة.
 5شنسخة من األوراق الرسمية والتراخيص الصادرة عن الجهات املختصة املعنية.
قيد زيادة رأس املال
 1تعبئة الطلب املخصص لتعديل بيانات القيد في السجل التجاري.
 2إثبات الزيادة في رأس املال.
 3العقد املعدل للنظام األساس ي بال سبة للطركات.
 4شنسخة من نمواج املفوضين بالتوقي .
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قيد تخفيض رأس املال
 1تعبئة الطلب املخصص لتعديل بيانات القيد في السجل التجاري.
رأس املال بما في الو شنطر إعالن التخفي
 2إثبات االنتااء من إجراءات تخفي
االعتراض بال سبة للطركات.
 3العقد املعدل للنظام األساس ي بال سبة للطركات.
 4شنسخة من نمواج املفوضين بالتوقي .

وانتااء فترة

قيد تعديل االسم التجاري
 1تعبئة الطلب املخصص لتعديل بيانات القيد في السجل التجاري.
 2تأكيد املوافقة على االسم التجاري الجديد املقترح.
 3العقد املعدل للنظام األساس ي بال سبة للطركات.
 4أصل مستندات السجل التجاري.
 5شنسخة من نمواج املفوضين بالتوقي (السابق).
 6نمااج التوقي الجديدة وفقا لالسم التجاري الجديد.
قيد تعديل املركزالرئيس ي
 1تعبئة الطلب املخصص لتعديل بيانات القيد في السجل التجاري.
 2العقد املعدل للنظام األساس ي بال سبة للطركات.
 3أصل مستندات السجل التجاري.
 4شنسخة من نمواج املفوضين بالتوقي .
قيد التفرغ عن الحصص و تعديل أسماء الشركاء
 1تعبئة الطلب املخصص لتعديل بيانات القيد في السجل التجاري.
 2محضر اجتماع الطركاء حول تعديل حصص الطركاء.
 3العقد املعدل لعقد التأسيو والنظام األساس ي.
 4أصل مستندات السجل التجاري.
 5شنسخة من نمواج املفوضين بالتوقي .
 6عقد موثق لنقل أو بي حصص الطركاء.
 7شنسخ من هويات الطركاء الجدد.
 8نمواج تواقي جديدة حال تعديل أسماء املفوضين بالتوقي .
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قيد نقل ملكية السجل التجاري للمؤسسة الفردية:
 1تعبئة الطلب املخصص لتعديل بيانات القيد في السجل التجاري.
 2عقد موثق لنقل أو بي السجل التجاري.
 3شنسخ من هويات الطركاء الجدد.
 4نمواج تواقي جديدة حال تعديل أسماء املفوضين بالتوقي .
قيد تعديل الشكل القانوني للشركة
 1تعبئة الطلب املخصص لتعديل بيانات القيد في السجل التجاري.
 2محضر اجتماع الطركاء في حال الطريو(معنوي) وتحديد شخص مفوض على عقد البي والعقد
املعدل وشنسخة من السجل التجاري وعقد الاتأسيو او النظام األساس ي (لألجانب يجب ان تكون
املستندات مصدقة).
 3محضر اجتماع باملوفقة علي تعديل الطكل القانوشني
 4عقد تأسيو جديد
 5حجز االسم التجاري بالطكل القانوشني الجديد
 6نمااج توقي جديده
 8شنطر إعالن التحول
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الفصل الرابع
معامالت أخرى متعلقة بالسجل التجاري
تصفية الشركة:
 1تقديم محضر اجتماع الطركاء حول التصفية مبينا في هذا املستند سبب التصفية وتحديد اسم
املصفى.
 2تقديم موافقة الجهة املرتانة ان كانت الطركة مرهونة.
 3تقديم اعالن عن بدء اعمال التصفية معتمد من قبل املصفى.
 4تقديم شيو بمبلغ( )50ريال عماشني معنون الى وزارة الطؤون القانونية تمهيدا ل طر اعالن عن بدء
اعمال التصفية.
 5تقديم اصل السجل التجاري واوراق الحاسب االلي ونمااج التوق السابقة الخاصة بالطركة املراد
تصفيتاا.
 6تقديم مخالصة ضريبية للطركة.
 7شنطر اعالن التصفية بواسطة الجريدة الرسمية.
 8االنتظار لفترة اعتراض مدتاا ستة اشهر يتوجب على املصفى خاللها تلقي املطالبات وتسويتاا ومن
ثم بعد انتااء مدة الستة اشهر اتخاا اإلجراءات الالزمة من اجل شنطر اعالن انتااء اعمال التصفية.
االندماج بطريقة الضم:
 1محضر اجتماع الطركاء بالطركات املندمجة حول حلها واندماجها في الطركة الدامجة.
 2محضر اجتماع الطركاء بالطركة الدامجة حول قبول االندماج وزيادة رأسمالها.
 3عقد معدل للبنود املراد تعديلها في الطركة الدامجة.
 4نمااج توقي جديدة للمفوضين.
 5اعالن عن االندماج ورف رأسمال الطركة الدامجة.
 6اصل شهادة السجل التجاري وأوراق الحاسب االلي ونمااج التواقي السابقة بالطركتين.
 7موافقة جهة املرتان بعدم املماشنعة للتعديالت املقترحة.
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االندماج بطريقة املزج:
 1محضر اجتماع الطركاء بكل من الطركات املندمجة حول حلها واندماجها بطركة اخرى.
 2تقديم طلب تسجيل شركة جديدة واملزم تأسيسها بعد االندماج مرفق به كافة املستندات الخاصة
بذلو كعقد التأسيو ونمااج التواقي .....الخ.
 3اصل شهادة السجل التجاري واوراق الحاسب االلي ونمااج التواقي السابقة بالطركتين.
 4تقديم اعالن عن االندماج.
 5مخالصة ضريبية.
شطب املؤسسة الفردية:
 1طلب او تعبئة استمارة طلب الططب.
 2موافقة الجهات املعنية (وزارة القوي العاملة /شرطة عمان السلطانية).
 3تقديم اصل السجل التجاري واوراق الحاسب االلي ونمواج التوقي .
شطب الشركة:
 1محضر اجتماع الطركاء باملوافقة على ما آلت اليه التصفية.
 2شنسخة من تقرير املصفى .
 3تقديم إعالن عن انتااء اعمال التصفية موق من قبل املصفى .
 4تقديم شيو بمبلغ ( )50ريال عماشني معنون الى الجريدة الرسمية من اجل شنطر اعالن انتااء اعمال
التصفية.
 5ترسل املستندات املقدمة وهي الطيو واالعالن الى الجريدة الرسمية عن طريق مدير دائرة السجل
من اجل شنطر اعالن انتااء اعمال التصفية ويتعين بالتالي على املصفى متابعة الجريدة من اجل
احضار شنسخة من االعالن املذكور وتسجيله بالوزارة .
 6يطلب تقديم شنسخة من االعالن م رسالة من الطركاء حول شطب الطركة من سجالت الوزارة
وزوال كياناا القانوشني اثر الو.
شطب فرع الشركة العاملية:
 1تقديم رسالة طلب شطب فرع املكتب الرئيس ي.
 2تقديم رسالة براءة الذمة الطركة من الجهة املتعاقدة (لفرع الطركة العاملية )
 3تقديم اصل السجل التجاري ونمواج التوقي .
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إجراءات اإلعفاء من الضريبة الدخل:
 -1يقدم املطروع طلب اإلعفاء من ضريبة الدخل بعد تعبئته إلى املحطة الواحدة للهيئة بمسقط أو
الدقم والو من املمثل القانوشني للمطروع ،محددا به بيانات املطروع من واق السجل التجاري
وغيره من السجالت والوثائق الرسمية ،ومرفقا به املستندات الرسمية الالزمة إلثبات توافر
الطروط والضوابط املتطلبة قانونا للتمت باإلعفاء ،ويقدم الطلب ومرفقاته خالل (  ) 3ثالثة أشهر
من تاريخ بدء ال طاط.
 -2يرفق م الطلب الوثائق واملستندات ا تية:
أ -أوراق السجل التجاري سارية املفعول م نمواج املفوضين بالتوقي .
ب -شنسخة من التراخيص الصادرة للمطروع بمزاولة األشنططة في املنطقة من الهيئة والجهات
األخرى على أن تكون سارية املفعول.
ج -شهادة صادرة عن الجهات املختصة مبينا اا عدد العاملين باملطروع وشنسبة التعمين.
د -أي بيانات أو مستندات أخرى تراها هيئة املنطقة االقتصادية الخاصة بالدقم أو األمانة
العامة للضرائب ضرورية للبت في الطلب.
 -3تتولى املحطة الواحدة ممثلة في دائرة التسجيل التجاري بالهيئة دراسة الطلب ،وبيان رأياا في مدى
ً
تحقق الطروط املتطلبة قانونا للتمت باإلعفاء من ضريبة والدخل والتي تتمثل في:
أ -أن يكون املطروع مسجال بالسجل التجاري للمنطقة االقتصادية الخاصة بالدقم وفقا
ألحكام الئحة تسجيل املطروعات الصادرة من الهيئة.
ب -أن يكون املطروع مرخصا له من الهيئة بمزاولة أحد األشنططة املحددة وفقا للقواعد
الواردة في الئحة تنظيم البيئة االستثمارية الصادرة من الهيئة.
ج -أن يلتزم املطروع بمزاولة األشنططة املرخص له اا داخل حدود املنطقة.
د -أن يلتزم املطروع ب سبة التعمين املحددة من قبل مجلو إدارة الهيئة وهي .%10
 -4يتم عرض الطلب مطفوعا بالنتائج التي انتات إلياا الدائرة املختصة على رئيو مجلو إدارة الهيئة
إلقراره ،ثم إحالته إلى األمانة العامة للضرائب مرفقا به كافة املستندات املقدمة من املطروع والو
خالل ( )30ثالثين يوما من تاريخ تقديم الطلب.
 -5تتولى األمانة العامة للضرائب دراسة الطلب للتحقق من توافر الطروط والضوابط املتطلبة قانونا
لإلعفاء ،ثم إعداد مطروع القرار باإلعفاء و عرضه على الوزير املسؤول عن الطؤون املالية إلصدار
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قرار اإلعفاء من ضريبة الدخل ،وتقوم األمانة بإخطار كل من الهيئة واملطروع بالقرار الصادر بطأن
طلب اإلعفاء.
 -6يلتزم املطروع في جمي األوقات بما يلي:
أ -مسو حسابات منتظمة يسجل فياا الدخل املتحقق من األشنططة التي تزاولها في املنطقة م
بيان أي دخل آخر متحقق من أي شنطاط يقوم به خارج املنطقة ،على أن تكون مدققة من
مراقب حسابات خارجي ،ويتم تقديم شنسخة من الحسابات وتقرير مراقب الحسابات إلى
الهيئة واألمانة العامة للضرائب خالل ستة أشهر من انتااء السنة املالية.
ب -تقديم اإلقرارات الضريبية املبدئية والناائية إلى األمانة العامة للضرائب عن كل سنة
ضريبية والو وفقا للنمااج املعمول اا لدى األمانة وخالل املواعيد املقررة لها ،مرفقا اا
البيانات واملستندات ملطلوبة.
ج -في حالة مزاولة ال طاط من خالل فرع في املنطقة ،فيجب املحافظة على االستقالل املالي
واإلداري لهذا الفرع عن املكتب الرئيس ي والفروع األخرى ،وأن تكون البيانات املالية املقدمة
للهيئة واألمانة تعبر عن املركز املالي للفرع وإدائه عن الفترة املالية املقدمة عناا.
د -مزاولة ال طاط االقتصادي املرخص به داخل املنطقة ،وفي حال وجود أي تعامالت تجارية
خارج املنطقة فيجب إبالغ كل من الهيئة واألمانة اذه التعامالت فور إجراقاا.
ه -في حالة وقف أو إلغاء أو انتااء ال طاط االقتصادي للمطروع أو التنازل عنه إلى جهات
أخرى أو نقله خارج املنطقة ،فيجب عليه إخطار كل من الهيئة واألمانة بذلو خالل أسبوع
على األكثر.
إجراءات قيد عقد الرهن بالسجل التجاري:
مقدمة:
وفقا ألحكام املادة ( )13من نظام املنطقة االقتصادية الخاصة بالدقم الصادر باملرسوم السلطاشني رقم
 ،2013/79في تطبيق قانون السجل التجاري ،يكون للهيئة داخل حدود املنطقة اختصاصات األمانة
العامة للسجل التجاري بوزارة التجارة والصناعة فيما يتعلق بتسجيل املطروعات ،وبناء على الو فقد
أصدرت الهيئة الئحة تسجيل املطروعات في املنطقة االقتصادية الخاصة بالدقم بموجب القرار رقم
2015/21م بتاريخ 2015/1/12م ،حيث نصت املادة ( )3مناا على احتفاظ دائرة التسجيل التجاري
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بالهيئة بالسجل التجاري للمنطقة الذي يدون فيه البيانات واملعلومات الخاصة باملطروعات ومن ضمناا
عقود الرهن على أصول املطروع.
ً
وبناء عليه تختص الهيئة ممثلة في دائرة التسجل التجاري بقيد عقود الرهن وفقا لإلجراءات املوضحة
أدناه.
أوال  :توثيق عقد الرهن:
يكون توثيق عقد الرهن لدى دوائر الكاتب بالعدل التابعة لوزارة العدل ،كما يمكن توثيق العقد – إاا
ً
رغبت أطراف العقد في الو – لدى دائرة التسجيل التجاري ايئة املنطقة االقتصادية والو وفقا
لإلجراءات االتية:
 -1يتقدم أحد طرفي العقد (الراهن أو املرتان) بكتاب خطي إلى دائرة التسجيل التجاري بالهيئة يتضمن
ً
طلب توثيق عقد الرهن لدى الهيئة ،مرفقا به املستندات ا تية:
أ -ثالث شنسخ أصلية من عقد الرهن معدة من قبل أطراف العقد .
ب -شنسخ أوراق السجل التجاري لكل طرف.
ج -إثبات تمثيل األشخاا الطبيعيين عن أطراف العقد في التوقي على العقد والو بتقديم
وكالة شرعية أو قرار من مجلو اإلدارة (بال سبة لطركات املساهمة) أو محاضر
اجتماعات جمعية الطركاء بال سبة لألنواع األخرى من الطركات .
د -شنسخ من الهويات الشخصية ألشخاا الذين سيقومون بالتوقي على العقد.
ه -أي مستندات أو معلومات أخرى تطلباا الدائرة.
 -2يقوم املوظف املختص بمراجعة بنود العقد واملرفقات القاضية بأهلية أطرافه للتصرف
القانوشني  ،والتأكد من قانونية بيانات العقد والتي تطمل تاريخ ووقت العقد ،وبيانات أطرافه
وحيثياته والتدقيق على كافة بنوده .
 -3يقوم املمثل القانوشني لكل طرف من طرفي العقد بالتوقي على العقد أمام املوظف املختص
بالدائرة بعد التثبت من هويتاما وأهليتاما القانونية للتوقي نيابة عن طرفي العقد.
 -4يقوم املوظف املختص بتسليم كل طرف شنسخة أصلية من عقد الرهن بعد استيفاء الرسم املقرر
لتوثيق العقود التجارية.
الرسم املقرر للخدمة:
واحد في االلف من قيمة العقد بحد أعلى  100ريال عماشني وبحد أدشنى  20ريال عماشني تسدد مرة
واحدة عند توثيق العقد.
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ً
ثانيا :قيد عقد الرهن بالسجل التجاري:

ً
يكون تسجيل عقد الرهن بالسجل التجاري لدى دائرة التسجيل التجاري بالهيئة وفقا لإلجراءات ا تية:

 -1يتقدم الطرف املرتان (الجهة املستفيدة من الرهن) بكتاب خطي إلى دائرة التسجيل التجاري بالهيئة
ً
يتضمن طلب فيد عقد الرهن بالسجل التجاري ،مرفقا به املستندات ا تية:
أ -شنسخة أصلية من عقد الرهن بعد توثيقها من كاتب العدل أو الهيئة.
ب -شنسخ أوراق السجل التجاري لكل طرف.
ج -أي مستندات أو معلومات أخرى تطلباا الدائرة.
 -2يقوم املوظف املختص بمراجعة الوثائق والتحقق من استيفاقاا للمتطلبات القانونية ،ثم يقوم
بقيدها في نظام السجل التجاري من خالل تسجيل البيانات املطلوبة.
 -3يتسلم مقدم الطلب مستخرجات السجل التجاري التي تثبت قيد عقد الرهن بعد سداد الرسوم
املقررة للخدمة.
الرسم املقرر للخدمة:
 %1من قيمة التسهيالت االئتمانية تسدد مرة واحدة عند قيد عقد الرهن بحد أقص ى مائة ألف
ريال عماشني.

إجراءات طلب الترخيص التعديني:
م

اإلجراء

 1استالم طلب الترخيص التعديني من املحطة الواحدة التي تتولى مراجعته للتحقق من استيفاء
البيانات والوثائق املطلوبة والتي تطمل :شهادة السجل التجاري  ،نمواج التوقي  ،العقد الخاا
بينه و بين املطروع إن وجد).
 2تخصيص األرض املناسبة باملساحة املناسبة حسب املخطط الطامل للمنطقة( .تحديد إحداثيات
رسم توضيحي)
 3إعداد الخريطة الطواغرافية وتحديد إحداثيات املوق الجغرافي ،وتوضيح توفر الخدمات والطوارع.
 4الزيارة امليدانية و تسليم احداثيات املوق (تسليم العالئم).
 5إصدار التصريح البيئي من دائرة الطؤون البيئة.
 6تقديم الضمان البنكي متابعة الحصول على الضمان البنكي
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 7التأكد من سداد الرسوم املطلوبة والرسوم السابقة والضمان البنكي وفق الجدول أدناه.
 8تحرير شروط الترخيص التعديني والتوقي عليه من قبل املستثمر.
 9إصدار شهادة الترخيص التعديني.
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الفصل الخامس
الرسوم املستحقة بشأن معامالت القيد بالسجل التجاري والتراخيص
أوال  :رسوم القيد في السجل التجاري :
مقدارالرسم بالريال العماني
الخدمة
م
 1قيد املطروع في السجل التجاري
( )1000ألف
2
تجديد قيد املطا ااروع في السا ااجل
( )1000ألف
التجاري
3

4
5
6
7

تسا ا ا ا اجايا اال عاقا ااد حااق االناتافا اااع
باألراض ي
قيد عقود الرهن

(  )%1واحد في املائة من
مجموع مقابل حق االنتفاع
املتفق عليه
(  )%1واحد في املائة من
التسهيالت االئتمانية
( )100مائة
( )250مائتان وخمسون

فو الرهن
طلب االنتفاع بأرض
قيد تعديل بيانات السجل
التجاري:
أ -تعديل االسم التجاري

( )10عطرة

ب -إضافة شنطاط تجاري جديد

( )10عطرة

ج -تعديل املقر الرئيس ي

( )20عطرون

د -تعديل أسماء الطركاء

( )20عطرون

ه -تعديل حصص الطركاء

( )20عطرون

و -تعديل الطكل القانوشني

()50خمسون

ز -دمج شركتين أو أكثر

( )50خمسون

ح -تعديل رأس املال

( )50خمسون

ط -تغيير أسماء املفوضين
بالتوقي

( )20عطرون

موعد االستحقاق
عند القيد ألول مرة
كل ( )5خمو سنوات ،أو
عند تجديد املكتب
الرئيس ي إاا كان املطروع
فرعا.
عند تسجيل العقد
عند قيد الرهن
عند فو الرهن
عند تقديم الطلب

عند قيد التعديل
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الخدمة
م
ي -تعديل بيانات أخرى
8
9
10

11

12

13

مقدارالرسم بالريال العماني
( )20عطرون

موعد االستحقاق

ك -تعديل بيانات التواصل

بدون رسم

إصدار شهادة بيانات (مستخرج
من السجل التجاري)
إصدار شهادة ملن يامه األمر
إصدار شهادة أو مستند بدل
مفقود أو تالف لجمي
املستندات الصادرة من الهيئة
التصديق على محضر اجتماع
الجمعية العامة وتعديل النظام
األساس ي للطركات املساهمة
الحصول على شنسخة طبق
األصل من الوثائق والسجالت
واملحاضر املودعة لدى الهيئة
التصديق على النظام األساس ي
وعقد التأسيو للطركات
املساهمة ألول مرة

( )10عطرة

عند إصدار كل شهادة

( )10عطرة

عند إصدار الطهادة

( )25خمسة وعطرون

عند إصدار الطهادة أو
املستند

( )10عطرة

عند التصديق
على كل شنسخة

( )5خمسة

عند الحصول على كل
شنسخة

( )50خمسون

عند التصديق

( 001ر )0واحد في األلف من
قيمة العقد بحد أدشنى ()20
عطرون ،وبحد أعلى ()100
مائة

عند توثيق العقد

 14توثيق العقود التجارية
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ثانيا :رسوم الترخيص بمزاولة األنشطة االقتصادية :
م

الخدمة

أوال :ترخيص النشاط الصناعي :
ثانيا :ترخيص النشاط السياحي :
 1إنشاء أو إقامة أو استغالل أو انتفاع
أو إدارة أو تعديل أو نقل ترخيص
املنشآت الفندقية أو السياحية:
أ -فندق ( ) 5خمو نجوم
ب -فندق (  ) 4أرا نجوم
ج -فندق (  ) 3ثالث نجوم

( )2000ألفان

د -فندق (  ) 2نجمتان

( )1800ألف وثمانمائة

ه -فندق (  ) 1نجمة واحدة

( )1500ألف وخمسمائة

و -شقق فندقية فاخرة

( )2750ألفان وسبعمائة
وخمسون
( )1750ألف وسبعمائة
وخمسون

ح -شقق فندقية عادية

4
5

( )3000ثالثة آالف
( )2500ألفان وخمسمائة

ز -شقق فندقية ممتازة

2
3

مقدارالرسم
بالريال العماني
( )1500ألف وخمسمائة

موعد االستحقاق

عند إصدار الترخيص
سنويا

( )1000ألف

ط -مخيمات سياحية فاخرة

( )1500ألف وخمسمائة

ي -مخيمات سياحية عادية

( )1000ألف

ك -استراحات سياحية

( )1000ألف

ل -مطاعم سياحية (مستقل)

( )500خمسمائة

م طآت مؤقتة
استغالل أو إدارة امل طآت الفندقية
والسياحية القائمة بنظام اقتسام
الوقت
التعامل م الطركات لتسويق أو
تبادل أسابي اقتسام الوقت
مكاتب السفر والطيران والسياحة

( )500خمسمائة
( )2000ألفان
( )2000ألفان
( )1000ألف
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م

الخدمة

6
7
8
9
10

أشنططة النقل السياحي
تنظيم الرياضات البحرية
تنظيم محالت ومراكز وفنون التسلية
مكاتب اإلرشاد السياحي
رسوم الخدمات السياحية

مقدارالرسم
بالريال العماني
( )1000ألف
( )1000ألف
( )1000ألف
( )500خمسمائة
( )%4أراعة في املائة من قيمة
املبيعات أو الخدمات

موعد االستحقاق

يتم سدادها شهريا ،و يتم
سداد رسوم الطهر خالل
الطهر التالي له.

ثالثا :رسوم تراخيص التعدين:
1
استكطاف املعادن
2
التنقيب عن املعادن
3
التعدين
4
التعدين املعيش ي
5
اإلتاوة
 6إصدار شهادة تصدير عينات ألغراض
البحث العلمي

( )1850ألف وثمانمائة
وخمسون مضافا إليه إيجار
سنوي بمقدار ( )1ريال واحد
لكل متر مرا .
( )1850ألف وثمانمائة
وخمسون مضافا إليه إيجار
سنوي بمقدار ( )1ريال واحد
لكل متر مرا .
( )1850ألف وثمانمائة
وخمسون مضافا إليه إيجار
سنوي بمقدار ( )1ريال واحد
لكل متر مرا .
( )1850ألف وثمانمائة
وخمسون مضافا إليه إيجار
سنوي بمقدار ( )1ريال واحد
لكل متر مرا .

عند إصدار الترخيص
سنويا
(كل سنة)

يتم سدادها شهريا ،بحيث
( )%10عطرة في املائة من قيمة
يتم سداد رسوم الطهر
املبيعات
خالل الطهر التالي له.
( )5خمسة

عند إصدار الطهادة
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م

الخدمة

7

إصدار شهادة تصدير عينات ألغراض
الدراسة لحاملي تراخيص
االستكطاف والتنقيب
التنازل عن ترخيص التنقيب أو
ترخيص التعدين أو امتياز التعدين
طلب تمديد منطقة الترخيص
التعديني
تعديل البيانات في سجل التعدين

8
9
10

مقدارالرسم
بالريال العماني

موعد االستحقاق

(  )1واحد

عند إصدار الطهادة

( )100مائة

عند تسجيل التنازل

( )100مائة

عند املوافقة على التمديد

( )50خمسون

عند قيد التعديل

رابعا :األنشطة االقتصادية األخرى :
1

بي وتوز املطروبات الكحولية

 2تقديم الطيطة
 3بي وتوز التبغ والدخان
4
األشنططة األخرى
خامسا :تجديد ترخيص مزاولة
النشاط

( )5000خمسة آالف
( )5000خمسة آالف
( )5000خمسة آالف
( )500خمسمائة
عن كل شنطاط متجاشنو
اات الرسم املقرر لترخيص
مزاولة ال طاط

عند إصدار الترخيص
سنويا

عند التجديد سنويا
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ﻁﻠﺐ ﺗﻌـﺪﻳﻞ/ /ﻗﻱﻗﻴــﺪ ﺑﻴﺎﻧﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﺠـﻞ
ﺍﻟﺘﺠـﺎﺭﻱ
رقم السجل التجاري:
ال ـ ــرم ــزال ـبــريـدي:
البريد االلكتروني:

اسم املؤسسة أو الشركة:
رق ــم صـنـدوق الــبريـد:
رق ـ ــم ال ـ ـهـ ــاتـ ــف (الثابت والنقال):
اسم املمثل القانوني ملقدم الطلب:

ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺎﻟﻤﻄﻠﻮﺏ ﺗﻌﺪﻳﻠﻬﺎ :










تجديد القيد

تعديل املقرالرئيس ي

تعديل الشكل القانوني

تخفيض رأس املال

توثيق  /قيد عقد الرهن

صورة طبق األصل

أخرى ---------------------------------------------

تعديل االسم التجاري
تعديل أسماء الشركاء
دمج كيانين أو أكثر
تعديل املفوضين بالتوقيع
شهادة ملن يهمه األمر
مستخرجات من السجل التجاري









إضافة نشاط اقتصادي.
تعديل حصص الشركاء
زيادة رأس املال
بيانات التواصل
تعديل بيانات أخرى.
بدل مفقود

ﻣﻼﺣﻈ ﺎﺗ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- :
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------اس ــم م ـق ــدم الطــلب (املمثل القانوني)
الـ ـ ـ ـ ـت ـ ـ ــاري ـ ــخ
التوقيع والختم
الرسوم املقررة لقيد التعديالت:
-1
-2

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

املرفقات املطلوبة:





مستخرجات السجل التجاري
نسخة من نموذج التوقيع
العقد املعدل للنظام األساس ي (إذا تطلب ذلك).
طلب االستثماروبيانات املشروع بالنسبة لألنشطة الجديدة.






شهادة انتساب الغرفة سارية املفعول.
أصل العقد املطلوب توثيقه أو قيده.
موافقة الجهة الرقابية املعنية على األنشطة.
مرفقات أخرى--------------- :
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طلب اإلعفاء من ضريبة الدخل
تعليمات مهمة ملقدم الطلب:
يرجى التكرم قبل تعبئة الطلب قراءة التعليمات املذكورة أدناه بعناية تامة وذلك حرصا على فهم متطلبات اإلعفاء
من ضريبة الدخل واستيفاء البيانات والوثائق واملستندات املطلوبة لتفادي أي تأخيرفي البت في طلبكم.
 -1يجب تعبئة الطلب باللغة العربية ،وفي حالة تعبئته باللغة اإلنجليزية فعلى مقدم طلب أن يرفق ترجمة إلى
اللغة العربية.
 -2االطالع على التشريعات املنظمة للمنطقة والتي تجدون نسخة منها عبر موقع الهيئة ،وبشكل أساس ي يرجى
قراءة وفهم قواعد تنظيم اإلعفاءات الضريبية في املنطقة االقتصادية الخاصة بالدقم الصادرة من الهيئة
بموجب القرار رقم  2015/236بتاريخ  26أبريل 2015م ،وقانون ضريبة الدخل الصادرباملرسوم السلطاني رقم
 2009/28والئحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذا لهما.
ً
 -3التحقق من استيفاء جميع الشروط املقررة قانونا للتمتع باإلعفاء من ضريبة والدخل والتي تتمثل في:
أ -أن يكون املشروع مسجال بالسجل التجاري للمنطقة االقتصادية الخاصة بالدقم وفقا ألحكام
الئحة تسجيل املشروعات الصادرة من الهيئة.
ب -أن يكون املشروع مرخصا له من الهيئة بمزاولة أحد األنشطة املحددة وفقا للقواعد الواردة في
الئحة تنظيم البيئة االستثمارية الصادرة من الهيئة.
ج -أن يلتزم املشروع بمزاولة األنشطة املرخص له بها داخل حدود املنطقة.
د -أن يلتزم املشروع بنسبة التعمين املحددة من قبل مجلس إدارة الهيئة وهي .%10
 -4يقدم الطلب بعد تعبئته إلى املحطة الواحدة للهيئة بمسقط أو الدقم وذلك من املمثل القانوني للمشروع،
محددا به بيانات املشروع من واقع السجل التجاري وغيره من السجالت والوثائق الرسمية ،ومرفقا به
املستندات الرسمية الالزمة إلثبات توافر الشروط والضوابط املتطلبة قانونا للتمتع باإلعفاء ،ويقدم الطلب
ومرفقاته خالل (  ) 3ثالثة أشهرمن تاريخ بدء النشاط.
 -5يرفق مع الطلب الوثائق واملستندات اآلتية:
أ -أوراق السجل التجاري سارية املفعول مع نموذج املفوضين بالتوقيع.
ب -نسخة من التراخيص الصادرة للمشروع بمزاولة األنشطة في املنطقة من الهيئة والجهات األخرى على
أن تكون سارية املفعول.
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طلب اإلعفاء من ضريبة الدخل
ج -شهادة صادرة عن الجهات املختصة مبينا بها عدد العاملين باملشروع ونسبة التعمين.
د -أي بيانات أو مستندات أخرى تراها هيئة املنطقة االقتصادية الخاصة بالدقم أو األمانة العامة
للضرائب ضرورية للبت في الطلب.
 -6تتولى املحطة الواحدة ممثلة في دائرة التسجيل التجاري بالهيئة دراسة الطلب ،وبيان رأيها في مدى تحقق
ً
الشروط املتطلبة قانونا لإلعفاء .ويتم عرض الطلب مشفوعا بالنتائج التي انتهت إليها الدائرة املختصة على
رئيس مجلس إدارة الهيئة إلقراره ،ثم إحالته إلى األمانة العامة للضرائب مرفقا به كافة املستندات املقدمة من
املشروع وذلك خالل ( )30ثالثين يوما من تاريخ تقديم الطلب.
 -7تتولى األمانة العامة للضرائب دراسة الطلب للتحقق من توافر الشروط والضوابط املتطلبة قانونا لإلعفاء،
ثم إعداد مشروع القرار باإلعفاء و عرضه على الوزير املسؤول عن الشؤون املالية إلصدار قرار اإلعفاء من
ضريبة الدخل ،وتقوم األمانة بإخطاركل من الهيئة واملشروع بالقرارالصادربشأن طلب اإلعفاء.
 -8يلتزم املشروع في جميع األوقات بما يلي:
أ -مسك حسابات منتظمة يسجل فيها الدخل املتحقق من األنشطة التي تزاولها في املنطقة مع بيان أي دخل
آخر متحقق من أي نشاط يقوم به خارج املنطقة ،على أن تكون مدققة من مراقب حسابات خارجي ،ويتم
تقديم نسخة من الحسابات وتقرير مراقب الحسابات إلى الهيئة واألمانة العامة للضرائب خالل ستة أشهر
من انتهاء السنة املالية.
ب -تقديم اإلقرارات الضريبية املبدئية والنهائية إلى األمانة العامة للضرائب عن كل سنة ضريبية وذلك وفقا
للنماذج املعمول بها لدى األمانة وخالل املواعيد املقررة لها ،مرفقا بها البيانات واملستندات ملطلوبة.
ج -في حالة مزاولة النشاط من خالل فرع في املنطقة ،فيجب املحافظة على االستقالل املالي واإلداري لهذا الفرع
عن املكتب الرئيس ي والفروع األخرى ،وأن تكون البيانات املالية املقدمة للهيئة واألمانة تعبر عن املركز املالي
للفرع وإدائه عن الفترة املالية املقدمة عنها.
د -مزاولة النشاط االقتصادي املرخص به داخل املنطقة ،وفي حال وجود أي تعامالت تجارية خارج املنطقة
فيجب إبالغ كل من الهيئة واألمانة بهذه التعامالت فور إجرائها.
ه -في حالة وقف أو إلغاء أو انتهاء النشاط االقتصادي للمشروع أو التنازل عنه إلى جهات أخرى أو نقله خارج
املنطقة ،فيجب عليه إخطاركل من الهيئة واألمانة بذلك خالل أسبوع على األكثر.
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طلب اإلعفاء من ضريبة الدخل
البيانات األساسية للمشروع
(على املشروع فتح ملف ضريبي لدى األمانة قبل تعبئة الطلب)

رقم امللف الضريبي لدى األمانة:
اسم املؤسسة أو الشركة
رق ــم صـنـدوق الــبريـد
ال ـ ــرم ــز ال ـبــريـدي
رق ـ ــم ال ـ ـهـ ــاتـ ــف
رق ـ ــم ال ـ ـف ــاك ــس
عنوان البريد االلكتروني
اسم املمثل القانوني ملقدم الطلب
رقم الهاتف (العمل  -النقال)

بيانات املشروع في السجل التجاري للمنطقة
رقم السجل التجاري
تاريخ التسجيل في املنطقة
تاريخ انتهاء السجل التجاري
مزاولة النشاط في املنطقة من خالل:
التأكيد على االستقالل املالي واإلداري للفرع
الشكل القانوني للمشروع
مدة املشروع
رأس الـ ـم ــال (ريال عماني)
قيمة أو حجم االستثمار (ريال عماني)
األنشطة املسجلة بالسجل التجاري

 مكتب رئيس ي

 فرع مستقل.
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طلب اإلعفاء من ضريبة الدخل
بيانات التراخيص الصادرة للمشروع بمزاولة األنشطة باملنطقة
الترخيص األول( :نوعه):
 الجهة املصدرة للترخيص: تاريخ صدور الترخيص وانتهائه:الترخيص الثاني( :نوعه):
 الجهة املصدرة للترخيص: تاريخ صدور الترخيص وانتهائه:الترخيص الثالث( :نوعه):
 الجهة املصدرة للترخيص: تاريخ صدور الترخيص وانتهائه:تاريخ البدء في اإلنتاج أو مزاولة النشاط:
تاريخ بدء وانتهاء اتفاقية االنتفاع باألرض

ترخيص مزاولة النشاط في املنطقة االقتصادية الخاصة بالدقم
هيئة املنطقة االقتصادية الخاصة بالدقم
إلى:
من:

من:

إلى:

من:

إلى:

القوى العاملة باملشروع ونسبة التعمين
عدد العاملين بالشركة حتى تاريخه:
عدد العمانيين:
نسبة التعمين:
بيان باإلعفاءات السابقة من ضريبة الدخل (إن وجدت)
تاريخ ب ــدء اإلعـفاء
تاريخ انتهاء اإلعـفاء
س ـب ـ ــب اإلع ـفـاء
إقراروتوقيع املمثل القانوني للمشروع:
أقرأنا املوقع أدناه  ،املمثل القانوني للمشروع ،بما يلي:
 لقد اطلعنا على التشريعات املنظمة لالستثمارفي املنطقة وبشكل خاص قواعد تنظيم اإلعفاءات الضريبية الصادرة
بموجب القراررقم  2015/236وفهمنا لألحكام الواردة فيها،
 أن جميع البيانات واملعلومات الواردة في الطلب والوثائق املرفقة به صحيحة.
ً
 أن املشروع قد استوفى جميع الشروط املقررة قانونا للتمتع باإلعفاء من ضريبة الدخل.
اس ــم م ـق ــدم الطــلب (املمثل القانوني)
الـ ـ ـ ـ ـت ـ ـ ــاري ـ ــخ
التوقيع والختم
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طلب اإلعفاء من ضريبة الدخل
هذا الجزء الستعمال هيئة املنطقة االقتصادية الخاصة بالدقم
رأي دائرة التسجيل التجاري:
لقد قمنا بمراجعة ودراسة هذا الطلب والوثائق املرفقة به ،وتبين لنا :
ً
 تــوافـر جميع الـشـروط املقررة قانونا للتمتع باإلعفاء من ضريبة الدخل.
ً
 عدم تــوافـر الـشـروط املقررة قانونا للتمتع باإلعفاء من ضريبة الدخل فيما يتعلق -------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------وبناء عليه نوص ي بما يلي:
ً
 املوافقة على طلب اإلعفاء لتوافر الشروط املتطلبة قانونا لإلعفاء على أن يكون اإلعفاء ملدة..........
تبدأ من  20 / /تاريخ بدء اإلنتاج أو مزاولة النشاط وتنتهي في . 20 / /
ً
 رفض طلب اإلعفاء لعدم توافر الشروط املتطلبة قانونا لإلعفاء أو لعد استيفاء البيانات واملعلومات املطلوبة.
املوظف املختص
التوقـيع
التاريـخ
الـخـتـم

هذا الجزء الستعمال األمانـة الـعامة للـض ـرائب بوزارة املالية
رأي األمانة العامة للضرائب:
لقد قمنا بمراجعة ودراسة هذا الطلب والوثائق املرفقة به ،وتبين لنا :
ً
 تــوافـر جميع الـشـروط املقررة قانونا للتمتع باإلعفاء من ضريبة الدخل.
ً
 عدم تــوافـر الـشـروط املقررة قانونا للتمتع باإلعفاء من ضريبة الدخل فيما يتعلق -------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------املوظف املختص
التاريخ
التوقيع والختم
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نموذج طلب ترخيص تعديني

اإلجراءات التي سوف يمر بها الطلب:
اإلجراء
م
 1استالم طلب الترخيص التعديني من املحطة الواحدة التي تتولى مراجعته للتحقق من استيفاء البيانات والوثائق املطلوبة والتي
تشمل :شهادة السجل التجاري  ،نموذج التوقيع  ،العقد الخاص بينه و بين املشروع إن وجد).
 2تخصيص األرض املناسبة باملساحة املناسبة حسب املخطط الشامل للمنطقة( .تحديد إحداثيات رسم توضيحي)
 3إعداد الخريطة الطوبغرافية وتحديد إحداثيات املوقع الجغرافي ،وتوضيح توفر الخدمات والشوارع.
 4الزيارة امليدانية و تسليم احداثيات املوقع (تسليم العالئم).
5
6
7
8
9

إصدار التصريح البيئي من دائرة الشؤون البيئة.
تقديم الضمان البنكي متابعة الحصول على الضمان البنكي
التأكد من سداد الرسوم املطلوبة والرسوم السابقة والضمان البنكي وفق الجدول أدناه.
تحرير شروط الترخيص التعديني والتوقيع عليه من قبل املستثمر.
إصدار شهادة الترخيص التعديني.

الرسوم والضمانات املستحقة على املستثمر:
فيما يلي الرسوم املنصوص عليها في الالئحة التنفيذية لقانون التعدين باإلضافة إلى رسوم التصاريح البيئية:
م
1
2

الرسم
رسم دراسة طلب الترخيص
رسم الترخيص التعديني

3
4
5

اإلتاوة (شهريا)
الضمان البنكي
رسم التصريح البيئي (املؤقت).

مقداره

وقت السداد
مرة واحدة عند تقديم طلب الترخيص.
عند إصدار الترخيص سنويا.

 100ريال عماني
ً
 1850ريال عماني مضافا إليها إيجار
سنوي بمقدار ريال عماني واحد لكل متر
مربع
خالل الشهر التالي.
 %10من قيمة املبيعات
قبل توقيع العقد
 5000ريال عماني
عند الحصول على التصريح
 200ريال عماني
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نموذج طلب ترخيص تعديني

نوع الترخيص:

تجديد الترخيص

ترخيص جديد

تحديث بيانات ترخيص

بيانات مقدم الطلب:
اسم الشركة أو املؤسسة
رقم السجل التجاري
الرمز البريدي

العنوان:

صب

نقطة االتصال

اسم الشخص:

البريد اإللكتروني:
الهاتف:

الغرض من التعدين:
لالستهالك املحلي

للصناعة

للمشاريع الحكومية

للتصدير

أخرى

نوع املعدن املطلوب استغالله:
مواد ردمية (بناء)

فلزي

ال فلزي

أخرى---------------------------- :

املساحة املطلوب استغاللها------------------------- :
تراخيص التعدين السابقة باملنطقة:
 ال توجد

 توجد (ترفق نسخة منها).

إقرار مقدم الطلب
نؤكد اطالعنا على التشريعات املنظمة لالستثمار في املنطقة وفهمنا لألحكام الواردة فيها ،كما نؤكد صحة جميع البيانات
واملعلومات الواردة في الطلب والوثائق املرفقة به.
اسم املفوض بالتوقيع:
التوقيع:
التاريخ:

الستعمال إدارة املحطة الواحدة
تم مراجعة الطلب والتحقق من استيفاء املرفقات والبيانات املطلوبة  ،وتم تسلم رسم دراسة الطلب .
اسم املوظف:
التوقيع:
التاريخ:
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نموذج طلب ترخيص تعديني

الستعمال الهندسة و التخطيط .
الكمية املذكورة بطلب الشركة  /املؤسسة أعاله  ,تتفق تماما مع االحتياج الفعلي للمشروع و هي كالتالي :
الكمية املطلوبة في التصميم ............................. :
اسم املوظف------------------------------------- :
التوقيع--------------------------------------------- :
التاريخ-------------------------------------------- :

الستعمال دائرة التخطيط العمراني
تم تحديد إحداثيات املوقع املطلوب بمساحة وقدرها  -----------وفق النحو التالي:
شرق
شمال
م
شمال
م
1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

شرق

اسم املوظف:
التوقيع:
التاريخ:
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نموذج طلب ترخيص تعديني
الستعمال دائرة نظم املعلومات الجغرافية
تم تسليم املستثمر العالئم بتاريخ --------------------------------------------------------
اسم املوظف:
التوقيع:
التاريخ:

الستعمال دائرة الشئون البيئة
 ال مانع من اصدار الترخيص التعديني باملوقع املوضح احداثياته أعاله و املعتمدة من دائرة التخطيط العمراني البيئة .
اسم املوظف:
التوقيع:
التاريخ:

الستعمال دائرة التسجيل التجاري
تم استيفاء جميع املوافقات املطلوبة و ال مانع من استكمال إجراءات استخراج الترخيص التعديني .
اجمالي الرسوم املستحقة للهيئة  ___________________________ :ريال عماني
اسم املوظف:
التوقيع:
التاريخ:
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القسم الثالث
تراخيص استقدام العمالة
األجنبية وإصدارالتأشيرات
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أوال  :تراخيص استقدام العمالة األجنبية:
مقدمة:
ً
وفقا ألحكام املادة ( )19واملادة ( )20من نظام املنطقة االقتصادية الخاصة بالدقم ،يتم إصدار التراخيص
الالزمة للقوى العاملة األجنبية وقواعد الندب وفق اإلجراءات والقواعد التي يصدرها مجلو إدارة الهيئة
بالت سيق م وزارة القوى العاملة ،وتم مراعاة السرعة والكفاءة في إصدار التراخيص بحيث ال تتجاوز املدة
الالزمة إلصدارها خمسة أيام عمل من تاريخ تقديم طلبات الحصول علياا ،و عتبر مض ي هذه املدة دون
البت في الطلب قرارا بالترخيص ،وفي حال رف

الطلب يجب أن يكون القرار مسببا.

الوقت الالزم إلنجاز خالل مدة ال تتجاوز خمسة أيام عمل من تاريخ تقديم الطلب مستوفيا كافية
البيانات واملستندات الالزمة
الخدمة
رسوم الخدمة
(تحصل من وزارة
القوى العاملة)

-

ً
رسم ترخيص مستثمر ملدة ( )12أثنى عطر شهرا  101 :ريال عماشني
ً
رسم ترخيص مستثمر ملدة ( )24أراعة وعطرون شهرا 201 :ريال عماشني.
ً
رسم ترخيص عمل ملدة ( )24أراعة وعطرون شهرا 201 :ريال عماشني.
الرسوم األخرى قرين كل معاملة.

أنواع تراخيص العمل:
يجوز للمطروعات املسجلة في املنطقة الحصول على التراخيص االتية:
ً
 .1ترخيص مستثمر ملدة ( )12اثني عطر شهرا ألول مرة.
ً
 .2ترخيص مستثمر ملدة ( )24أراعة وعطرين شهرا بعد تقييم وض املستثمر والو عند انتااء
املدة املمنوحة له ألول مرة.
ً
 .3ترخيص عمل ملدة ( )24أراعة وعطرين شهرا.
 .4ترخيص عمل مؤقت ملدة ( )4أراعة أشهر أو ( )6ستة أشهر أو ( )9تسعة أشهر
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إجراءات الحصول على ترخيص استقدام القوى العاملة:
 -1تقديم طلب ترخيص العمل إلكترونيا عبر نظام الترخيص اإللكتروشني بموق وزارة القوى العاملة:
https://www.manpower.gov.om/eclearance/Account/ECSPHOM0028.ASPX

 -2يجب أن يرفق بطلب الترخيص اإللكتروشني الوثائق ا تية:
 شهادة التسجيل التجاري التي تثبت تسجيل املطروع باملنطقة. بطاقة االنتساب التي تثبت تسجيل املطروع بغرفة تجارة وصناعة عمان. ما يفيد بدء العمل في املنطقة بتقديم شنسخة من عقد حق االنتفاع م الهيئة أو اتفاقيةعمل سارية املفعول باملنطقة ،أو ترخيص مزاولة ال طاط باملنطقة.
 ما يفيد االلتزام بتطبيق شنسبة التعمين املقررة من الهيئة. -3يتولى املطروع تقديم شنسخة من استما ة الطلب اإللكتروشني إلى الدائرة املختصة بالهيئة م ً
رفقا اا
ر
الوثائق املطلوبة.
 -4تتولى الدائرة املختصة بالهيئة دراسة الطلب ،ثم يتم إرساله إلى دائرة العمل التابعة لوزارة القوى
ً
العاملة بالدقم بخطاب رسمي مطفوعا بالتوصيات املناسبة.
 -5يقوم املمثل القانوشني للمطروع بمراجعة دائرة التراخيص العمالية والتأشيرات الستالم الترخيص
وسداد الرسوم املقررة.
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متطلبات إضافية لبعض أنواع األنشطة األخرى:
فضال عن الوثائق واملستندات املطار إلياا أعاله ،يقدم املطروع الوثائق ا تية حسب طبيعة ال طاط:
م

طبيعة النشاط

 1املقاوالت واإلنشاءات

املستندات املطلوبة
-

 2املصانع واملناجم
واملحاجر

-

ً
كطف تفصيلي باألعمال واملطروعات القائمة موضحا به قيمة
كل عمل ومدة تنفيذه وعدد العاملين بكل موق م إحضار أصل
وشنسخة االتفاقية معتمدة من مكتب استطاري هندس ي.
اباحة البناء م ايصال التأمين.
الرسم املساحي.
اتفاقية عمل (ااا كان مقدم الطلب مقاول من الباطن) م
موافقة مالو املطروع.
خطاب من االستطاري املطرف على املطروع يحدد مدة املطروع
وقيمته إاا كان املقاول هو مالو املطروع.
تكون مدة تراخيص العمل محددة بمدة املطروع وقابلة للتجديد
وفق حاجة املطروع،
الترخيص التعديني أو الصناعي الصادر من الجهة املختصة
بالهيئة( .املحطة الواحدة ممثلة في دائرة التسجيل التجاري).
خطاب من الجهة املختصة بالهيئة (املحطة الواحدة ممثلة في
دائرة التراخيص العمالية والتأشيرات) يحدد حاجة املصن من
العمال العمانيين وغير العمانيين ،عدا املصاشن والورش الصغيرة.
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م

املستندات املطلوبة

طبيعة النشاط
-

 1أعضاء الهيئات
التدريسية واإلدارية
بالجامعات والكليات
واملدارس الخاصة
واملراكز واملعاهد
التدريبية الخاصة

-

-

 2خدمات األعمال
القانونية والهندسية
واملحاسبين وأعمال
الترجمة.

-

موافقة وزارة التربية والتعليم موضح اا اسم العامل واملهنة
والج سية ورقم الجواز (بال سبة للهيئات التدر سية للمدارس
الخاصة).
موافقة وزارة التعليم العالي موضح اا اسم العامل واملهنة
والج سية ورقم الجواز (بال سبة للهيئات األكاديمية ملؤسسات
التعليم العالي)
موافقة وزارة القوى العاملة (بال سبة للمعاهد واملراكز
التدريبية الخاصة).
موافقة وزارة التراث والثقافة موضح اا اسم العامل واملهنة
والج سية ورقم الجواز (بال سبة للهيئة التدريبية للمعاهد
املوسيقية)
ترخيص بمزاولة شنطاط من جهة االختصاا.
موافقة وزارة العدل موضح اا اسم املحامي والج سية ورقم
الجواز (للمحامين فقط).
للترخيص في مهنة مهندس أو محاسب أو مستطار قانوشني أو مترجم
وما يماثلها يجب تقديم الطهادات العلمية.

موافقة وزارة الصحة (للمهن الطبية والفنية) موضح اا اسم العامل
واملهنة والج سية وجواز سفر العامل.

 3الخدمات الصحية:
املستشفيات
والعيادات الخاصة،
واالختصاصيين في
املجاالت الطبية
 4حضانة أطفال ومراكز موافقة وزارة التنمية االجتماعية في املهن (املعلمة – املطرفة – حاضنة
اطفال وما يماثلها من مهن ) موضح اا اسم العامل واملهنة والج سية
تأهيل املعاقين
والتدخل املبكرومن في ورقم الجواز.
حكمهم
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م

طبيعة النشاط

املستندات املطلوبة

 5نشاط الزراعة
والبيطرة

موافقة وزارة الزراعة والثروة السمكية موضح اا اسم العامل واملهنة
والج سية ورقم الجواز (بال سبة للمهن املتعلقة بالطب البيطري).

 6الثروة السمكية

 ملكية السفينة. موافقة وزارة الزراعة والثروة السمكية للمهن املتعلقة بالثروةالسمكية.

 7األندية الرياضية

موافقة وزارة الطؤون الرياضية موضح اا اسم العامل واملهنة
والج سية ورقم الجواز.

 8الصحافة واإلعالم

موافقة وزارة اإلعالم في املهن التخصصية موضح اا (اسم العامل
والج سية واملهنة ورقم جواز السفر).

 9األندية الصحية

 الطهادة العلمية للفني. مخطط معتمد من الدائرة املختصة بالهيئة يوضح توز املرافقواملعدات.
مخطط معتمد من الدائرة املختصة بالهيئة يوضح توز املرافق
واملعدات.

 10صالونات الحالقة
للرجال)
 11تصفيف الشعر
والتجميل للنساء
 12التنظيف واإلعاشة
والتموين

 الطهادة العلمية للفني. مخطط معتمد من الدائرة املختصة بالهيئة يوضح توز املرافقواملعدات.
 أصل وشنسخة االتفاقية (نمواج التوقي للمفوضين بالتوقي ملالواملطروع .
ً
 كطف تفصيلي باألعمال واملطروعات القائمة موضحا به قيمة كلعمل ومدة تنفيذه وعدد العاملين بكل موق .
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معامالت أخرى :
م

بيان املعاملة

 1تعديل بيانات املنشأة:
 أي تصرف ناقل مللكية امل طأة أواألشنططة االقتصادية (شراء أو
تنازل أو هبة).
 اضافة شريو أو تغيير شركاء بأيشكل من األشكال وال يدخل في
الو خروج شريو من امل طأة.

اإلجراءات واملستندات
-

استمارة الطلب اإللكتروشني.
عقد اإليجار أو عقد حق االنتفاع (األصل
وال سخة).
ترخيص مزاولة ال طاط (األصل
وال سخة).
خطاب من صاحب العمل السابق بعدم
املماشنعة في نقل خدمات القوى العاملة.
أوراق السجل التجاري التي تثبت
التصرفات التي حدثت بطأن حصص
الطركاء.

-

استمارة الطلب.
عقد اإليجار أو عقد حق االنتفاع (األصل
وال سخة).
ترخيص مزاولة ال طاط (األصل
وال سخة).
أوراق السجل التجاري التي تثبت تعديل
الطكل القانوشني للم طأة أو انتقالها
للورثة أو تعديل االسم التجاري.

-

 2تعديل بيانات املنشأة:
انتقال امل طأة إلى الورثة بعد وفاة
مالكها ،أو تغيير رقم السجل التجاري
أو االسم التجاري لنفو املالو.

-

الرسم
201
ريال

 5رياالت
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م

اإلجراءات واملستندات

بيان املعاملة
نقل خدمات القوى العاملة غير
عمانية

-

-

-

 3إصداربطاقة العامل غيرالعماني
ألول مرة

 4تجديد بطاقة العامل غيرالعماني

-

-

استمارة طلب نقل خدمات.
استمارة موقعة ومختومة من امل طأة اا
بيانات العامل وتفيد بعدم مماشنعته من
نقل الخدمة.
نمواج التوقي ألصحاب امل طآت
السابق والجديد.
شنسخة من ترخيص عمل شاغر لدى
امل طأة التي ترغب في نقل الخدمة.
دف كافة الرسوم والغرامات في حالة
انتااء البطاقة لدى امل طأة التي يعمل اا
ً
سابقا.

الرسم
201
ريال

استمارة طلب البطاقة مطبوعة من أحد ال توجد
املكاتب املرخص لها ومعتمدة من وزارة رسوم
الصحة.
جواز السفر (األصل وال سخة).
ترخيص العمل (األصل وال سخة).
استمارة طلب البطاقة مطبوعة من أحد 201
املكاتب املرخص لها ومعتمدة من وزارة ريال
الصحة.
جواز السفر (األصل وال سخة).
بطاقة العامل املنتاية (األصل وال سخة).
ملكية املركبة (األصل وال سخة) بال سبة
ملهنة (سائق).
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م

بيان املعاملة

 5تعديل بيانات بطاقة العمل لعامل
غيرعماني

اإلجراءات واملستندات
-

-

استمارة تعديل بيانات عامل غير عماشني
من أحد املكاتب املرخص لها
بال سبة
الدراسية
املؤهالت
لالختصاصيين والفنيين معتمدة من جهة
االختصاا.
يجوز التغيير إلى مهنة إشرافيه و عتمد
الو على حاجة العمل.
ترخيص مزاولة ال طاط وعقد اإليجار أو
عقد حق االنتفاع في حالة تعديل
ال طاط االقتصادي الذي يعمل به
العامل.

الرسم
5
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ً
ثانيا :التأشيرات:
مقدمة:
ً
وفقا ألحكام املادة ( )21من نظام املنطقة االقتصادية الخاصة بالدقم ،ي طأ باملنطقة فرع لإلدارة العامة
للجوازات واإلقامة ،بقرار من املفتش العام للطرطة والجمارك بالت سيق م الهيئة ،يختص بإصدار
تأشيرات الدخول وسمات اإلقامة للعمالة األجنبية الوافدة للعمل باملنطقة ولذويام أو لزيارتاا.
لذا فإن اإلدارة العامة للجوازات واإلقامة بطرطة عمان السلطانية هي الجهة املختصة بإصدار التأشيرات،
وتتلخص إجراءات استخراج تأشيرة املستثمر وتأشيرة العمل للمطروعات املسجلة باملنطقة االقتصادية
الخاصة بالدقم في التالي:

يمكن الرجوع لإلجراءات التفصيلية بال سبة للتأشيرات بجمي أنواعها إلى موق شرطة عمان السلطانية
على شبكة املعلومات العاملية:
http://www.rop.gov.om/arabic/dg_pr_visas_employment.asp

أوال :تأشيرة مستثمر:
تمنح لألجنبي الذي يرغب في استثمار أمواله في البالد بناء على شهادة صادرة من الهيئة تفيد بذلو:
 صالحة لالستخدام :خالل ستة أشهر من تاريخ اإلصدار .
ً
 صالحيتاا )12( :أثنى عطر شهرا من تاريخ دمغ التأشيرة على جواز سفر املستثمر ،واعد التحقق من
ً
قيام االستثمار يمنح إقامة ملدة ( )24أراعة وعطرون شهرا بعد إحضار موافقة الهيئة.
 عدد الرحالت :متعددة الرحالت .
ً
ً
 قيمة الرسم )50( :خمسون رياال عمانيا تستوفى من قبل شرطة عمان السلطانية.
الشروط :
يجب أن يحصل املستثمر أو الطريو موافقة من هيئة املنطقة االقتصادية الخاصة بالدقم لالستثمار
باملنطقة االقتصادية الخاصة بالدقم .
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الوثائق واملستندات املطلوب إرفاقها:
يرفق بالطلب املستندات التالية:
 إرفاق صورتين شخصيتين مقاس (  ) 6×4سم .
 إرفاق شنسخة من جواز سفر املستثمر على أن يكون ساري املفعول ملدة ال تقل عن ستة أشهر .
 إحضار أصل شهادة الطراكة الصادرة من هيئة املنطقة االقتصادية الخاصة بالدقم م شنسخة
مناا ( .أوراق السجل التجاري).
 إرفاق ترخيص املستثمر الصادر من وزارة القوى العاملة.
 إرفاق شنسخة من نمواج التوقي للطركاء املخولين بالتوقي الصادر من قبل هيئة املنطقة
االقتصادية الخاصة بالدقم.
 إرفاق شنسخة من بطاقة االنتساب لغرفة تجارة وصناعة عمان سارية املفعول م شنسخة من
مستندات التسجيل التجاري ساري املفعول .
ً
ً
 يجب تقديم الطلب من املالو أو الطريو أو شخصا عمانيا لديه تفوي صادر من اإلدارة العامة
للجوازات واإلقامة.
 إرفاق تقرير الفحص الطبي على أن يكون معتمد من وزارة الصحة .
اإلجراءات:
 -1تعبئة طلب االستمارة اإللكترونية املوجودة في موق شرطة عمان السلطانية:
http://www.rop.gov.om/visa/arabic/onlineservices_visaapplication_main.aspx
 -2تقديم االستمارة مطبوعة إلى املحطة الواحدة بالهيئة  ،على ان تكون معتمدة و مختومة من قبل
صاحب العمل و تطب باللغة العربية للج سيات العربية و باللغة اإلنجليزية للج سيات غير العربية.
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ً
ثانيا تأشيرة عمل:
تمنح للعامل األجنبي القادم للعمل بطرط ان ال يقل عاامره عن ( )21عاما ،وتكون التأشيرة على النحو التالي:
 صالحة لالستخدام خالل  :ثالثة أشهر من تاريخ اإلصدار .
ً
 صالح ااة للبقاء في البالد مل ا اادة  )24( :أراعة وعطرون شهرا من تاريخ دمغ التأشيرة على جواز سفر
ً
العامل ،أما إاا كان ترخيص العمل مؤقتا فإن صالحية اإلقامة تكون وفق املدة املمنوحة في
الترخيص العمالي فقط .
 قابلة للتجديد وهي متعددة الرحالت .
ً
 غرامات تأخير التجديد  )50(:خمسون رياال عمانيا عن كل شهر .
الشروط :
ً
 يجب أن يكون املطروع مسجال باملنطقة االقتصادية الخاصة بالدقم.
ً
ً
 أن ال يقل عمر املطلوب له تأشيرة العمل عن (  ) 21عاما ،وال يزيد عن (  ) 60عاما .
 تطابق املهنة بين ترخيص العمل وطلب التأشيرة .
الوثائق واملستندات املطلوب إرفاقها:
يرفق بالطلب املستندات التالية:
 إرفاق صورتين شخصيتين مقاس( )6×4سم .
 إرفاق شنسخة من جواز سفر األجنبي ساري املفعول ملدة ال تقل ستة أشهر.
 إرفاق الترخيص العمالي الصادر من وزارة القوى العاملة م شنسخة منه لكل طلب.
ً
ً
 يجب تقديم الطلب من املالو أو الطريو أو شخصا عمانيا لديه تفوي صادر من اإلدارة العامة
للجوازات واإلقامة.
 إرفاق تقرير الفحص الطبي على أن يكون معتمد من وزارة الصحة .
 إرفاق شنسخة من موافقة الجهة املعنية للهمن التي تتطلب الو.
 إرفاق موافقة صاحب العمل السابق في حالة نقل خدمات العامل من داخل السلطنة ،على أن يتم
تسوية املخالفات مثل غرامات التأخير عند تقديم الطلب .
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اإلجراءات:
 .1تعبئة طلب االستمارة اإللكترونية املوجودة في موق شرطة عمان السلطانية:
http://www.rop.gov.om/visa/arabic/onlineservices_visaapplication_main.aspx
 .2تقديم االستمارة مطبوعة إلى املحطة الواحدة بالهيئة ،على ان تكون معتمدة و مختومة من قبل
صاحب العمل وتطب باللغة العربية للج سيات العربية وباللغة اإلنجليزية للج سيات غير العربية.
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إستمارة موافقة لتسجيل شركة إستثمار
رقم:
ال�شركة الواردة بياناتها �أدناه تخ�ضع لنظام املنطقة االقت�صادية اخلا�صة بالدقم ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ()2013/79
الإ�سم التجاري لل�شركة:
نوع الن�شاط التجاري:
مقدار ر�أ�س املال:

ريال عماين باحلروف:

بيـانـــات ال�شريـــك العمانــي :
الإ�سم الثالثي :
رقم البطاقة ال�شخ�صية:
مقر الإقامة احلالية:
احل�صة :
الن�سبة :
�أرقام الهواتف  :العمل:
التاريخ 							:

طبيعة العمل احلالية:
مقر الإقامة الدائمة:
باحلروف:
باحلروف:
النقال :
التوقيع :

املنزل :

ريال عماين

بريد �إلكرتوين:

ريال عماين
ريال عماين

بيـانـــات امل�ستثمـــــر :
الإ�سم الأول :
اجلن�سية :
طبيعة العمل احلالية:
احل�صة :
الن�سبة :
�أرقام الهواتف :
التاريخ 							:
الإ�سم الأول :
اجلن�سية :
طبيعة العمل احلالية:
احل�صة :
الن�سبة :
�أرقام الهواتف :
التاريخ 							:
الإ�سم الأول :
اجلن�سية :
طبيعة العمل احلالية:
احل�صة :
الن�سبة :
�أرقام الهواتف :
التاريخ 							:
الإ�سم الأول :
اجلن�سية :
طبيعة العمل احلالية:
احل�صة :
الن�سبة :
�أرقام الهواتف :
التاريخ 							:

الثاين:

رقم اجلواز:
باحلروف:
باحلروف:
املنزل:

العمل:
الثاين:

رقم اجلواز:
باحلروف:
باحلروف:
املنزل:

العمل:
الثاين:

رقم اجلواز:
باحلروف:
باحلروف:
املنزل:

العمل:
الثاين:

العمل:

رقم اجلواز:
باحلروف:
باحلروف:
املنزل:

الثالث:

النقال:
التوقيع :
الثالث:

النقال:
التوقيع :
الثالث:

النقال:
التوقيع :
الثالث:

النقال:
التوقيع :

اللقب/العائلة:

بريد �إلكرتوين:

ريال عماين
ريال عماين

اللقب/العائلة:

بريد �إلكرتوين:

ريال عماين
ريال عماين
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الخدمات العامة:
تتولى الهيئة ممثلة في املحطة الواحدة (دائرة الخدمات العامة) تقديم الخدمات الالزمة للمطروعات اات
الطاب البلدي والتي تتمثل في مجال التخطيط العمراشني وتراخيص البناء و الخدمات املتعلقة بسالمة
الغذاء ،كما تتولى اصدار التراخيص ووض االشتراطات الصحية والفنية لألشنططة االقتصادية التي يرخص
بمزاولتاا في املنطقة االقتصادية الخاصة للمطروعات املقيدة بالسجل التجاري للمنطقة .
الوقت الالزم إلنجاز خالل مدة ال تتجاوز خمسة أيام عمل من تاريخ تقديم الطلب مستوفيا كافية
البيانات واملستندات الالزمة.
الخدمة
حسب الجدول الوارد في نااية هذا القسم ،وفيما يتعلق بالخدمات األخرى غير
رسوم الخدمة
الواردة في جدول الرسوم ،تستوفي الهيئة مقابل الخدمات التي تؤدياا اات الرسوم
التي تستوفياا الجهات املعنية وفق التعرفة املنصوا علياا في القوانين اات
العالقة واللوائح الصادرة تنفيذا لها.

أوال :إجراءات الخدمات العامة:
وفيما يلي بيان بإجراءات أهم الخدمات األساسية التي تقدمها الهيئة في املرحلة الحالية في شأن تراخيص
البناء والتراخيص الفنية والخدمات املتعلقة بسالمة الغذاء والصحة العامة:
-1

تسليم العالئم
هي عبارة عن خدمة تسليم االحداثيات الخاصة باألراض ي املخصصة للمستثمرين.
املستندات املطلوبة
♥ استمارة طلب تسليم عالئم.
♥ شنسخة من عقد االنتفاع والرسم املساحي لألرض.
♥ أوراق السجل التجاري للمطروع (املستثمر).
إجراءات الخدمة
♥ استقبال الطلب من قبل املحطة الواحدة.
♥ تسجيل الطلب ومراجعته والتأكد من استيفاء البيانات واملستندات املطلوبة.
♥ تحويل الطلب الى املختصين بدائرة نظم املعلومات الجغرافية.
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♥
♥
♥

-2

تحديد موعد لزيارة املوق وتسليم العالئم.
االتصال باملستثمر وابالغه بموعد تسليم العالئم.
زيارة املوق وتسليم العالئم بعد التحقق من سداد الرسم املستحق.

إصدارإباحة بناء (ترخيص بناء)
هي عبارة عن تصريح للمستثمر  /طالب الخدمة بمباشرة البناء واالعمال االشنطائية بعد اعتماد
الخرائط ومطابقتاا للنظم و اللوائح املعمول اا في هذا الطأن.
املستندات املطلوبة
♥ استمارة طلب إباحة بناء.
♥ توقي عقد االنتفاع.
♥ الرسم املساحي ملوق األرض.
♥ ما يفيد التسجيل التجاري للمطروع واملقاول واالستطاري.
♥ عدد ( )3شنسخ من الخرائط املعمارية واإلشنطائية والحسابات اإلشنطائية والخرائط
الكهربائية وامليكانيكية والصحية معتمدة من استطاري معتمد.
♥ شنسخة الكترونية من أصل الخرائط املذكورة أعاله ببرنامج االوتوكاد.
♥ تقرير فحص التربة للمباشني التي تزيد عن  3طوابق معتمد من مكتب استطاري معتمد او
مرخص به في السلطنة.
♥ تعهد االستطاري للمتابعة واالشراف على املطروع.
♥ موافقات الجهات األخرى إاا استدعى الو حسب نوع املطروع.
إجراءات الخدمة
♥ استقبال الطلب من قبل املحطة الواحدة
♥ تسجيل الطلب ومراجعته للتأكد من استيفاء البيانات واملستندات املطلوبة.
♥ مراجعة وتدقيق واعتماد الخرائط من قبل املهندسين املختصين.
♥ في حالة وجود اي مالحظات على املخططات يتم ارسالها للمستثمر او االستطاري للتعديل
♥ في حال عدم وجود اي مالحظات يتم ختم الخرائط موضحا به رقم التصريح.
♥ إصدار إباحة البناء.
♥ تسليم إباحة البناء للمستثمر وتحصيل الرسوم املستحقة.
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-3

تجديد إباحة بناء (ترخيص بناء).
هي عبارة عن تجديد ترخيص البناء الصادر للمستثمر  /طالب الخدمة بعد مرور عام من
إصداره.
املستندات املطلوبة
♥ استمارة طلب تجديد إباحة بناء.
♥ شنسخة من اباحة البناء السابقة.
♥ مطابقة الخلفيات واملستندات لإلباحة التي تم اصدارها م املستندات والخلفيات
املتوفرة م املستثمر للتأكد من عدم وجود اي تغيير في املخططات وسريان جمي الوثائق.
إجراءات الخدمة
♥ استقبال الطلب من قبل املحطة الواحدة
♥ تسجيل الطلب ومراجعته للتأكد من استيفاء البيانات واملستندات املطلوبة.
♥ مراجعة وتدقيق الخرائط ومطابقتاا بالوض القائم للمطروع للتأكد من ان املطروع يتم
تنفيذه طبقا للخرائط املعتمدة سابقا.
♥ في حالة وجود اختالف بين الخرائط املعتمدة سابقا وما يتم تنفيذه على ارض الواق يتم
اخطار املستثمر بتعديل الوض واحضار الخرائط العتمادها حسب النظم املعمول اا.
♥ في حال عدم وجود اي مالحظات يتم تجديد اباحة البناء والتي تحمل نفو الرقم السابق.
♥ تسليم إباحة البناء للمستثمر وتحصيل الرسوم املستحقة.

-4

تعديل إباحة بناء) إضافة)
هي عبارة عن طلب تصديق للخرائط الخاصة باإلشنطاءات التي يرغب املستثمر /طالب الخدمة
بإضافتاا على االعمال املعتمدة باإلباحة التي صدرت للمطروع
املستندات املطلوبة
♥ استمارة طلب إضافة على إباحة بناء.
♥ شنسخة من اباحة البناء
♥ عدد ( )3شنسخ من الخرائط املعمارية واإلشنطائية والحسابات اإلشنطائية والخرائط
الكهربائية وامليكانيكية والصحية لالعمال االضافية معتمدة من استطاري معتمد و
موضحا اا االعمال السابقة أو القائمة.
♥ شنسخة الكترونية من أصل الخرائط املذكورة أعاله ببرنامج االوتوكاد.
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♥ تقرير فحص التربة للمباشني التي تزيد عن  3طوابق معتمد من مكتب استطاري معتمد او
مرخص به في السلطنة.
♥ شنسخة من اوراق السجل التجاري لكل من املقاول واالستطاري
♥ تعهد االستطاري للمتابعة و االشراف على املطروع
♥ موافقات الجهات األخرى ااا استدعى الو حسب نوع املطروع
إجراءات الخدمة
♥ يتم استقبال الطلب من قبل املحطة الواحدة
♥ تسجيل الطلب ومراجعته للتأكد من استيفاء البيانات واملستندات املطلوبة.
♥ في حالة وجود اي مالحظات على املخططات يتم ارسالها للمستثمر او االستطاري للتعديل
♥ في حال عدم وجود اي مالحظات يتم ختم الخرائط موضحا به رقم التصريح,
♥ تعديل إباحة البناء السابقة وإصدار التعديل.
♥ تسليم إباحة البناء املعدلة للمستثمر وتحصيل الرسوم املستحقة.
-5

إصداربدل مفقود إلباحة البناء
هي عبارة عن اصدار شنسخة من االباحة طبق االصل عوضا عن االباحة التي فقدها املستثمر
املستندات املطلوبة
♥ استمارة طلب بدل مفقود إلباحة البناء.
♥ شنسخة من اباحة البناء (إن وجدت)
إجراءات الخدمة
♥ استقبال الطلب من قبل املحطة الواحدة
♥ تسجيل الطلب ومراجعته للتأكد من استيفاء البيانات واملستندات املطلوبة.
♥ إصدار إباحة البناء بدل املفقود.
♥ تسليم إباحة البناء للمستثمر بعد تحصيل الرسوم املستحقة.

-6

إصدارتصريح الحفر
عبارة عن تصريح يتم من خالله تنظيم العمل بما يتوافق و ضمان جودة وسالمة العمل والبيئة
املحيطة وحفظ الحقوق وتنظيم مسارات العمل والخدمات على جوانب الطرق و داخل املنطقة.
املستندات املطلوبة
♥ استمارة طلب تصريح حفر.
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-7

♥ شنسخة من خطاب اسناد املطروع
♥ عدد ( )3شنسخ من الخرائط املوضحة لنطاق االعمال متعلقة بالحفريات معتمدة من
استطاري املطروع
♥ شنسخة الكترونية من أصل الخرائط املذكورة أعاله ببرنامج االوتوكاد والبي دي أف
)(CAD+PDF
♥ شنسخة من اوراق السجل التجاري لكل من املقاول واالستطاري
♥ تعهد االستطاري للمتابعة واالشراف على املطروع
♥ ضمان بنكي قابل لالسترجاع تعادل قيمته  %1من قيمة العقد وال يتعدى  10,000ريال
عماشني كحد أقص ى .
إجراءات الخدمة
♥ استقبال الطلب من قبل املحطة الواحدة.
♥ تسجيل الطلب ومراجعته للتأكد من استيفاء البيانات واملستندات املطلوبة.
♥ مراجعة وتدقيق واعتماد الخرائط من قبل املهندسين املختصين
♥ في حالة تقاط املسار م أي خدمات أخرى يتم ارسال الخرائط للحصول على اعتماد
الجهة صاحبة الخدمة.
♥ في حالة وجود اي مالحظات على املخططات يتم ارسالها للمستثمر او االستطاري للتعديل
♥ التحقق من تقديم ضمان بنكي قابل لالسترجاع تعتمد قيمته على مدى حجم نطاق
األعمال بما ال يتعدى  %1من قيمة العقد ويتم إرجاع الضمان البنكي عند االنتااء من
أعمال الحفر وإصدار شهادة اكمال عمل بأعمال الحفر.
♥ الحصول على تصريح من شرطة عمان السلطانية (اإلدارة العامة للمرور) لبع االعمال
خصوصا التي لها عالقة بالطرق.
♥ في حال عدم وجود اي مالحظات يتم ختم الخرائط موضحا به رقم التصريح.
♥ اصدار التصريح ويكون مدة سريان التصريح هو نفسه مدة تنفيذ املطروع او حسب
مايحدده املهندس املختص.
♥ تسليم التصريح ملقدم الطلب بعد التحقق من سداد الرسم املقرر للخدمة.
شهادة إتمام البناء
عبارة عن شهادة تصدر من الدائرة املختصة توضح اكتمال اعمال املطروع حسب الخرائط
والتصاريح املعتمدة م عدم وجود اي مالحظات او مخلفات باملوق .
املستندات املطلوبة
♥ استمارة طلب شهادة إتمام بناء.
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♥ خطاب من استطاري املطروع يفيد بان االعمال تم تنفيذها حسب الخرائط والتصاريح
املعتمدة.
♥ شنسخة من الخرائط املنفذة )(As built drawing
♥ شنسخة الكترونية من أصل الخرائط املذكورة أعاله ببرنامج االوتوكاد.
إجراءات الخدمة
♥ استقبال الطلب من قبل املحطة الواحدة.
♥ تسجيل الطلب ومراجعته للتأكد من استيفاء البيانات واملستندات املطلوبة.
♥ مراجعة وتدقيق الخرائط املنفذة ) (As built drawingمن قبل املهندسين املختصين
♥ زيارة املوق ومطابقة االعمال التي تم تنفيذها م الخرائط املعتمدة
♥ في حالة وجود اي مالحظات على املخططات يتم ارسالها للمستثمر او االستطاري للتعديل
♥ وفي حال عدم وجود اي مالحظات يتم اصدار شهادة اكمال العمل وإعادة مبلغ التأمين
ملقدم الطلب.
♥ تسليم مقدم الطلب الطهادة بعد تحصيل الرسوم املقررة للخدمة.
♥ يتم تثبيت الخرائط وحفظها لدى املختصين بدائرة املعلومات الجغرافية )(GIS
-8

تصريح توصيل الخدمات ( الكهرباء  ,املياه  ,الهاتف  ...الخ)
عبارة عن تصريح لتوفير الخدمات ( الكهرباء  ,املياه ,الهاتف  ...الخ)
املستندات املطلوبة
♥ استمارة طلب خدمة
♥ شنسخة من عقد االنتفاع والرسم املساحي .
♥ شنسخة من اباحة البناء
♥ شنسخة من شهادة اكمال البناء
♥ أوراق السجل التجاري للمطروع.
إجراءات الخدمة
♥ استقبال الطلب من قبل املحطة الواحدة.
♥ تسجيل الطلب ومراجعته للتأكد من استيفاء البيانات واملستندات املطلوبة.
♥ زيارة املوق من قبل املختصين
♥ في حال عدم وجود اي مالحظات يتم اعتماد استمارة الخدمة.
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تسجيل عقد اإليجاروتجديده
هي عبارة عن توثيق وتسجيل العقد املبرم بين املؤجر واملستأجر بطكل رسمي لدى الهيئة ،والو
بعد التأكد من توافر االشتراطات املطلوبة ،وتقدم هذه الخدمة عند تسجيل العقد ألول مرة أو
تجديده.
املستندات املطلوبة
♥ استمارة عقد إيجار ( ثالث شنسخ) موقعة من املؤجر واملستأجر.
♥ أصل استمارة عقد االيجار السابق (بال سبة للتجديد).
♥ شنسخة من عقد االنتفاع والرسم املساحي للموق .
♥ البطاقة املدنية للمستأجر (الفرد) /السجل التجاري للطركات واملؤسسات.
إجراءات الخدمة
♥ يتم استقبال الطلب من قبل املحطة الواحدة
♥ تسجيل الطلب ومراجعته للتأكد من استيفاء البيانات واملستندات املطلوبة.
♥ زيارة املحل  /املوق للتأكد من استيفائه لالشتراطات املعمول اا في هذا الطأن.
♥ إبالغ مقدم الطلب في حال أن املحل  /املوق غير مستوفي لالشتراطات على أن يقوم بتعديل
الوض .
♥ اصدار عقد االيجار بعد استيفاء املحل  /املوق لالشتراطات.
♥ تسليم شنسختي العقد ملقدم الطلب بعد تحصيل الرسوم املقررة.

 -10طلب ترخيص الفتة أو إعالن على الشارع وتجديده
وصف الخدمة
هي عبارة عن ترخيص الالفتات الدعائية و غيرها ,حيث يطمل الترخيص مراجعة الصيغة اللغوية
واالمالئية وشكل و حجم الالفتة و كذلو احداثيات موق الالفتة ببرنامج نظم املعلومات
الجغرافية ( ، )GISوالو حفظا للنظام العام وتنظيما ملواق الدعايات و اإلعالن والحفاظ على
الطاب الجمالي للمنطقة.
املستندات املطلوبة
♥ استمارة طلب ترخيص الفتة او اعالن
♥ نمواج من اللوحة معتمد من استطاري املطروع ( لالفتات املطار ).
♥ أوراق السجل التجاري للمطروع مقدمة الطلب.
♥ احداثيات موق الالفتة.
♥ أي موافقات أخرى ضرورية.

84

♥ بال سبة للتجديد يضاف :صورة طبيعية حديثة للوحة أو اإلعالن وأصل ترخيص الالفتة
أو االعالن السابق.
إجراءات الخدمة
♥ استقبال الطلب من قبل املحطة الواحدة
♥ تسجيل الطلب ومراجعته للتأكد من استيفاء البيانات واملستندات املطلوبة ،ومراجعة
استيفائه لالشتراطات املعمول اا في هذا الطأن ( من حيث اللغة والحجم والطكل
واملوق ).
♥ إبالغ مقدم الطلب في حال أن الطلب غير مستوف لالشتراطات على أن يقوم بتعديل
الوض .
♥ اصدار الترخيص بعد استيفاء االشتراطات.
♥ تسليم الترخيص ملقدم الطلب بعد تحصيل الرسوم املقررة.
 -11فحص مركبة  /معدة تجارية
هي عبارة عن فحص العبارات التجارية على أبواب وأجسام املركبات واملعدات املستخدمة من قبل
الطركات واملؤسسات العاملة باملنطقة اإلقتصادية وترقيمها وفحصها للتأكد من استيفاقاا
لالشتراطات الفنية .
املستندات املطلوبة
♥ إستمارة فحص مركبة  /معدة تجارية
♥ السجل التجاري للمؤسسة أو الطركة صادر من الهيئة
♥ شنسخة من ملكية املركبة أو املعدة
♥ شنسخة من ترخيص مزاولة ال طاط
إجراءات الخدمة
♥ تسليم الطلب إلى املحطة الواحدة
♥ التدقيق على املستندات املرفقة م الطلب وتسجيله
♥ معاينة املركبة أو املعدة املراد تسجيلها أو تجديدها من قبل املختصين
♥ إصدار رقم ترخيص للمركبة او املعدة عند إستيفاقاا لإلشتراطات املطلوبة
♥ تسجيل رقم الترخيص الصادر من الهيئة على املركبة أو املعدة
♥ تسجيل أو تجديد املركبة أو املعدة لدى إدارة املرور بطرطة عمان السلطانية
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 -12رخصة صحية للمبركات ( جديد وتجديد )
هي عبارة عن تراخيص لسيارات نقل املواد الغذائية وناقالت املياه وسيارات نقل وتسويق االسماك
والو بعد التاكد من استيفاقاا لالشتراطات الصحية والفنية املطلوبة .
املستندات املطلوبة
♥ استمارة طلب رخصة صحية للمركبات.
♥ شنسخة من ملكية السيارة سارية املفعول.
♥ السجل التجاري للؤسسة أو الطركة صادر من الهيئة .
♥ شنسخة من ترخيص مزاولة ال طاط.
إجراءات الخدمة
♥ يتم استقبال الطلب من قبل املحطة الواحدةز
♥ يتم التدقيق على املستندات املرفقة م الطلب وتسجيل الطلب.
♥ يتم تحويل الطلب الى املختصين.
♥ يتم معاينة املركبة وفحصها للتاكد من استيفاقاا لالشتراطات املعمول اا في هذا الطأن.
♥ يتم إبالغ مقدم الطلب في حال أن املركبة غير مستوفية لإلشتراطات على أن يقوم يتعديل
الوض .
♥ يتم اصدار الرخصة الصحية وتحصيل الرسوم بعد استيفاء املركبة لالشتراطات .
 -13تصريح ثالجات املرطبات وأجهزة املشروبات الساخنة التجارية في االماكن العامة ( جديد
وتجديد )
وصف الخدمة
هي عبارة عن تصاريح لثالجات املرطبات وأجهزة املطروبات الساخنة التجارية في االماكن العامة
والو بعد التاكد من استيفاقاا لالشتراطات الصحية والفنية املطلوبة .
املستندات املطلوبة
♥ استمارة طلب .
♥ شنسخة من املوافقة على استخدام املوق  /عقد إيجار ساري املفعول .
♥ شنسخة من عقد االنتفاع والرسم املساحي .
♥ السجل التجاري للمؤسسة أو الطركة صادر من الهيئة .
♥ شهادة الدفاع املدشني .
♥ نمواج من الفته املحل  /املوق .
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إجراءات الخدمة
♥ استقبال الطلب من قبل املحطة الواحدة .
♥ يتم التدقيق على املستندات املرفقة م الطلب وتسجيل الطلب .
♥ يتم تحويل الطلب الى املختصين .
♥ يتم زيارة املوق للتأكد من استيفائه لالشتراطات املعمول اا في هذا الطأن .
♥ يتم إبالغ مقدم الطلب في حال أن املوق غير مستوف لإلشتراطات على أن يقوم بتعديل
الوض .
♥ يتم اصدار الترخيص وتحصيل الرسوم بعد استيفاء املحل  /املوق لالشتراطات .
 -14تصريح مخيم عمال مؤقت
عبارة عن تصريح يتم من خالله تنظيم العمل بما يتوافق وضمان السالمة والصحة داخل
مخيمات العمال املؤقته والبيئة املحيطة .
املستندات املطلوبة
♥ استمارة طلب تصريح مخيم عمال ( مؤقت ) .
♥ خرائط املوق املعتمدة من االستطاري م االحداثيات  +شنسخة إلكترونية( .)CAD +PDF
♥ الترخيص املبدئي والخرائط املعتمدة من الهيئة العامة للدفاع املدشني واالسعاف .
♥ استمارة طلب ترخيص بيئي معبأة للمخيم .
♥ عقد إنتفاع ألرض املخيم أو رسالة عدم مماشنعة إلستخدام املوق كمخيم عمال واملرافق
التابعة له م املدة املصرح اا ( فترة البدء واالنتااء ) من مالو املطروع أو املطور .
♥ شنسخة من إتفاقية املطروع ورسالة اإلسناد .
♥ ضمان بنكي ب سبة  %1من قيمة املطروع وال يتعدى  10,000ريال عماشني كحد أقص ى .
♥ اوراق السجل التجاري ملقدم الطلب .
إجراءات الخدمة
♥ استقبال الطلب من املحطة الواحدة .
♥ التدقيق على املستندات املرفقة م الطلب وتسجيل الطلب .
♥ يتم مراجعة وتدقيق الخرائط من قبل املختصين .
♥ في حالة وجود اي مالحظات يتم ابالغ صاحب الطلب .
♥ دف ضمان بنكي قابل لالسترجاع  % 1من قيمة العقد ويتم ارجاع الضمان البنكي عند
ازالة مخيو العمال املؤقت .
♥ في حال عدم وجود اي مالحظات يتم ختم الخرائط موضحا به رقم التصريح .
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♥

يتم استالم الرسوم واصدار التصريح ويكون مدة سريان التصريح هو نفسه مدة املصرح
اا بعقد االنتفاع أو رسالة عدم املماشنعة من مالو املطروع أو املطور .

 -15إصدار البطاقة الصحية
بطاقة تصدر ملتداولي األغذية بناء على نتيجة الفحص الطبي تثبت خلوهم من األمراض املعدية
املستندات املطلوبة
♥ استمارة طلب فحص طبي
♥ شنسخة من البطاقة الشخصية للعمانيين وبطاقة العمل
♥ شنسخة من ترخيص مزاولة ال طاط للمؤسسة أو الطركة
♥ السجل التجاري للمؤسسة أو الطركة صادر من الهيئة
إجراءات الخدمة
♥ استقبال الطلب من املحطة الواحدة
♥ تسجيل الطلب ومراجعته للتأكد من استيفاء البيانات واملستندات املطلوبة ،واعتماده.
♥ تحويل الطلب للجهة املعنية بوزارة الصحة إلجراء الفحص الطبي
♥ اصدار تقرير الكطف الطبي ملتداولي األغذية
♥ إصدار البطاقة الصحية من القسم املختص في حالة أثبت الفحص خلوهم من األمراض
♥ تسليم البطاقة ملقدم الطلب بعد تحصيل الرسوم املقررة للخدمة.

ثانيا :رسوم الخدمات العامة:
فيما بيان بالرسوم التي تستوفياا الهيئة مقابل بع الخدمات التي تقدمها:
 -1رسوم تنظيم التخطيط العمراني وتراخيص البناء :
م

الخدمة

مقدارالرسم
بالريال العماني

 1تصريح حفر

( )50خمسون

إصدار مخطط مساحي
2
(كروكي) لألراض ي

( )50خمسون

موعد
االستحقاق
عند إصدار
التصريح
عند إصدار
املخطط
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م

الخدمة

إصدار إباحة بناء
3
(ترخيص بناء)

تجديد إباحة بناء
4
(تراخيص بناء)

تصريح مخيم عمال
5
مؤقت

 6شهادة إتمام البناء

 7تسليم عالئم للمواق

اعتماد تقرير املسح
8
التفصيلي

اعتماد مخطط التنظيم
9
العام

اعتماد املخططات
10
التفصيلية

مقدارالرسم
بالريال العماني
( )100مائة ريال للمطروع الذي ال تزيد شنسبة بنائه
على( )1000ألف متر مرا  ،مضافا إلياا(  )25خمو
وعطرون بيسة لكل متر مرا إضافي من املطار التي تزيد
مساحة بناقاا على ( )1000ألف متر مرا
( )100مائة ريال للمطروع الذي ال تزيد شنسبة بنائه على
( )1000ألف متر مرا  ،مضافا إلياا(  )25خمو وعطرون
بيسة لكل متر مرا إضافي من املطار التي تزيد مساحة
بناقاا على ( )1000ألف متر مرا
( )100مائة ريال للمطروع الذي ال تزيد شنسبة بنائه على
( )1000ألف متر مرا  ،مضافا إلياا ( )5خمو بيسات
لكل متر مرا إضافي من مساحة األرض املخصصة ملخيم
العمال والتي تزيد على ( )1000ألف متر مرا
( )50خمسون ريال للمطروع الذي ال تزيد شنسبة بنائه على
( )1000ألف متر مرا  ،مضاف إلياا ( )5خمو بيسات
لكل متر مرا من املطار التي تزيد مساحة بناقاا على
( )1000ألف متر مرا بحد أقص ى ( )1000ألف
( )10للعالمة (النقطة) الواحدة
( )50خمسون لكل ( )1000ألف متر مرا  ،باإلضافة إلى
( )10عطر بيسات لكل متر مرا من املطار التي تزيد
مساحة أرضها على ( )1000ألف متر مرا بحد أقص ى
( )1000ألف
( )100مائة لكل ( )1000ألف متر مرا  ،باإلضافة إلى
( )25خمو وعطرين بيسة لكل متر مرا من املطار التي
تزيد مساحة بناقاا على ( )1000ألف متر مرا بحد أقص ى
( )1000ألف
( )100مائة لكل ( )1000ألف متر مرا  ،باإلضافة إلى
( )25خمو وعطرين بيسة لكل متر مرا من املطار التي
تزيد مساحة بناقاا على ( )1000ألف متر مرا بحد أقص ى
( )1000ألف

موعد
االستحقاق
عند إصدار
اإلباحة

عند التجديد
سنويا

عند إصدار
التصريح

عند إصدار
الطهادة
عند تقديم
طلب تسليم
العالئم
عند اعتماد
التقرير

عند اعتماد
املخطط

عند اعتماد
املخططات
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م

الخدمة

 11تعديل املخططات

مقدارالرسم
بالريال العماني
( )100مائة لكل ( )1000ألف متر مرا  ،باإلضافة الى
( )25خمو وعطرين بيسة لكل متر مرا من املطار التي
تزيد مساحة بناقاا على ( )1000ألف متر مرا بحد ،
أقص ى ( )1000ألف

الحصول على دليل
التخطيط العمراشني
12
باملنطقة االقتصادية
(شنسخة رقمية)
الحصول على شنسخة
13
إضافية من الخرائط

موعد
االستحقاق
عند اعتماد
التعديل

( )25خمسة وعطرون لل سخة الواحدة

عند تسلم
الدليل

( )20عطرون عن كل شنسخة

عند توفير
الخريطة

 -2الرسوم املتعلقة بسالمة الغذاء:
م

الخدمة

 1إصدار إتالف مواد غذائية مل طآت تجارية

مقدارالرسم
بالريال
العماني
( )25خمو
وعطرون
( )135مائة
وخمسة
وثالثون

موعد ومرات
االستحقاق
عند إصدار الطهادة

إصدار تصاريح ثالجات املرطبات وأجهزة املطروبات الساخنة
 2التجارية في األماكن العامة (ال يطمل إيجار املوق ومصاريف
الكهرباء)
إصدار الرخصة الصحية لسيارات الطركات الخاصة بنقل املياه
عند إصدار الرخصة،
 3أو بي املواد الغذائية أو نقل وتسويق األسماك( ،يستثنى من الو ( )50خمسون
وعند تجديدها سنويا
سيارات نقل مياه الطرب اململوكة ألفراد عمانيين)
عند إصدار البطاقة،
( )10عطرة
 4إصدار بطاقة صحية للباعة وعمال املحالت التجارية
وعند تجديدها سنويا

عند إصدار التصريح،
وعند تجديده سنويا
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 -3رسوم الخدمات األخرى :
م

الخدمة

مقدارالرسم
بالريال العماني

خدمات عامة لنزالء الفنادق ورواد
1
املطاعم العاملية والسياحية

( )%5خمسة في املائة من
قيمة املبيعات أو الخدمات

خدمات عامة لرواد مراكز فنون
2
التسلية ودور السينما

( )%10عطرة في املائة من
قيمة التذاكر

تصريح الالفتات واللوحات اإلعالنية
 3واإلرشادية على املحالت والسيارات،
وامللصقات واملطبوعات
تصريح وض الالفتات واللوحات
 4الدعائية للمنتجات على أسطح
املباشني وواجهاتاا وعلى الطوارع
 5تسجيل عقود اإليجار
 6حجز مواقف عامة

( )50خمسون
( )100مائة حتى ( )30ثالثين
مترا مراعا ،وما يزيد على الو
( )250مائتين وخمسين
( )%3ثالثة في املائة من قيمة
العقد السنوي
( )50خمسون

 7تصاريح مواقف العدادات

( )10عطرة

 8ترخيص تسمية املبنى
 9تغيير لوحة املحل التجاري

( )200مائتان
( )10عطرة

موعد ومرات االستحقاق
يتم سدادها شهريا ،بحيث
يتم سداد رسوم الطهر خالل
الطهر التالي له.
يتم سدادها شهريا ،بحيث
يتم سداد رسوم الطهر خالل
الطهر التالي له.
عند إصدار التصريح  ،وعند
تجديده سنويا
عند إصدار التصريح ،وعند
تجديده سنويا
عند تسجيل العقد ،وعند
تجديده سنويا
شهريا لكل موقف من تاريخ
املوافقة على الحجز
شهريا لكل موقف من تاريخ
إصدار التصريح
عند تقديم الطلب
عند تقديم الطلب
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إستمارة تسليم عالئم

Survey Request Form

ً
أوال :إستعمال صاحب العالقة:

التاريخDate:...........................................:

First: Requester use:

رقم القطعة Plot No:........................:

رقم الرسم املساحي Kroki No:................................................:

املربعBlock No: ...............................:

املساحةArea (m2): ..............:

منط ـ ـ ــقةZone: ............................:

اسم املالك Owner/Investor Name:.......................................................................................................................:
رقم البطاقة /الجواز/السجل التجاري ID/Passport/C.R No:..................................................................................:
رقم الهاتف/النقالPhone/Mobile No: ...................................:

التوقيع Signature:..........................................:

ثانيا :إستعمال دائرة نظم املعلومات الجغرافية واملسح الطوبغرافي Second: GIS Dept. Use:
رقم الطلبRequest No: .................................................................... ................................................................ :
الغرض من الطلبPurpose of Request. ................................................................................................................. :
اليوم والوقت املقترح للمسح Proposed Date & time of Survey:...............................................................................:
عدد العالئمNumber of Points: ................................................................................................................... :

ثالثا :اإلستعمال الرسمي:

Third: Official use:

تم تسليم عدد ( ) عالئم للقطعة املذكورة أعاله في يوم  ..............املوافق......../......../.....م وهي خالية من العوائق
ويمكن البناء عليها.
ً
يتعذرتسليم عالئم القطعة املذكورة أعاله في يوم ..............املوافق ......../......../.....م أعاله نظرا لألسباب التالية:
..................................................................................... ...........................................................................................
.................................................................................................................................................... ............................
................................................................................................................................................................................
اسم املساح و توقيعةSurveyor Name & Signature:....................................................................... ...........................
اسم فني املباني و توقيعةBuilding Inspector Name & Signature:.............................................................................
اسم املستثمر أو من ينوب عنه وتوقيعةInvestor or his Representative Name & Signature: ..................................:

مالحظات:
♥ قيمة رسوم التسليم  10ريال لكل عالمة
♥ هذه االستمارة صالحة ملدة ستة أشهرمن تاريخ االستالم
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إستمارة طلب اباحة البناء
Building Permit Request Form
جديد
New

تجديد

إضافة

تعليه

تعديل

تصديق خرائط

Renew

Adding

Extra Floor

Modification

Drawings Approval

رقم الطلبRequest Number:…................:
التاريخDate:………… ........................:
لبناء

First: Developer /Investor Details :
أوال :بيانات املطور  /املستثمر
اسم صاحب الطلب  /اسم الشركةDeveloper /Company/Organization Name:..................................................................................:
رقم البطاقة املدنية  /جواز السفر /السجل التجاريID /Passport/C.R Number:.....................................................................................:
العنوان /Address:..................................................... :املنطقة/Area:............................... :الواليةWilayat:...........................................:
رقم الهاتف /Phone Number:........................:رقم الفاكس/Fax Number:......................... :البريد االلتررو يE-mail:..............................:
Second: Plot Details:
ثانيا :بيانات قطعة االرض:
 )1القطعة/Plot:......................:املربع/Block:.....................:املنطقة/ Area..........................:نوع االستعمالType of use......................... :
 )2عدد املبا ي القائمة )3/ Number of existing Buildings:.................. :عدد املبا ي املقررحةNumber of proposed Buildings...............:
 )4عدد الطوابقFloors Numbers :...............................:
 )5عدد الوحدات )6/ Units Number :................... .:عدد املحلت)7 / Shops Number:...................:اخرىOthers :..............................:
Third: Consultant’s Details:
ثالثا :بيانات املتتب االستشاري:
 )1اسم املتتب االستشاري )2/ Consultant Name:........................................:البريد االلتررو ي E-mail ...................................................:
 )3رقم تسجيل املتتب ودرجته )4/ C.R Number/Degree:.................................:تاريخ انتهاء السجلC.R Expiry date:..............................:
 )5اسم املهندس املعتمد )6 /In charge engineer:...................................:رقم الهاتف ..............................................:؛ Phone Number
Consultant’s stamp & Signature:
 )7التوقيع وختم املتتب:
Fourth: Contractors’ Details:
رابعا :بيانات املقاول:
 )1اسم املقاول )2/ Contractor Name:..........................................................:البريد االلتررو يE-Mail: .................................................
 )3رقم تسجيل املقاول ودرجته )4/ C.R Number/Degree:.................................:تاريخ انتهاء السجلC.R Expiry date:..............................:
 )5اسم مديراملشروع )5 /In charge engineer:...................................:رقم الهاتف ......................................................:؛Phone Number
Contractor’s stamp & Signature:
 )7التوقيع وختم املقاول:
Fifth: Formal Use Only(SEZAD):

خامسا :االستعمال الرسمي) هيئة املنطقة االقتصادية الخاصة بالدقم(
املوافقة على استتمال استخراج اباحة البناء وفق النظم
عدم املوافقة وذلك للسباب االتية:
Building Permit approved
Building Permits Rejected due to the following reasons:
............................................................................................................... ............................................................................... -1
....................................................................................................................................................... ....................................... -2
............................................................................................................................................................ .................................. -3
Project Dept. / Planning & Engineering:
املحطة الواحدة  /دائرة الخدمات العامة :
املهند س Engineer: ..............................................................................:التوقيعSignature: ................................................:
رئيس القسم  Section Head: ..............................................................:التوقي عSignature:.................................................:
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إستمارة طلب اباحة البناء
Building Permit Request Form

:ملحظات مهمه
:يجب ارفاق مايلي
)A3( ) ثلث سخ ورقية من الخرائط وجداول الحسابات اال شائية املعتمدة من االستشاري3( ) عدد1
.) من الخرائط وجداول الحسابات اال شائية املعتمدة من االستشاريCad+Pdf( ) سخ رقمية2
. ) املوافقات من قبل الجهات الحتومية االخرى طبقا لنوعية البناء3
. ) سخة من فحوصات الرربة للمبا ي4
. ) اوراق ترخيص وتسجيل املتتب االستشاري املشرف مع التعهد بسلمة التصميم و املتابعة5
. وتقديم الضمانات البنتية بعد املوافقة املبدئية/) اوراق ترخيص وتسجيل املقاول مع التعهد بحسن التنفيذ6

Important notes: You must attach the following:
1) Three (3) Hard copies of full set of drawings and schedules construction accounts approved by the
Consultant (A3)
2) Digital copies (Cad + Pdf) of full set of drawings and schedules construction accounts approved by the
Consultant
3) Approvals by governmental and other agencies, according to the type of construction
4) A copy of the tests soil for the building.
5) License and registration papers for the Consultant Office Supervisor with pledge to ensure the safety
of design and follow-up.
6) Contractor license and registration papers with a pledge to / and to provide bank guarantees after
preliminary approval
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(

ﺗﺻﺭﻳﺢ ﺣﻔﻡﻗﺭﺭ )

التاريخ............../............/........... :
رقم الطلب............................................... :

توصيل مياه

مسلسل.............................. :

طرق

كابالت

صرف صحي

أخرى

أوال :استعمال صاحب العالقة:
 -1اسم املالك  /املستثمر............................................................................................................................................................................:
 -2اسم االستشاري.................................................................................................................................... .................................................:
 -3اسم املشروع ....................................................................... .................................................................................................................
 -4تفاصيل األعمال ............................................................................................................................. .....................................................:
................................................................................................... ..........................................................................................................
 -5اسم املقاول ................................................................................................................ :توقيع وختم املقاول...........................................:
ثانيا :االستعمال الرسمي :
 )1أ -موافقة الدوائربالهيئة :
⃝
⃝ دائرة التخطيط
ﺏ -ﻣﻮﻓﻘﺔ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻻﺧﺮﻯ :
⃝ شرطة عمان السلطانية
⃝ الشركة العمانية لالتصاالت
ب-

املرافق العامة
⃝

⃝

الهندسة و التخطيط
⃝

دائرة البيئة

شركة كهرباء املناطق الريفية
⃝ أخرى............................................. :

يصرح للمقاول املذكور بموجب هذا التصريح تنفيذ األعمال املدنية أعاله وفقا للمخططات املرفقة شريطة إيداع تامين إزالة
) ريال عماني  ،وااللتزام بوضع إشارات تحذيرية لألعمال املدنية وأية احتياطات أخرى ترى
املخلفات البالغ (
الجهات املعنية أنها ضرورية حفاظا على السالمة العامة ،والعمل على إزالة املخلفات بصفة دورية من مواقع العمل مع مراجعة الهيئة
فور االنتهاء من تنفيذ األعمال إلصدارشهادة اكتمال املشروع.

⃝ الطلب مرفوض لألسباب املذكورة أدنا::
...................................................................... ............................................................................................................................. -1
....................................................................................................................................... ............................................................ -2
........................................................................... ........................................................................................................................ -3
املهندس املختص.............................................................................................................:
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(

ﺗﺻﺭﻳﺢ ﺣﻔﻡﻗﺭﺭ )

 -2تم تحصيل الرسوم:
أ-

االصداربموجب (إيصال /شيك) رقمه  ..................................................................................تاريخـ ـ ـ ـ ــه:
مبلغ وقدره (

) بالحروف  ................................................................................................ريال عماني فقط

ب -تأمين إزالة املخلفات بموجب ( إيصال/شيك) رقمه  .................................................................تاريخـ ـ ـ ـ ــه:
مبلغ وقدره (

/

/

م

/

/

م

) بالحروف  ................................................................................................ريال عماني فقط
اسم وتوقيع محاسب الهيئة:

تاريخ األص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدار..................... /................... /............... :م
تاريخ االنته ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاء ..................... /................... /............... :م
( من واقع املدة التي تستغرقها االعمال)

يعتمد ،،،
مديرالدائرة

مالحظة مهمة  :يجب إرفاق ما يلي:
 )1يجب اعتماد خرائط املشروع من قبل الجهات املعنية.
 )2تسري على هذا التصريح القوانين واالحكام الخاصة باملباني
 )3هذا التصريح صالح للمدة التي ستستغرقها اعمال الحفرويجب مراجعة الهيئة عند التوقف عن العمل ألي أسباب فنية.
 )4أي كشط او تعديل يلغي هذا التصريح.
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شهادة إتمام البناء

التاريخ......./........./......:
تشهد هيئة املنطقة اإلقتصادية الخاصة بالدقم بأن األعمال املنفذة باملشروع املوضح بياناته أدناه قد نفذت للترخيص الصادر
له وذلك بموجب اللوائح و القرارات النافذة في هذا الشأن.
بيانات املشروع:
اسم املشروع............................................................................................................................................:
تاريخ البدء ..........................................................................:تاريخ األنتهاء.................................................
رقم الترخيص ............................
نوع الترخيص:
o

إباحة بناء

o

تصريح حفر
اخرى

o

اسم املالك  /املستثمر .................................................................................................................................................................:
املقاول املنفذ .........................................................................:رقم السجل التجاري............................................................................. :
استشاري التصميم .............................................................. :رقم السجل التجاري..............................................................................:
استشاري اإلشراف ............................................................... :رقم السجل التجاري..............................................................................:
رقم القطعة  .................................. :م ـ ـ ـ ــربع.............................:مساحة القطعة  ................. :نوع اإلستعمال.......................................:
عدد املباني  ............................................................................ :عدد الطوابق.........................................................................................:
موافقة الجهة املعنية  .......................................................... :مبلغ التامين .................................................................................:
تنفيذ األعمال:
تم تنفيذ جزء من اإلعمال بيانها األتي:؛
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
تم تنفيذ جميع األعمال و ال مانع من استرداد التامين .
رئيس القسم

............................
مدير الدائرة

............................
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ﻁﻠﺐ ﺗﻮﺻﻴﻞ ﺧﺪﻣﺔ

ﺍﻟﻤﺴﻠﺴﻞ :

ﺎﻟﺗﺎﺭﻳﺦ......./........./......:

ﻻﻻﻻً :ﺇﺳﺗﻌﻣﺎﻝ ﺻﺎﺣﺏ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ:
-۱ﺍﺳﻢ ﺍﻟﻤﺎﻟﻚ/ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﺮﻤ..................................:ﺭﻗﻢ ﺎﻟﺒﻄﺎﻗﺔ/ﺍﻟﺠﻮﺍﺯ/ﺍ ﻟﺴﺠﻟ ﺍﻟﺘﺠﺍﺭﻱ...................:
 -۲ﺭﻗﻢ ﺍﻟﻘﻄﻌﺔ  ......................:ﺍﻟﻤﺮﺑﻊ ..................................:ﻣﺔﻘﻄﻨ.................:
-۳ﺍﻹﺳﺘﻌﻤﺎﻝ .........................:ﻋﺪﺩ ﺍﻟﻤﺒﺎﻲﻧ .....................:ﻋﺪﺪ ﺍﻟﻄﻮﺍﺑﻖ................:
ﺍﺳﻢ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ...................................:
 -٤ﺭﻗﻢ ﺍﻟﺘﺮﺧﻴﺺ .............................:ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻹﺻﺭﺍﺪ ......................../
ﺩﺍﺋﻤﺔ ﻣﺆﻗﺘﺔ
 -٥ﺍﻟﺨﺪﻣﺔ ﺍﻟﻤﻄﻟﻮﺔﺑ.........................:
-٦ﺍﺟﻤﺎﻟﻲ ﺎﻻﻻﻤﺎﻝ/ﺍﻟﻜﻤﺔﻴ .................:
 -۷ﺍﻟﺘﻮﻗﻴﻊ ..........................:
ﺛﺎﻧﻳﺎً :ﺍﻹﺳﺗﻌﻣﺎﻝ ﺍﻟﺭﺳﻣﻲ :
ﺩﺍﺋﻤﺔ

ﻣﺆﻗﺘﻪ

ﻻ ﻣﺎﻧﻊ ﻣﻦ ﺗﻮﺻﻴﻞ ﺍﻟﺨﺪﻣﺔ ﺍﻟﻤﻄﻟﻮﺑﺔ ﻟﻠﻤﺒﻨﻰ ﺎﻟﻤﻮﺿﺢ ﺑﻴﺎﻧﺎﺗﻪ ﺃﻋﻼﻩ ﺑﺼﻔﺔ
ﺍﻟﻄﻠﺐ ﻸﻓﻮ ﻸ ﻟﻸﺳﺒﺎﺏ ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭﺓ ﺃﺩﻧﺎﻩ:
ﻸ................................................................................................................. -
..................................................................................................................-.

ﻭﺫﻟﻚ ﺑﻨﺎءﺍ ً ﻋﻠﻰ ﻻﺋﺤﺔ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﺘﺨﻄﻴﻂ ﺍﻟﻌﻤﺮﺍﻧﻲ ﻭ ﺗﺮﺍﺧﻴﺺ ﺍﻟﺒﻨﺎء ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﺑﺎﻟﻘﺮﺎﺮ ﺭﻗﻢ( ۲ﻻﻻ /ﻻ۱ﻻﻻ).
ﺍﻟﻤﻬﻨﺪﺱ ...........................:

ﻣﺪﻳﺮ ﺍﻟﺪﺍﺋﺮﺓ..............................:

ﺛﺎﻟﺜﺎُ :ﺍﻝ.ﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺍﻟﺮﺳﻤ ﻳ) :ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﻳﺘﻮﺻﻞ ﺍﻟﺨﺪﻣﺔ(
ﻣﺆﻗﺘﺔ .ﻟﻠﻤﻨﻰ ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭ ﺃﻋﻼﻩ
ﺩﺍﺋﻣﺔ
ﻻ ﻣﺎﻧﻊ ﻣﻦ ﺗﻮﺻﻴﻞ ﺧﺪﻣﺔ  ............................ﺑﺼﻔﺔ
ﻣﻼﺣــــــــــــــــــﻈﺎﺕ:
................................................................................................................. -۱
..................................................................................................................-۲
ﺃﺳﻢ ﺍﻟﻤﻮﻅﻒ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻝ .....................................:ﺍﻟﺘﻮﻗﻴﻊ ﻭ ﺍﻟﺨﺘﻢ................................:
ﻣﻼﺣﻈﺔ:
ﻼﻼ ﻼﻼﻼﻳﻞ ﻳﻠﻐﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻠﻄﻠﺐ.
 -ﺃﻱ ﻛﺸﻂ
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طلب توصيل خدمة
Utilities Connection Request

:مالحظات مهمة
:يجب إرفاق املستندات التاليه
) نسخة من عقد اإلنتفاع و الرسم املساحي1
) نسخة من إباحة البناء2
) نسخة من شهادة إكمال البناء3
 وكالة في حالة/  السجل التجاري للشركات/ )) البطاقة املدنية للمستثمر (الفرد4
الورثة
*أي كشط أو تعديل يلغى هذا التصريح

Important Notes:
Attached Documents:
1) A copy of usufruct agreements and its coordination.
2) A copy of building permit.
3) A copy of completion certificate.
4) Civil ID for investor (personal) \ commercial
registration for companies \ agency in case of death.
*Any alteration or amendment eliminates this permit

2
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إلغاء عقد إيجار
Rent Contract Cancelation
First: Lessor Details

أوال -:بيانات املؤجر:
اإلسم /االسم التجاري:

.......................................................................................................................................

Name/Commercial Name:

........................................................................................................

ID / CR No:

الجنسية:

.......................................................................................................................................

Nationality:

توقيعه

.......................................................................................................................................

Signature:

رقم البطاقة الشخصية  /رقم السجل التجاري:

Stamp:

الختم:

Second: Lessee Details

ثانيا -:بيانات املستأجر-:
االسم التجاري:

.......................................................................................................................................

Commercial Name:

رقم السجل التجاري:

.......................................................................................................................................

CR No:

توقيعه:

.......................................................................................................................................

Signature:
Stamp:

الختم:
ثالثا :بيانات عقد االيجار:
النشاط:

.......................................................................................................................................

Third: Rent Contract Details:
Type of activity:

املوقع:

.......................................................................................................................................

Location:

رقم العقد:

.......................................................................................................................................

Rent Contract No.:

مدة العقد:

.......................................................................................................................................

Rent Contract Period:

من:

.......................................................................................................................................

From:

إلى:

.......................................................................................................................................

To:
Fourth: For OSS use:

رابعا :الستخدام املحطة الواحدة:
تاريخ استالم الطلب

.......................................................................................................................................

Receiving Date:

اسم املوظف:

.......................................................................................................................................

Name:

توقيعه:

.......................................................................................................................................

Signature:
Fifth: For Concern Employee:

خامسا :الستخدام املختصين:
تم مراجعة خلفيات عقد االيجاراملوضح بياناته أعاله  ،وعليه فإنه:
⃝

ال مانع من الغاء عقد االيجار
⃝

اليمكن الغاء عقد االيجارلألسباب التالية:
................................................................................................................................................................................................ -1
................................................................................................................................................................................................ -2
املوظف املختص/
التوقيع:

...................................................................................................................
...............................................................

التاريخ:

............./................./..............م

الختم:

املرفقات:
* نسختي االصل من عقد االيجار
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طلب ترخيص لوحة أو الفتة أو اعالن
Signboard/ Advertisement Permit Application

Commercial Name:

……………………………….…………………………………………………………………..…………………………………………

:اإلسم التجاري

Commercial Number:

…………………………………………………………..…………………………………..……………………………………………

:رقم السجل التجاري

Address:

……………………………………….……………………………………………………..……………………………………………

:العنوان

Phone:

………………………………………………………..……………………………………..……………………………………………

:الهاتف

Email:

………………………………………………………….…………………………………..……………………………………………

:البريد اإللكتروني

Previous Permit Number if applicable
Signboard Category:

Signboard location:

……………………………………………………………………………..……………………………………

⃝ Project or Construction
⃝ Advertising
⃝ Other………………………

⃝ On the road
⃝ On Building
⃝ On Construction Site

Signboard Type:

⃝ Metal
⃝ Lighting

⃝ Directional
⃝ Stickers & Papers

⃝ Shop
⃝ On Vehicle
⃝ Other………………………

⃝ Wood
⃝ Other………………………

لوحة إرشادية

…………………أخرى

:  االعالن/تصنيف اللوحة
⃝

لوحة إعالنية
⃝

…………………أخرى
⃝

⃝

واجهة محل
على مركبة

لوحة مشروع
⃝

ملصقات ومطبوعات

رقم اللوحةعند التجديد

على الشارع
⃝

على مبنى
⃝

في موقع املشروع
⃝

⃝
⃝

خشبية
..……………أخرى

معدنية
⃝
⃝

مضيئة

Signboard coordinates:

: االعالن/موضع اللوحة
⃝

: االعالن/نوع اللوحة
⃝
⃝

:احداثيات موقع اللوحة
North

........................................................................................................................

شمال

East

......................................................................................................................

شرق

Signature & stamp:

: التوقيع والختم

For OSS use:

:الستخدام املحطة الواحدة

Application receiver Name:

……………………………………………………………………………………………………………………………..

اسم مستلم الطلب

Receiving Date:

……………………………………………………………………………………………………………………………..

تاريخ االستالم

Signature:

……………………………………………………………………………………………………………………………..

:التوقيع

Required Documents
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Sample of advertisement / signboard approved from the consultant
Commercial Registration papers
Valid certificate of membership of Oman’s Chamber of Commerce and Industry
Signature Model with Stamp
Photo of exciting signboard (only for renew)

: املستندات املطلوبة
 اللوحة مختوم من االستشاري/ نموذج من االعالن



أوراق السجل التجاري



شهادة غرفة صناعة وتجارة عمان



نموذج التوقيع والختم



)صورة طبيعية حديثة للوحة او الالفتة اواالعالن (للتجديد



طلب فحص مركبة  /معدة تجارية
Vehicle Check Application

First: Vehicle Details

أوال -:بيانات املركبة
اإلسم التجاري..........................................................................:

…………Commercial Name:………………………………………………….

رقم السجل التجاري ................................................................:

Commercial No:………………………………………………..……………….

نوع املركبة .............................................................................-:

Vehicle Brand:…………………………………………………………………….

رقم املركبة ...............................................................................

…………………………………………………………………………Vehicle No:
Used For :

االستخدام :
Drinking Water

املياه الصالحة للشرب
املواد الغذائية

Food products

االسماك ومنتجاتها

Fish products
Meat and chicken products

اللحوم والدواجن ومنتجاتها
أخرى
رقم الترخيص السابق .............................................................:

Others
Previous permit No……………………………………………………………..
Second:-For OSS use:

ثانيا -:استخدام املحطة الواحدة -:
تاريخ استالم الطلب في املحطة الواحدة..................../................../...........:
اسم املوظف املستلم  ، ...............................................................................:توقيعه.................................................. ...
تم فحص و معاينة املركبة املذكور بياناتها أعاله ,
مستوفية لإلشتراطات الصحية
رقم الترخيص.........................................:

Vehicle Checked:Satisfy the requirement standards
…………………Permit No

غير مستوفية لإلشتراطات الصحية لألسباب التالية-:
…….......................................................................................................... ....

Does Not satisfy the requirement standards due to:
………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………….

اسم املوظف.......................................................................................... :
التاريخ ................................................:التوقيع..................................

Name:……………………………………………………………………………….
Date:……………………….………….…. Signature:………..………….

املستندات املطلوبة:





نسخة من السجل التجاري
شهادة غرفة تجارة وصناعة عمان
نسخة من ترخيص املزاولة
نسخة من رخصة املركبة.

Required Documents:
Copy of Commercial Registration
Copy of Oman Champer Of Commerce Certificate
Copy of Activity Permit
)Copy of Vehicle License (Mulkyya
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إستمارة طلب تصريح مخيم عمال (مؤقت)

Temporary Labor Camp Permit Application Form

First : Applicant use :
أوال:استعمال صاحب العالقة:
 -1اسم املطور1- Developer Name :......................................................................................................................................................................:
 -2اسم املشروع 2- Project Name:.........................................................................................................................................................................
 -3تفاصيل األعمال 3- Work Details: ....................................................................................................................................................................:
 -4املاساحة االجمالية لألرض4- Total area of the camp......................................................................................................................................... :
 -5ماساحة البناء االجمالية للمخيم5- Total Building area of the camp: ................................................................................................................ :
 -6مقدم الطلب(الشركة)6- Applicant (company) Name: ................................................................................................................................... :
 -7رقم الهاتف7- Phone number:..........................................................................................................................................................................:
 -8البريد االلكتروني لصاحب الطلب 8- Applicant Email: ....................................................................................................................................... :
 -9توقيع وختم صاحب الطلب9- Applicant Stamp & signature :...........................................................................................................................:

Second: official use:

ثانيا :االستعمال الرسمي :

تاريخ استالم الطلب في املحطة الواحدة............../............./............ :م  ،اسم املوظف........................................................................:توقيعه..................
أ -موافقة الدوائربالهيئة :
⃝ دائ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرة التخـطيـ ـ ـ ـ ـط/
⃝ الهندسة و التخطيط/

Planning Dept.
Planning & Engineering Dept.

A- SEZAD’s Departments Approval :
املـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرافق العامـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة Utilities Dept. /
دائرة الشؤون البيئةEnvironmental Dept. /

ب -موافقة الجهات االخرى :
⃝ الهيئة العامة للدفاع املدني واالسعاف /
⃝ الشركة العمانية لالتصـ ـ ـاالت/

PACDA
Omantel
⃝

⃝

⃝

⃝

B- Other Agencies Approvals
شركة كهرباء املناطق الريفيةRAECO /
أخ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرىOther : ...............................

⃝

يصرح للمقاول املذك ـ ـ ـ ـ ـور بتنفيذ مخيم العمال املؤقت وفقا للمخططات املرفقة شريطة إيداع تامين إزالة املخل ـ ـ ـ ـ ـفات .
⃝ The contractor mentioned under this permit is authorized for implementation of labor camp in accordance with the
attached drawings and to provide deposit insurance to remove residues.
⃝

⃝ The request is rejected due to :
الطلب مرفوض لألسباب املذكورة أدناه:
....................................................................................................................................................................................................... -1
....................................................................................................................................................................................................... -2
الرسوم:
م
/
/
أ -االصداربموجب (إيصال /شيك) رقمه  ..................................................................................تاريخـ ـ ـ ـ ــه:
) بالحروف  ................................................................................................ريال عماني فقط
مبلغ وقدره (
م
/
/
ب -تأمين إزالة املخلفات بموجب ( إيصال/شيك) رقمه  .................................................................تاريخـ ـ ـ ـ ــه:
) بالحروف  ................................................................................................ريال عماني فقط
مبلغ وقدره (
اسم وتوقيع محاسب الهيئة:

املوظف املختص......................................................................................................:التاريخ................................................ :التوقيع.........................:

1
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)إستمارة طلب تصريح مخيم عمال (مؤقت

Temporary Labor Camp Permit Application Form

: مالحظات مهمة
: يجب ارفاق املاستندات التالية عند تقديم الطلب
)) استمارة طلب تصريح مخيم عمال (مؤقت1
)CAD+ PDF(  نسخة إلكترونية+ ) خرائط املوقع املعتمدة من االستشاري مع االحداثيات2
) الترخيص املبدئي والخرائط املعتمدة من الهيئة العامة للدفاع املدني واالسعاف3
) استمارة طلب ترخيص بيئي معبأة للمخيم4
) عقد إنتفاع ألرض املخيم أو رسالة عدم ممانعة إلستخدام املوقع كمخيم عمال واملرافق التابعة له مع املدة5
املصرح بها (فترة البدء واإلنتهاء) من مالك املشروع أو املطور
) نسخة من إتفاقية املشروع ورسالة اإلسناد6
 ريال عماني كحد أقص ى10.000  من قيمة املشروع وال يتعدى%1 ) ضمان بنكي بناسبة7
) أوراق السجل التجاري ملقدم الطلب8

Important notes:
 The following documents need to be attached with the application:
1) Temporary Labor Camp permit application form.
2) Site plan with coordinates approved by consultant + soft copy in CAD & PDF format
3) Initial permit & approved drawings from PACDA
4) Filled Environmental permit application form.
5) Usufruct or no objection letter from client or developer (the duration of land utilization should
be mentioned in the letter)
6) Copy of letter of acceptance and project agreement
7) Bank grantee of 1% of the project total cost and not exceeding 10,000 Omani Riyals.
8) Copy of Commercial registration certificates for applicant

2
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القسم الخامس
التصاريح البيئية
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التصاريح البيئية:
مقدمة:
وفقا ألحكام املادة ( )16من نظام املنطقة االقتصادية الخاصة بالدقم الصادر باملرسوم السلطاشني رقم
 ،2013/79يكون لهيئة املنطقة االقتصادية الخاصة بالدقم اختصاصات وزارة البيئة والطؤون املناخية
ً
فيما يتعلق بإصدار التصاريح البيئية للمطروع واتخاا التدابير البيئية الالزمة والو وفقا قوانين حماية
البيئة ومكافحة التلوث وحماية مصادر مياه الطرب من التلوث واملحميات الطبيعية وصون الحياة الفطرية
ونظام تداول واستخدام الكيميائيات ،عليه فقد قامت الهيئة بإصدار الئحة تنظيم التصاريح البيئية في
املنطقة االقتصادية الخاصة بالدقم لتنظم هذا الجانب.
الوقت الالزم وفقا للمادة ( )8من الئحة تنظيم التصاريح البيئية  ،تتولى الهيئة دراسة الطلب والبت
فيه خالل مدة ال تتجاوز ( )40أراعين يوما من تاريخ استيفائه كافة املستندات والبيانات
إلنجاز
و املعاينات املطلوبة  ،و يعد مض ي املدة املذكورة دون البت في الطلب قرارا بالقبول.
الخدمة
ولكن في الواق العملي تسعى الدائرة املعنية في إنجاز ا ملعاملة خالل فترة ال تتجاوز
أسبوعين والو بال سبة للمطروعات التي ال تتطلب إجراء دراسة تقييم األثر البيئي.

رسوم
الخدمة

حسب الجدول الوارد في نااية هذا القسم ،و فيما يتعلق بالخدمات األخرى غير الواردة
في جدول الرسوم ،تستوفي الهيئة مقابل الخدمات التي تؤدياا اات الرسوم التي تستوفياا
وزارة البيئة والطؤون املناخية وفق التعرفة املنصوا علياا في القوانين اات العالقة
واللوائح الصادرة تنفيذا لها.
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أوال :أنواع التصاريح والتراخيص البيئية:
فيما يلي بيان بأنواع التصاريح والتراخيص البيئية التي تصدر عن هيئة املنطقة االقتصادية الخاصة
بالدقم ممثلة في دائرة الطؤون البيئية:
-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7
-8
-9
-10
-11
-12
-13
-14
-15
-16
-17
-18
-19
-20
-21
-22
-23
-24
-25

التصريح البيئي املبدئي.
التصريح البيئي املؤقت.
التصريح البيئي الناائي.
ترخيص نقل السوائل بين امل طآت البحرية.
ترخيص تصريف املخلفات السائلة في البيئية البحرية.
ترخيص تطغيل مصادر االحتراق بامل طآت الصناعية.
ترخيص إدارة املخلفات الخطرة.
ترخيص إدارة مخلفات صلبة غير خطرة.
ترخيص تصريف مياه الصرف الصحي املعالجة.
ترخيص تصريف مياه مصاحبة إلنتاج النفط.
ترخيص تصريف مياه مرتجعة.
ترخيص تصريف مياه االختبار.
ترخيص استيراد ونقل واستخدام وتخزين املواد املطعة.
ترخيص اعادة التصدير.
ترخيص مرفق تخزين.
ترخيص استخدام املواد املطعة لالستخدام الطبي.
تصريح املواد الكيميائية الخطرة.
تصريح االستيراد للبي والتوز ( عدا املواد املقيدة ).
تصريح االستيراد واالستخدام املواد الكيميائية.
تصريح استخدام املواد الكيميائية للمطروعات
تصريح بي املواد الكيميائية للمصاشن واملحالت التي تطتري املواد من السوق املحلي.
تصريح تص ي املواد الكيميائية فقط.
تصريح التصدير  /إعادة التصدير ( للمصاشن للموردين بغرض إعادة التصدير للطركات
التي تقوم بطراء املواد لغرض التصدير ).
تراخيص الطؤون املناخية.
تراخيص الطؤون البحرية.
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ً
ثانيا  :إجراءات التصاريح البيئية:
ً
 -4تقديم رسالة رسمية بواسطة املحطة الواحدة مرفقا اا:
 استمارة طلب الحصول على التصريح البيئي مستوفية جمي البيانات واملعلومات وموقعة من املمثلالقانوشني ملقدم الطلب.
 أوراق السجل التجاري املقاول واالستطاري. شنسخة معتمدة من كروكي أرض االنتفاع. موافقة املحطة الواحدة املبدئية على إقامة املطروع باملنطقة. شنسخة الكترونية معتمدة من أصل الخرائط ببرنامج االوتوكاد. -5تقوم املحطة الواحدة بتحويل الطلب مباشرة إلى دائرة الطؤون البيئية.
 -6تقوم دائرة الطؤون البيئة بدراسة الطلب والتأكد من استيفائه لجمي البيانات واملعلومات
واملستندات املطلوبة ،وإجراء الزيارة متى تطلب األمر الو ،وفي حالة وجود أي مالحظات يتم إبالغ
املحطة الواحدة ليتم التواصل م مقدم الطلب.
 -7تصدر دائرة الطؤون البيئة التصريح البيئي وفقا للنمااج املعمول اا لدياا ،وتقوم بتسليمها إلى املحطة
الواحدة مبينا اا الرسوم املستحقة بطأناا:
 -8يقوم املوظف املختص باملحطة الواحدة بتسليم التصريح البيئي إلى مقدم الطلب بعد استيفاء الرسوم
املقررة.

ثالثا :التراخيص البيئية األخرى:
ً
التراخيص البيئية تعد جزءا ال يتجزأ من التصاريح للمطروعات ،وتعتمد على طبيعتاا ومستلزماتاا
وملحقاتاا األساسية خالل فترة التنفيذ أو التطغيل.
وفيما يتعلق باإلجراءات املتبعة في استخراج التراخيص البيئية األخرى ،فإنه يتب اات اإلجراءات املذكورة
بطأن التصاريح البيئية ،ولكن يتم استخدام النمواج املخصص لهذه التراخيص ،وتقديم البيانات
واملعلومات واملستندات التي يقتضياا كل ترخيص وفقا ملتطلبات دائرة الطؤون البيئية.
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ً
رابعا :رسوم التصاريح البيئية :
م

الخدمة

مقدارالرسم بالريال العماني

موعد

الشريحة األولى الشريحة الثانية الشريحة الثالثة

االستحقاق

 1إصدار التصريح البيئي

( )50خمسون

( )100مائة

( )200مائتان

عند إصدار
التصريح الناائي

 2تجديد التصريح البيئي

( )50خمسون

( )100مائة

( )200مائتان

عند تجديد
التصريح

مراجعة دراسة تقييم
 3األثر البيئي أو تقرير
التدقيق البيئي

( )500خمسمائة  ،مضافا إلياا التكاليف التي تتكبدها
الهيئة حال تكليف مكتب خارجي بمراجعة الدراسة

عند تقديم
الدراسة أو
التقرير

توزيع الرسوم وفق الشرائح:
م

نوع التصريح

الرسم (ريال عماني)

مدة التصريح

تصريح بيئي مبدئي
1

الطريحة األولى.

ال يوجد رسم

الطريحة الثانية.

ال يوجد رسم

الطريحة الثالثة.

ال يوجد رسم

عند استيفاء جميع
االشتراطات البيئية بالتصريح

تصريح بيئي مؤقت
2

الطريحة األولى.

50

الطريحة الثانية.

100

الطريحة الثالثة.

200

 3تصريح بيئي ملشاريع البنية األساسية

ال تزيد عن سنة

200

تصريح بيئي نهائي
4

الطريحة األولى.

50

الطريحة الثانية.

100

الطريحة الثالثة.

200

ال تزيد عن سنتين
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تعب أ� هذة الإ�ستمارة من قبل جميع اجلهات احلكومية
وغ�ير احلكومية م��ن ال�شركات وامل�ؤ�س�سات والأف��راد
بال�سلطنة مالكي حمطات حتلية امل�ي��اة ا�ستنادا �إىل
املر�سوم ال�سلطاين رقم ( )2001/114اخلا�ص بقانون
حماية البيئة ومكافحة التلوث و�إىل القرار ال��وزاري
رقم ( )93/145وتعديالته اخلا�صة ب�إعادة ا�ستخدام
مياه ال�صرف وت�صريفها.
ينبغي طباعة كافة املعلومات �أو كتابتها ب�شكل وا�ضح
مع �إ�ضافة �صفحات �إ�ضافية �إذا تطلب ذلك.
 )1بيانات ت�سجيل اجلهة طالبة الت�صريح :
 1-1ال�شخ�ص/اجلهة املالكة للمحطة :
 2-1العنوان :

accordance

114/2001 (The Law on conservation of
the Environment & Prevention of Pollution), and Ministerial Decision 145/93
& (Regulations for Waste water Reuse
Discharge ), this form is to be fully completed ,signed & stamped by the owner
of the facility.

All the information should be type or
clearly Written. Attach additional pages
if required.
1) Administrative Details :

........................................

1-1 owner (Person/Organization) : ..................................

.................................................................................

1-2 Address : ............................................................................

 3-1الهاتف  /الفاك�س :

1-3 Telephone/fax : ............................................................... ................................................................

 )2بيانات املحطة :
 1-2نوع املحطة :
 2-2املوقع :

Decree

Royal

with

In

2) Plant date :

2-1 Type of desalination plant : ......................................... ...........................................................................

2.2 Location : ............................................................................ ....................................................................................

 3-2الإحداثيات :

2.3 Map Coordinates (GPS) : ................................................ ...........................................................................

 4-2املحافظة/املنطقة :
 -5الوالية/القرية

2.4Governate/Region : .......................................................... ...............................................................

2.5Wilayat / Village : ............................................................. ..........................................................................

 6-2رقم الت�صريح البيئي للمحطة
 7-2تاريخ احل�صول علية :
 8-2تاريخ ت�شغيل املحطة

2.7 Date issued : ..................................................................... ............................................................

2.8Commencement of plant operation : ........................... ............................................................ :

 9-2ا�سم امل�س�ؤول �أو مدير املحطة
 10-2العنوان

2.6Environmental Permit No : ............................................. ...............................................

2.9Plant manger’s name : ..................................................... .............................................. :

............................................................................... :

 11-2الهاتف/الفاك�س

2.10 Address : ..........................................................................

2.11 Telephone /fax : ............................................................ ................................................................ :
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3) Technical date :
3.1 Desalination method
(Process/Flow Diagram)

: ) البيانات الفنية3
 طريق التحلية1-3
)(بريق خمطط العملية

......................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................
3.2 Source of raw water :
....................................................................................................
3.3 Number& date of Well permit :
....................................................................................................
3.4 Plant total capacity (m3 / day) :
....................................................................................................
3.5 Inlet raw water(m3 / day) :
....................................................................................................
3.6 Produced water (m3 / day) :
....................................................................................................
3.7 Reject water (m3 / day ) :
....................................................................................................
3.8 Reject Water disposal method :
(full description location etc )
....................................................................................................
3.9 Chemicals used & Quantities :
....................................................................................................
3.10 Chemical waste disposal method :
....................................................................................................

4) Additional Information :
Any other information that may be appropriate
in Support of this application (details provided
or additional sheets attached to this application
form ).
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:  م�صدر املياه اخلام2-3
.........................................................................................................

:  رقم وتاريخ ترخي�ص البئر3-3
.........................................................................................................

: )يوم/3 طاقة املحطة الكلية (م4-3
.........................................................................................................

: )يوم/3 كمية املياة الداخلة (م5-3
.........................................................................................................

: ) يوم/3 كمية املياة اخلارجة �أو املحالة (م6-3
.........................................................................................................

: ) يوم/3 كمية املياة الراجعة (م7-3
.........................................................................................................

:  كيفية التخل�ص من املياة الراجعة8-3
) (و�صف كامل مع حتديد املوقع
.........................................................................................................

:  �أنواع وكميات الكيميائيات امل�ستخدمة9-3
.........................................................................................................

:  كيفية التخل�ص من خملفات الكيميائيات10-3
.........................................................................................................

: ) بيانات �أخرى4

�أي بيانات �إ�ضافية يعتقد مقدم الطلب منها �أن ت�ساعد يف �إنهاء
.�إجراءات �إ�صدار الت�صريح

I, hereby declare that the information contained In this form is complete and true as
per the above Mentioned rules, laws , and
regulations .

�أقر ب�أن املعلومات التي �أوردتها يف هذه الإ�ستمارة كاملة و�صحيحة
.ح�سب متطلبات النظم والقوانني واللوائح املذكورة

Signature of applicant : ................................................

.......................................................................

: توقيع �صاحب الطلب
: التاريخ

Date : ........................................................................................
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املذكرة التوضيحية املتعلقة بتطبيق قرار رسوم الخدمات املقدمة من الهيئة
-1

تمهيد:
إن الهدف من إعداد هذه املذكرة هو بيان بع الجوانب املتعلقة بتطبيق رسوم الخدمات املقدمة من
هيئة املنطقة االقتصادية الخاصة بالدقم واملحددة بموجب القرار األخير الصادر من مجلو إدارة الهيئة
رقم  2016/8بتاريخ 2016/2/7م ،والو من أجل التوصل إلى آلية موحدة للتعامل م هذه الرسوم،
ولتفادي أي اجتاادات تحول دون التطبيق السليم لها ،علما بأن املذكرة تقتصر على بيان بع الجوانب
التي قد تحتمل اللبو أو الغموض من قبل املوظف املعني املقدم للخدمة.
ونود أن نوجه عناية جمي املوظفين العاملين باملحطة الواحدة إلى ضرورة التواصل م مدير املحطة
الواحدة حال وجود أي استفسار أو إيضاح لم تتضمنه هذه املذكرة.
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اختصاص تحصيل الرسوم:
تختص املحطة الواحدة في املقام األول بتحصيل الرسوم الواردة في القرار املذكور والو بعد الت سيق م
دائرة الطؤون املالية في التأكيد على هذا االختصاا واإلجراءات املناسبة التي تضمن تحصيل الرسوم في
مواعيدها ووفقا للمبالغ املحددة لها ،وتقوم حاليا دائرة تقنية املعلومات بالت سيق م إدارة املحطة
الواحدة ودائرة الطؤون املالية بتصميم نظام إلكتروشني يساعد إدارة الهيئة على سهولة تحصيل الرسوم
وحصرها والرقابة علياا.
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البدء في التطبيق:
ً
يبدأ العمل اذه الرسوم اعتبارا من األول من مارس 2016م ،وبناء عليه يتم مراعاة موعد االستحقاق
املحدد لكل رسم ،وفي حالة استحقاق الرسم قبل تاريخ التطبيق ،فإن املستفيد يدف مبلغ الرسوم
املعمول اا قبل األول من مارس 2016م.
مثال :حال وجود شهادات ترخيص أو تصاريح صدرت قبل األول من مارس ولم يدف املستثمر رسمها حتى
األول من مارس ،فيتم تطبيق اات الرسوم املعمول اا سابقا وليو الرسم الجديد ،لكون الرسم مستحقا
قبل العمل بالقرار الجديد.
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رسوم الخدمات األخرى غيرالواردة في القرار:
فيما لم يرد بطأنه نص خاا في هذا القرار ،تستوفي الهيئة مقابل الخدمات التي تؤدياا الرسوم ااتاا التي
تستوفياا الجهات املعنية املنصوا علياا في القوانين واألنظمة اات العالقة واللوائح الصادرة تنفيذا لها.
وبناء عليه حال قيام أي دائرة بتقديم خدمة غير منصوا علياا في القرار املذكور يتم الرجوع إلى الرسوم
املعمول اا في الجهة اات العالقة التي تقدم اات الخدمة ،مع مراعاة التحقق من صحة هذا الرسم بعد
الرجوع للسند القانوني املنظم له في الجهة ذات العالقة ،وتزويد مديراملحطة الواحدة بنسخة من هذا
السند القانوني.
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الغرامة اإلدارية عن التأخرفي سداد الرسم:
تفرض الهيئة غرامة إدارية بواق ( )%10عطرة في املائة من قيمة الرسم على كل من يتخلف عن سداد
الرسم املستحق عليه عن كل شهر تأخير ،تحسب بعد مض ي ( )1شهرواحد من تاريخ استحقاق الرسم،
م جبر كسر الطهر إلى شهر كامل وجبر كسر الريال العماشني إلى ريال عماشني واحد ،ويكون احتساب شهر
التأخير على أساس ثابت و هو ( )30يوما ،و ال عبرة بالطهر بكون عدد أيام الطهر امليالدي  29أو ، 30أو
 31يوما.
ً
ً
وبناء على هذا النص ،فإن املستفيد من الخدمة لديه مهلة ( )30يوما لسداد الرسم املستحق عليه اعتبارا
من تاريخ االستحقاق ،لذا يتعين على املوظف املعني عند تحصيل أي رسم مراعاة موعد االستحقاق
املحدد للرسم محل التحصيل ،ففي حالة انقضاء شهر واحد من تاريخ االستحقاق تطبق الغرامة اإلدارية
املذكورة وفق النحو املنصوا عليه أعاله ،وعليه فإن الفيصل هنا في احتساب الغرامة هو تاريخ
االستحقاق وليو موعد تقديم الخدمة.
مثال :إاا كان ترخيص مزاولة ال طاط ملطروع معين ي تهي في 2016/3/15م ،فإن املطروع لديه مهلة ()30
يوم ت تهي بنااية عمل يوم 2016/4/14م لتجديد الترخيص ودف الرسم املقرر لذلو ،ولكن إاا تقدم
لتجديد الترخيص بعد الو التاريخ فإنه تحتسب عليه غرامة بمعدل  %10من قيمة الرسم املستحق عن
كل شهر تأخير أو جزء منه.
إاا صادف تاريخ انتااء املهلة يوم عطلة رسمية فإناا تمتد حتى نااية أول يوم عمل بعد هذه العطلة.
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تحصيل رسوم القيد في السجل التجاري:
قمنا بمخاطبة وزارة التجارة والصناعة إلجراء التعديالت املطلوبة في نظام التسجيل التجاري ليعكو
الرسوم الجديدة ،ولكن قد تتأخر الوزارة في إجراء هذه التعديالت ،لذا يرجى من املوظف املعني بالتسجيل
التجاري تحصيل الرسم عبرآالت التحصيل املخصصة لذلو باملحطة الواحدة وتزويد املستثمر بما يفيد
ً
الو وفقا الستمارة التحصيل املصممة لهذا الغرض.
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قيد املشروع في السجل التجاري:
ً
ً
ً
إن الرسم املذكور يتعلق بقيد املطروع أيا كانه شكله القانوشني ،سواء اتخذ من املنطقة مكتبا رئيسيا
ل طاطه االقتصادي ،أو من خالل إشنطاء فرع ،والرسم املذكور البالغ ( )1000ريال عماشني يحصل عند قيد
املطروع ألول مرة بالسجل التجاري للمنطقة.

-8

تجديد قيد املشروع في السجل التجاري:
نلفت انتباه املوظفين املعنيين بالتسجيل التجاري بأن هذا الرسم ينطوي على إشكاليات رقابية في ضبط
تحصيله والو بال سبة للمطار التي قررت ممارسة شنطاطها باملنطقة من خالل (فرع) ،والو لكون قيد
الفرع مرتبط باملكتب الرئيس ي ،وفي حال تجديد قيد املكتب الرئيس ي باإلقليم الجمركي يتم تجديد قيد
ً
الفروع التابعة له تلقائيا في جمي املناطق األمر الذي يؤدي إلى تفويت تحصيل هذا الرسم ،وهذه املطكلة
يصعب التغلب علياا في الوقت الحالي لكون نظام التسجيل التجاري بوزارة التجارة والصناعة مبني على
هذه األسو لذا فإن اآللية املتاحة في الوقت الحالي هو مراجعة تواريخ انتهاء املكاتب الرئيسية
ً
للمشاريع التي لديها فروع في املنطقة ومراقبتها يدويا لحين التوصل إلى آلية تسهل هذا األمر.
ومما تجدر اإلشارة إليه أن تجديد قيد الفرع في املرة األولى فقط يتم خالل فترة أقصر من خمو سنوات
لكونه مرتبط بتجديد املكتب الرئيس ي الذي تم قيده في تاريخ أسبق لتاريخ قيد الفرع ،ثم ي تظم التجديد
بعد الو كل خمو سنوات.
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إضافة نشاط تجاري (اقتصادي):
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نلفت االنتباه إلى أن إضافة شنطاط اقتصادي ال تعني إضافة فرع جديد للمطروع باملنطقة ،والو بال سبة
ً
للمطار التي لدياا أشنططة اقتصادية مسجلة سابقا باملنطقة ،لذا فإن هذا الرسم يحصل عن كل شنطاط
ً
اقتصادي يضاف لألشنططة االقتصادية املقيدة سابقا للمطروع باملنطقة.
ً
أما في حالة قيد ال طاط االقتصادي ألول مرة باملنطقة ،فإنه يعد فرعا وتحصل عنه رسم قيد املطروع
البالغة ( )1000ريال عماشني.

-10

تسجيل عقد حق االنتفاع باألراض ي:
ً
إن تسجيل عقد حق االنتفاع باألراض ي يتم وفقا ملقتض ى أحكام املادة ( )21من الئحة تنظيم االنتفاع
باألراض ي اململوكة للدولة في املنطقة االقتصادية الخاصة بالدقم والتي تنص على( :على املنتف تسجيل حق
االنتفاع وجمي التصرفات التي يجرياا بطأنه سواء بالتنازل عنه للغير أو رهنه لدى الهيئة).
الرسم املقرر للتسجيل تم تحديده ب سبة (  )%1واحد في املائة من مجموع مقابل حق االنتفاع املتفق عليه
خالل مدة العقد ،يتم تحصيله عند تسجيل العقد والذي يتزامن م التوقي عليه من الطرفين والو مرة
واحدة فقط.
ويتم تسجيل هذا العقد بتحصيل الرسوم املذكورة وكتابة العبارة ا تية في ال سختين األصليتين للطرفين
قبل تسليمها للمستثمر املنتف باألرض( :تم تسجيل هذا العقد من نسختين في السجل التجاري لدى
هيئة املنطقة االقتصادية الخاصة بالدقم في يوم  ----بتاريخ .)----------
وسيتم الت سيق م أمانة السجل التجاري بوزارة التجارة والصناعة للنظر في إمكانية تسجيل هذه العقود
من خالل نظام التسجيل التجاري مباشرة واستخراج ما يفيد الو من النظام.
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رسوم الترخيص بمزاولة األنشطة االقتصادية:
إن رسم الترخيص بمزاولة األشنططة االقتصادية الواردة في الجدول تم صياغته في رسم واحد ليجم  :الرسم
املقرر ملزاولة ال طاط في املنطقة ،والرسم املقرر لترخيص ال طاط بموجب التطر عات الخاصة التي منحت
الهيئة صالحيات تطبيقها كقانون التعدين وقانون السياحة وقانون التنظيم الصناعي املوحد ،بما في الو
رسم الترخيص املبدئي ،ورسم الترخيص البلدي الذي كان يحصل سابقا من دائرة الخدمات العامة وفقا
لقانون البلديات اإلقليمية وموارد املياه.
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بال سبة لألشنططة االقتصادية األخرى التي لم تحدد طبيعتاا في الجدول يكون رسم الترخيص بمزاولتاا
( )500ريال عماشني عن كل شنطاط اقتصادي متجانس ،ويمكن تعريف األنشطة املتجانسة بأناا تلو التي
تكون من اات الج و الواحد بمعنى األشنططة التي ترد على محل واحد أو املرتبطة أو املكملة لبعضها.
ً
و ستحق هذا الرسم عند إصدار الترخيص النهائي ملزاولة النشاط وفقا ألحكام املادة ( )12من الئحة
تنظيم البيئة االستثمارية الصادرة من الهيئة والو بعد استكمال الطروط املحددة من الهيئة في املوافقة
املبدئية ،والتحقق من استيفاء الطروط الالزمة للترخيص الناائي ،وتكون مدة الترخيص (  ) 1سنة
واحدة ،تبدأ من تاريخ صدوره  ،قابلة للتجديد ملدة أو ملدد أخرى ،ويكون التجديد بناء على طلب يقدم من
اوي الطأن قبل انتااء مدة الترخيص بمدة ال تقل عن (  ) 30ثالثين يوما  ،شريطة استيفاء الطروط املقررة
قانونا  ،وسداد الرسم املقرر .
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رسوم الخدمات السياحية ،ورسوم الخدمات العامة:
تلتزم املطار التي تمارس أشنططة سياحية بدف رسوم الخدمات السياحية بواق ( )%4أراعة في املائة من
قيمة املبيعات أو الخدمات وكذلو رسوم خدمات عامة بواق ( )%5من قيمة املبيعات أو الخدمات ،ويتم
سدادها شهريا ،بحيث يتم سداد رسوم الطهر خالل الطهر التالي له.
يلتزم املطروع السياحي بتزويد املحطة الواحدة بتقرير شهري يتضمن قيمة املبيعات أو الخدمات املقدمة
منه عن كل شهر  ،ويرفق بالتقرير شيو باسم الهيئة بقيمة الرسم املستحق أو ما يفيد التحويل املصرفي
إلى حسابات الهيئة لدى البنو.
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اإلتاوة (املرتبطة بترخيص التعدين):
تحصل من املطار التي تمارس أشنططة التعدين بواق ( )%10عطرة في املائة من قيمة املبيعات ،يتم
سدادها شهريا ،بحيث يتم سداد رسوم الطهر خالل الطهر التالي له.
يلتزم املطروع بتزويد املحطة الواحدة بتقرير شهري يتضمن قيمة املبيعات أو الخدمات املقدمة منه عن
كل شهر  ،ويرفق بالتقرير شيو باسم الهيئة بقيمة الرسم املستحق أو ما يفيد التحويل املصرفي إلى
حسابات الهيئة لدى البنو.
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رسوم التصاريح البيئية :
نلفت انتباهكم إلى التعديل الجوهري الذي طرأ على رسوم التصاريح البيئية ،حيث تحصل هذه الرسوم
عن التصريح البيئي الناائي فقط ،ووفقا للقرار فإن الهيئة – ممثلة في دائرة الطؤون البيئية  -تحدد طبيعة
األشنططة االقتصادية التي تندرج تحت كل شريحة ،بما في الو املطروعات املؤقتة ومطار الب ية
األساسية واملطار املكملة لها ،وبناء على الو فقد قامت دائرة الطؤون البيئية بإعداد الجدول الذي يبين
الرسم املخصص لكل شريحة والذي تم وضعه في القسم الخاا بالتصاريح البيئية.
ومن الرسوم املستحدثة في هذا الجانب رسم مراجعة دراسة تقييم األثر البيئي أو تقرير التدقيق البيئي
والبالغة ( )500خمسمائة ريال عماشني ، ،مضافا إلياا التكاليف التي تتكبدها الهيئة حال تكليف مكتب
خارجي بمراجعة الدراسة ،وسيتم تحصيل هذا الرسم عند تقديم الدراسة أو التقرير.
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الضمانات املصرفية :
على الدائرة املعنية بإصدار تراخيص مزاولة ال طاط الحصول على الضمانات املصرفية التي تقتضياا
بع التراخيص مثل :تراخيص التعدين وتراخيص السياحة والو وفقا ملا هو منصوا في التطر عات
املنظمة لهذه األشنططة.
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