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االستثمار في الدقم

مرحبا بكم في الدقم
تمتلــك املنطقــة االقتصاديــة الخاصــة بالدقــم العديــد مــن
امليــزات التــي تجعلهــا واحــدة مــن مناطــق االســتثمار الرئيســية
على املستويين اإلقليمي والعالمي ،فاملوقع الجغرافي للمنطقة
علــى بحــرمفتــوح قبالــة املحيــط الهنــدي وعلــى خطــوط املالحــة
العامليــة جعلهــا محــط اهتمــام العديــد مــن الشــركات العامليــة
التــي تجــد فــي الدقــم موقعــا مميــزا الســتثماراتها.
وقد ســعت الهيئة منذ تأسيســها في شــهرأكتوبرمن عام 2011
إلــى توفيــرالبيئــة املناســبة لنمــواالســتثمارات باملنطقــة؛ فعملــت
علــى ســن التشــريعات التــي تواكــب طموحــات املســتثمرين
وتطلعاتهم ،وفي هذا الصدد تقدم الهيئة العديد من الحو افز
كاإلعفــاءات الضريبيــة والجمركيــة ،وتوفيــراألرا�ضــي وفــق نظــام
حــق االنتفــاع ملــدد طويلــة تصــل إلــى  99ســنة ميالديــة ،وتقديــم
جميــع التراخيــص مــن خــال نافــذة واحــدة هــي املحطــة الواحــدة
التــي يوجــد لهــا فرعــان؛ أحدهمــا فــي الدقــم واآلخــرفــي مســقط.
كمــا تتميــز املنطقــة االقتصاديــة الخاصــة بالدقــم بقدرتهــا
علــى احتضــان مشــاريع متنوعــة ســواء فــي قطــاع الصناعــات أو
القطاعات األخرى كالسياحة والتجارة والخدمات اللوجستية
والتطويــرالعقــاري ،باإلضافــة إلــى أن املنطقــة البالغــة مســاحتها
اإلجماليــة ( )2000كــم مربــع قــادرة علــى توفيــر املســاحات التــي
يحتــاج إليهــا املســتثمرون لتشــييد مشــروعاتهم.
و انطالقــا مــن االهتمــام الــذي توليــه الهيئــة لتعريــف
املســتثمرين بإجــراءات االســتثمار فــي املنطقــة االقتصاديــة
الخاصــة بالدقــم يســرنا تقديــم الطبعــة الرابعــة مــن كتيــب
«االســتثمار فــي الدقــم» ،مؤكديــن ترحيبنــا باملســتثمرين مــن
مختلــف أنحــاء العالــم وحــرص الهيئــة علــى تســهيل إجــراءات
االســتثمار أمامهــم.

يحيى بن سعيد بن عبدالله الجابري
رئيس مجلس اإلدارة
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المنطقة
االقتصادية الخاصة بالدقم
تأسســت املنطقــة االقتصاديــة الخاصــة بالدقــم فــي  26أكتوبــر 2011م بهــدف
اســتقطاب مجموعــة متنوعــة مــن األنشــطة االقتصاديــة كاملصافــي والصناعــات
البتروكيماويــة واألنشــطة التجاريــة والســياحية واللوجســتية والصناعــات
الخفيفــة واملتوســطة والصناعــات الســمكية ومشــاريع التطويــر العقــاري،
وتتيــح لهــا مســاحتها الشاســعة البالغــة ( )2000كيلومتــر مربــع مواكبــة طلبــات
أراض كبيــرة نســبيا لتنفيــذ مشــاريعهم
املســتثمرين الراغبيــن فــي الحصــول علــى
ٍ
االســتثمارية ،كمــا تفســح املنطقــة املجــال للمطوريــن الراغبيــن فــي تنفيــذ مشــاريع
متنوعــة علــى مســاحات تزيــد علــى ( )50هكتــارا تنفيــذ مشــروعاتهم مــع منحهــم
مزايــا إضافيــة.
تقــع املنطقــة االقتصاديــة الخاصــة بالدقــم علــى بحــرالعــرب املفتــوح علــى املحيــط
الهنــدي ،وقــد أكســبها هــذا املوقــع ميــزة اســتراتيجية بوقوعهــا علــى خطــوط
املالحــة الدوليــة بيــن الشــرق والغــرب وبالقــرب مــن األســواق االســتهالكية فــي آســيا
و افريقيــا.
كمــا تتمتــع املنطقــة بمجموعــة مــن امليــزات النســبية والتنافســية التــي ت ــؤهلها ألن
َ
تصبــح محطــة إقليميــة للنقــل البحــري وبوابــة إمــداد لوجســتي ملنطقــة الخليــج.
وتتميــز املنطقــة كذلــك بوجــود ثــروة ســمكية هائلــة ،وبقربهــا مــن مناطــق إنتــاج
النفــط والغــاز ،كمــا توجــد بواليــة الدقــم وواليــات محافظــة الوســطى األخــرى
العديــد مــن املعــادن التــي يمكــن اســتغاللها فــي إقامــة مشــاريع صناعيــة؛ األمــر
الــذي يؤهــل املنطقــة لتصبــح قاعــدة صناعيــة متكاملــة لصناعــات تحويليــة تقــوم
علــى الخامــات الطبيعيــة التــي تتو افــر فــي املحافظــة ،كمــا أن تنفيــذ املصفــاة
ومشــروعات الصناعــات الثقيلــة والبتروكيماويــة يعتبــرحافــزا لتنفيــذ مشــروعات
أخــرى متوســطة وخفيفــة.
وتأتــي هــذه امليــزات مدعومــة بحزمــة مــن الحو افــزوالتســهيالت التــي تقدمهــا هيئــة
املنطقــة االقتصاديــة الخاصــة بالدقــم.
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مزايا االستثمار في المنطقة

تنوع مجاالت االستثمار

الموقع الجغرافي
المساحة الشاسعة

علــى بحــر العــرب املفتــوح علــى
املح ــيط اله ــندي وبالقــرب مــن
األســواق االســتهالكية فــي آســيا
و افريقيــا.

التي تصل إلى ( )2000كيلومترمربع.

1

2
9
إنشــاء

نظــام

لــإدارة

الجمركيــة يكفــل إجــراء التفتيــش
الجمر ـكـي بســرعة وفاعليــة ،ووضــوح
وعالنيــة أســس التثميــن ،وبســاطة
واختصارإجراءات اإلفراج الجمركي،
والفحــص الشــامل والدقيــق للعينــات
الخاضعــة للرقابــة فــي موقــع واحــد.

10

تقديم مختلف الخدمات

فــي املنطقــة بيــن صناعيــة وتجاريــة
وســياحية وســكنية ومشــاريع
التطويــر العقــاري والخدمــات
اللوجســتية وغيرهــا.

للمســتثمرين مــن خــال املحطــة
الواحــدة وفــق إجــراءات تتســم
بالكفــاءة والســرعة والســهولة.

3
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إنشــاء دائــرة للعمــل تختــص

ســهولة ربــط المنطقــة

المزايا والحوافز الضريبية

االســتقرار

بإصــدار التراخيــص الالزمــة للقــوى
العاملــة األجنبيــة وفــق إجــراءات
تتســم بالســرعة والكفــاءة بحيــث ال
تتجــاوز املــدة الالزمــة إلصــدار هــذه
التراخيــص خمســة أيــام عمــل مــن
تاريــخ تقديــم الطلــب.

باألســواق املحليــة والخليجيــة
والعامليــة ســواء مــن خــال مينــاء
الدقــم أو املطــار أو شــبكة النقــل
البــري .

التــي تقدمهــا الهيئــة للمســتثمرين
باملنطقــة.

الــذي تتمتــع بــه الســلطنة
وعالقاتهــا التجاريــة والسياســية
املتميــزة مــع مختلــف دول العالــم.

5
السياســي
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هيئة المنطقة
االقتصادية الخاصة بالدقم
تأسست هيئة املنطقة االقتصادية الخاصة بالدقم بموجب املرسوم
الســلطاني رقــم ( )2011/119الصــادر فــي  26أكتوبــر 2011م ،وهــي
هيئــة حكوميــة تتبــع مجلــس الــوزراء وتتمتــع بالشــخصية االعتباريــة
وباالســتقالل املالــي واإلداري ،وتهــدف الهيئــة إلــى اإلشــراف علــى
تنفيــذ مشــروع تطويــر واليــة الدقــم وإدارة املنطقــة وتنميتهــا وتطويرهــا
للمســاهمة فــي تحقيــق التنميــة االقتصاديــة واالجتماعيــة الشــاملة.
ُ
وقــد أعطيــت الهيئــة حـ َّـق تقريــراالنتفــاع علــى األرا�ضــي اململوكــة للدولــة
ُ
فــي املنطقــة ،كمــا أعطيــت حــق تأســيس الشــركات واملســاهمة فيهــا
بغرض تطويراملنطقـة أو إدارة أو تنمية أو تطويرقطاعاتها األساسية،
ُ
وقــد اســتثنيت الهيئــة مــن الخضــوع لقانــون املناقصــات بهــدف تســريع
إجــراءات طــرح املشــروعات وتحليــل املناقصــات تمهيــدا إلســنادها،
كمــا ُم ِنحــت اختصاصــات بعــض الــوزارات داخــل حــدود املنطقــة
االقتصاديــة الخاصــة بالدقــم.
ّ
وينظــم عمـ َـل الهيئــة والبيئــة االســتثمارية فــي املنطقــة بشــكل أسا�ســي:
ِ
ُ
املرســوم الســلطاني رقــم ( )2011 /119بإنشــاء هيئــة املنطقــة
االقتصاديــة الخاصــة بالدقــم وإصــدارنظامهــا الصــادرفــي  26أكتوبــر
2011م ،واملرســوم الســلطاني رقــم ( )2013 /79بإصــدار نظــام
املنطقة االقتصادية الخاصة بالدقم الصادرفي  26ديسمبر2013م،
واللوائــح الصــادرة طبقــا لهذيــن املرســومين ،وقــد عملــت الهيئــة
منــذ تأسيســها علــى سـ ّـن التشــريعات واإلجــراءات التــي توفــر البيئــة
االســتثمارية املشــجعة واملســتقطبة لالســتثمارات املحليــة واألجنبيــة.
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اختصاصات
وصالحيات الهيئة
داخل حدود المنطقة
ُ
َ
ُم ِنحت الهيئة العديد من االختصاصات
والصالحيات التي نوجزها فيما يلي:

االستثمار في الدقم

اختصاصــات األمانــة العامــة للســجل التجــاري فــي تطبيــق قانــون الســجل التجــاري فيمــا يتعلــق بتســجيل
املشــروعات.
اختصــاص وزيــرالقــوى العاملــة فــي تطبيــق قانــون العمــل فيمــا يتعلــق بتحديــد رســوم اســتقدام القــوى
العاملــة األجنبيــة وتحديــد نســبة التعميــن فــي املشــروعات.
اختصاصات الجهة املختصة بتطبيق قانون سالمة الغذاء.
اختصاصــات وزارة الســياحة فــي تطبيــق قانــون الســياحة فيمــا يتعلــق بإصــدار التراخيــص الالزمــة
للمشــروعات الســياحية.
تطبيق القوانين املتعلقة بحماية البيئة ومكافحة التلوث وحماية مصادرمياه الشرب ،واختصاصات
وزارة البيئــة والشــؤون املناخيــة فيمــا يتعلــق بإصــدارالتصاريــح البيئيــة للمشــروعات.
اختصاصات الهيئة العامة للتعدين في تطبيق قانون الثروة املعدنية ومنح تراخيص التعدين.
اختصاصــات وزارة التجــارة والصناعــة فــي تطبيــق قانــون التنظيــم الصناعــي املوحــد لــدول مجلــس
التعــاون فيمــا يتعلــق بالقيــد فــي الســجل الصناعــي ومنــح التراخيــص للمشــاريع الصناعيــة.
اختصاصــات هيئــة تنظيــم الكهربــاء الــواردة فــي قانــون تنظيــم وتخصيــص قطــاع الكهربــاء واملياه املرتبطة
بــه الصــادرباملرســوم الســلطاني رقــم ( )2004/78وذلــك فــي حــدود املنطقــة االقتصاديــة الو اقعــة تحــت
إدارة الهيئــة.
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قطاع النقل
والخدمات
اللوجستية
االستثمار السياحي
وإنشاء الفنادق
والمنتجعات السياحية
تقديم الخدمات
الصحية
والعالجية وإنشاء
المستشفيات
والمراكز الصحية
إنشاء المدارس
الخاصة والمعاهد
التدريبية والكليات
الجامعية

16

قطاع المصافي
وتخزين وتكرير
النفط والصناعات
البتروكيماوية

• مشروع مشترك بين شركة النفط العمانية
وشركة البترول الكويتية العالمية.
• تبلغ الطاقة التكريرية للمصفاة  230ألف برميل
يوميا.

,,

قطاع الصناعات
الثقيلة
والمتوسطة
والخفيفة

البتروكيماوية

الفرص االستثمارية
قامــت إدارة الهيئــة بإعــداد املخطــط الشــامل
ً
ً
للمنطقــة بشــكل يســتوعب مجموعــة متنوعــة
مــن الفــرص االســتثمارية حســب توجهــات
املســتثمر واحتياجاتــه ،وقــد تــم توفيــر األرا�ضــي
املناســبة لــكل نــوع مــن االســتثمار.

التطوير العقاري

الصناعات السمكية
إنشاء األسواق
والمجمعات
السكنية والتجارية

إنشاء المرافق
الرياضية

االستثمار في
قطاع التعدين
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اإلعفاءات والحوافز
المتوفرة

١

اإلعفــاء مــن ضريبــة
الدخــل لمــدة تصــل
إلــى  30ســنة ميالديــة
مــن تاريخ بدء النشــاط
قابلــة للتجديــد.

٢

اإلعفــاء مــن الضريبــة
الجمركيــة للبضائــع
مــن
المســتوردة
خــارج الســلطنة إلــى
المنطقــة االقتصادية
بالدقــم
الخاصــة
والبضائــع المصــدرة
مــن المنطقــة إلــى
الخــارج.
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٥

٣

اإلعفــاء مــن شــرط
الحــد األدنــى لــرأس
المســتثمر
المــال
المشــروع
فــي
المنصــوص عليــه
فــي قانــون الشــركات
التجاريــة أو أي قانــون
آخــر.

حــق االنتفــاع بأراضــي
الدولــة الكائنــة فــي
المنطقــة لمــدة تصــل
إلــى  ٩٩ســنة ميالدية.

٤

يكــون
أن
جــواز
رأســمال المشــروع
مملــوكا بالكامــل لغيــر
وذلــك
العمانييــن
اســتثناء مــن قانــون
الشــركات التجاريــة
اســتثمار
وقانــون
رأس المــال األجنبــي.

٩

٦

اإلعفــاء مــن أي قيــود
علــى جلــب وتــداول
وتحويــل العمــات
األجنبيــة ،بمــا فــي
ذلك تحويل رأســمالها
المســتثمر وأرباحهــا
خــارج المنطقــة.

٧

اإلعفــاء مــن تطبيــق
قانــون
أحــكام
الــوكاالت التجاريــة.

٨

الســماح للمشــروعات
بفتــح مكاتــب تمثيــل
تجــاري لهــا خــارج
المنطقــة شــريطة
وفقــا
تســجيلها
القوانيــن
ألحــكام
ا لنا فــذ ة .

الســماح باســتيراد
كافــة أنــواع البضائــع
المســموح تداولهــا
في السلطنة دون إذن
أو تصريــح أو ترخيــص
مســبق ،مــا لــم تكــن
كمــواد
مصنفــة
متفجــرة أو كيميائيــة
فيجــب أن يتبــع بشــأن
اســتيرادها القواعــد
المنصــوص عليهــا
فــي القوانيــن والنظــم
ذات الصلــة النافــذة
فــي الســلطنة.

١٠

تســهيل تقديــم كافــة
الالزمــة
الخدمــات
مــن
للمشــروعات
المحطــة
خــال
الواحــدة ،بمــا فــي
ذلــك خدمــات القيــد
التجــاري
بالســجل
جميــع
وإصــدار
التراخيــص والتصاريــح
و ا لمو ا فقــا ت
و ا لتأ شــير ا ت .
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خدمـــــــــــــــــــات
المحطـــــــــــــــــــــــة
الواحــــــــــــــــــــــــــــــدة
تعتبــراملحطــة الواحــدة بالهيئــة النافــذة األولــى
واألساســية لتقديــم مختلــف الخدمــات التــي
تحتــاج إليهــا املشــروعات مــن خــال فرعيهــا
فــي الدقــم ومســقط ،ويمكــن تلخيــص هــذه
الخدمــات فيمــا يلــي:

١
٢
٣
20

توفيــر البيانــات الالزمــة للمســتثمرين حــول
الفــرص واإلجــراءات االســتثمارية باملنطقــة.
خدمــات القيــد بالســجل التجــاري
للمنطقــة ،وتشــمل هــذه الخدمــات :قيــد
املشــروع و أنشــطته االقتصاديــة وبياناتــه
بالســجل التجــاري ،وتحديــث بياناتــه بشــكل
مســتمر ،وقيــد عقــود الرهــن علــى حقــوق
االنتفــاع وأصــول املشــروع.
إصــدارتراخيــص االنتفــاع بأرا�ضــي املنطقــة
وتســجيل عقــود االنتفــاع.

٤
٥
٦
٧
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تســليم عالئــم األرض املخصصــة للمســتثمر بواســطة
برامــج نظــم املعلومــات الجغر افيــة ،وإصــدارمخطــط
الرســم املســاحي (الكرو ـكـي) ،وتســليم عالئــم القطعــة.
إصــدار تراخيــص مزاولــة النشــاط فــي املنطقــة بمــا فــي
ذلــك التراخيــص الصناعيــة والســياحية والتعدينيــة
واألنشــطة االقتصاديــة األخــرى.
تقديــم الخدمــات العامــة كتســجيل عقــود اإليجــار،
وإصــدارتراخيــص البنــاء (إباحــات البنــاء) وتجديدهــا
وتعديلهــا ،وإصــدار تصاريــح الحفــر ،وإصــدار شــهادة
إتمــام البنــاء ،وتصاريــح توصيــل الخدمــات (الكهربــاء
وامليــاه ...الــخ) ،والرخــص والبطاقــات الصحيــة
وتصاريــح الالفتــات اإلعالنيــة والتجاريــة وغيرهــا.
دراسة طلبات اإلعفاءات الضريبية.

٨
٩
١٠

تقديــم خدمــات تصنيــف الفنــادق واملنشــآت
ا لســيا حية .
اســتالم طلبــات التصاريــح والتراخيــص البيئيــة
والتنســيق مــع الدو ائــر ذات العالقــة للحصــول علــى
التراخيــص املطلوبــة.
إعداد التقاريرالفنية للمشاريع وإصداراملو افقات.
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المؤسسات الصغيرة
والمتوسطة
ترحــب هيئــة املنطقــة االقتصاديــة الخاصــة بالدقــم
بمشــروعات املؤسســات الصغيــرة واملتوســطة ،وقــد ســنت
التشــريعات والقــرارات الالزمــة لتعزيــز مســاهمتها فــي املشــاريع
التــي يتــم تنفيذهــا باملنطقــة.

المنطقة الصناعية

خصصــت الهيئــة مســاحة تقــدر بنحــو

 177كيلومتــرا مربعــا لتوطيــن األنشــطة
الصناعيــة ضمــن عــدة مناطــق صناعيــة
تشــمل الصناعــات الثقيلــة والمتوســطة
والخفيفــة والمشــروعات المتعلقة بالطاقة
المتجــددة وســكة الحديــد والصناعــات
الســمكية.
22

وبموجــب هــذه التشــريعات تلتــزم الهيئــة والشــركات التــي
تملكهــا الحكومــة بالكامــل واملشــروعات الحكوميــة التــي تعمــل
داخــل املنطقــة االقتصاديــة الخاصــة بالدقــم بتخصيــص
نســبة ال تقــل عــن ( )%10مــن إجمالــي املشــتريات واملناقصــات
للمؤسســات الصغيــرة واملتوســطة ،كمــا يجــب تضميــن
وثائــق املناقصــات للمشــروعات الكبيــرة التــي تطرحهــا الهيئــة
والشــركات التــي تملكهــا الحكومــة بالكامــل النــص اآلتــي« :أن
تلتــزم الشــركة املنفــذة بتخصيــص نســبة ال تقــل عــن ( )%10مــن
قيمــة املناقصــة للمؤسســات الصغيــرة واملتوســطة املســجل
موقــع عملهــا بمحافظــة الوســطى».
ويشــترط للحصول على هذه التســهيالت اســتيفاء االشــتراطات
املقــررة مــن الهيئــة ومنهــا االلتــزام بالتســجيل فــي ســجل
املؤسســات الصغيــرة واملتوســطة لــدى الهيئــة.
و انطالقــا مــن حــرص إدارة الهيئــة علــى دعــم املؤسســات
الصغيــرة واملتوســطة قامــت بتخفيــض رســوم الخدمــات التــي
تقدمهــا لهــذه املؤسســات بنســبة ( )%50شــريطة أن تكــون
مملوكــة بالكامــل للعمانييــن وأن تكــون مســجلة لــدى الهيئــة
العامــة لتنميــة املؤسســات الصغيــرة واملتوســطة «ريــادة».
23
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الخطوة األولى

تعرف على المنطقة والمناخ
االستثماري
يعتبــر التعــرف علــى املنطقــة وموقعهــا الجغرافــي والفــرص
االســتثمارية املتاحــة واإلعفــاءات واملزايــا التــي يحصــل عليهــا
ّ
املســتثمرون والتشــريعات املنظمــة لالســتثمار فــي املنطقــة
مــن أولــى الخطــوات التــي ينبغــي علــى املســتثمرالقيــام بهــا حتــى
يتمكــن مــن تقييــم الجــدوى االقتصاديــة ملشــروعه بمــا يالئــم
أهدافــه مــن االســتثمار.

كيف تبدأ مشروعك
في المنطقة؟
مــن أجــل التســهيل علــى املســتثمرين فإننــا نضــع
أمامهــم بعــض الخطــوات الســهلة والبســيطة التــي
تقودهــم إلــى تأســيس مشــروعاتهم االســتثمارية فــي
املنطقــة االقتصاديــة الخاصــة بالدقــم:
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منطقة سياحية بواجهة بحرية
• تقع المنطقة السياحية على شريط ساحلي
بطول  1٨كم.

• تبلغ المساحة اإلجمالية للمنطقة  26كم
مربعا.

• يبلغ عدد الغرف الفندقية بالدقم حوالي 500
غرفة فندقية.

الخطوة الثانية

وصف المشروع االستثماري
وتحديد احتياجاته
كاف للمشــروع االســتثماري
ـف ٍ
علــى املســتثمر إعــداد وصـ ٍ
الــذي ينــوي إقامتــه فــي املنطقــة حتــى يتســنى لــه تقييــم الجــدوى
االقتصاديــة منــه ومعرفــة احتياجاتــه .إن هــذه الخطــوة مهمــة
ً
جــدا للمســتثمر قبــل البــدء فــي إجــراءات االســتثمار وســوف
تســاعده علــى عــرض فكــرة املشــروع علــى إدارة الهيئــة التــي
ســتقوم مــن جهتهــا بتوجيهــه إلــى الفــرص االســتثمارية املناســبة
لهدفــه االســتثماري.
ويتضمــن هــذا الوصــف  -كحــد أدنــى  -البيانــات اآلتيــة (بمــا
يتناســب مــع نــوع نشــاط املشــروع):

ومــن املناســب ضمــن هــذه الخطــوة أن يطلــع املســتثمر
علــى التشــريعات املنظمــة لالســتثمار فــي املنطقــة وخاصــة:
املرســوم الســلطاني رقــم ( )2011/119بإنشــاء هيئــة
املنطقــة االقتصاديــة الخاصــة بالدقــم وإصــدار نظامهــا،
واملرســوم الســلطاني رقم ( )2013/79بإصدارنظام املنطقة
االقتصاديــة الخاصــة بالدقــم ،وكذلــك اللوائــح التنفيذيــة
املنظمــة لالســتثمار فــي املنطقــة ،والتشــريعات املنظمــة
للقطــاع الــذي يرغــب املســتثمر باالســتثمار فيــه كقانــون
الســياحة وقانــون التعديــن وقانــون التنظيــم الصناعــي
املوحــد ،واللوائــح التــي صــدرت طبقــا لهــذه القوانيــن.

 5املــوارد البشــرية التــي يحتاجهــا املشــروع خــال فتــرة اإلنشــاء
وبعد التشــغيل التجاري وبيان عدد العمانيين وغيرالعمانيين.

ويمكــن للمســتثمر االطــاع علــى التشــريعات واللوائــح
الصــادرة عــن الهيئــة مــن خــال موقعهــا اإللكترونــي علــى
شــبكة املعلومــات العامليــة،)www.duqm.gov.om( :
كمــا يمكنــه الحصــول علــى نســخة مطبوعــة مــن «موســوعة
تشــريعات املنطقــة االقتصاديــة الخاصــة بالدقــم» مــن خــال
املحطــة الواحــدة بالهيئــة أو دائــرة اإلعــام والتوعيــة.

 7األثــر البيئــي املتوقــع للمشــروع إن وجــد ،وبيــان املخلفــات
الناتجــة وكمياتهــا املتوقعــة وكيفيــة معالجتهــا مثــل :ميــاه
الصــرف الصحــي (م/3شــهر).

1
 2رأس املال وحجم االستثمارفي املشروع ومصادرتمويله.
 3مساح ـ ــة االرض املطلوب ــة للمشــروع وكيفيــة اســتعمالها
وصف طبيعة نشاط املشروع وأهدافه ومكوناته.

ومســاحة البنــاء املتوقعــة واملر افــق التابعــة للمشــروع.

 4الجــدول الزمنــي للمشــروع متضمنــا :التاريــخ املتوقــع لبــدء
تنفيــذ املش ــروع ومــدة تنفيــذه وتاريــخ بــدء التشــغيل التجــاري.
 6تقديــر احتياجــات املشــروع مــن الخدمــات املتوقعــة مثــل
الكهربــاء (كيلواط/شــهر) ،وامليــاه (م/3شــهر) ،والغــاز (م/3
شــهر).

 8أي بيانــات أخــرى مهمــة لبنــاء صــورة واضحــة وكافيــة عــن
املشــروع االســتثماري تســاعد املســتثمر علــى اتخــاذ القــرار.
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الخطوة الثالثة

تحديد الكيان القانوني
المناسب للمشروع
يمكــن تســجيل املشــروع فــي الســجل التجــاري للمنطقــة
ضمــن أحــد األشــكال القانونيــة اآلتيــة:

١
٢

مؤسسة فردية جديدة.

شــركة تجاريــة جديــدة ،ويمكــن أن تتخــذ الشــركة
األشــكال القانونيــة املنصــوص عليهــا فــي قانــون الشــركات
التجاريــة ،وقــد اســتحدث قانــون الشــركات التجاريــة
الجديــد الصــادرفــي عــام  2019شــركة الشــخص الواحــد.

الخطوة الرابعة

استكمال إجراءات االستثمار
من خالل المحطة الواحدة
ملعرفــة إجــراءات االســتثمار باملنطقــة ،نوجــه عنايــة
املســتثمرين إلــى أهميــة االطــاع علــى اإلجــراءات األساســية
لالســتثمارفــي الدقــم الــواردة فــي امللحــق رقــم ( )1مــن هــذا
الكتيــب ،وكذلــك علــى رســوم الخدمــات املقدمــة مــن
الهيئــة الــواردة فــي امللحــق رقــم (.)2

26

,,

تنصــح الهيئــة املســتثمر بتســجيل املشــروع كمؤسســة أو شــركة
تجاريــة جديــدة بــدال مــن الفــرع وذلــك لســهولة تطبيــق اإلجــراءات
املتعلقــة باإلعفــاءات الضريبيــة والحصــول علــى القــوى العاملــة
األجنبيــة وغيرهــا مــن املعامــات األخــرى املرتبطــة باملشــروع ،إذ أن
إنشــاء املشــروع كفــرع تابــع لكيــان آخــرقــد يتطلــب إجــراءات طويلــة
إلثبــات االســتقالل املالــي واإلداري للفــرع لــدى األمانــة العامــة
للضرائــب.
كمــا نوجــه عنايــة املســتثمر إلــى أن املشــروع الــذي يتخــذ شــكل
شــركة مســاهمة يقت�ضــي الحصــول علــى قــرار مــن وزارة التجــارة
والصناعــة وفقــا ألحــكام قانــون الشــركات التجاريــة ،ومو افقــة
الهيئــة العامــة لســوق املــال وفقــا ألحــكام قانــون ســوق رأس املــال،
ومحضــر اجتمــاع الجمعيــة التأسيســية ،لــذا فــإن تســجيل هــذا
ً
الشــكل القانونــي قــد يســتغرق وقتــا أطــول مقارنــة باألشــكال
ً
القانونيــة األخــرى نظــرا لإلجــراءات املذكــورة املرتبطــة بجهــات
أخــرى.

,,
مصفاة سيباسك عمان

• تعمل المصفاة على إنتاج حامض السيباسك

(المستخرج من زيت الخروع).
• بدأت الشركة اإلنتاج التجاري في شهر فبراير .2019
• يدخل المنتج في العديد من الصناعات الكيماوية
وصناعات البالستيك واألدوية.

,,

 4فــرع ملؤسســة فرديــة أو شــركة تجاريــة عامليــة يكــون
مركــز عملهــا الرئي�ســي خــارج الســلطنة.

,,

 ٣فــرع ملؤسســة فرديــة أو شــركة تجاريــة محليــة يكــون
مركــز عملهــا الرئي�ســي بالســلطنة خــارج املنطقــة.
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كيفية الوصول
إلى الدقم

هواتف

ﺑﺤــﺮ ﻋﻤﺎن

وعناوين*

المحطة الواحدة
أرقام الهواتف:

ﻣﺴﻘﻂ

الفنادق في الدقم

الدقم25222222 :
مسقط24٥٠٧٥٠٠ - 24٥٠٧٥٥٦ - 24٥٠٧٥٨3 :

دائرة التسجيل التجاري

البريد االلكترونيregistration@duqm.gov.om :
أرقام الهواتف24507533 - 24507583 - 25507556 :

مسقط إلى
الدقم
 ٥٤٧كم

ﺳﻠطﻧﺔ ﻋﻣﺎن

RAS JIB SH

محافظة
الوسطى

RAS AR R UWAYS

RAS H ILF

المنطقة
االقتصادية
الخاصة
بالدقم

تبعــد واليــة الدقــم حوالــي ()٥٥٠
كيلومتــرا عــن محافظــة مســقط،
ويمكــن الوصــول إليهــا عبــر
الرحــات الجويــة المباشــرة التــي
يســيرها الطيــران العمانــي بيــن
مطــاري مســقط والدقــم.

فريق التسويق

خطوط النقل البري

للمعلومات التسويقية عن املنطقة الرجاء
التواصل مع فريق التسويق على:
البريد االلكتروني:
invest@duqm.gov.om
رقم الهاتف24173333 :

شركة النقل الوطنية العمانية «مواصالت»:
الهاتف24121555 - 24121500 :
املوقع االلكترونيmwasalat.om :
شركة الخط السعيد92887662-24798471-24798470 :
نقليات الخنجري 24700600 :
املوقع االلكتروني alkhanjry.com :

رحالت الطيران
وﻻﯾﺔ اﻟدﻗم

يقــوم الطيــران العمانــي بتســيير رحــات
جويــة مباشــرة بيــن مطــاري مســقط والدقــم.
ولالستفســارعــن مواعيــد الرحــات والحجــوزات
يمكــن االتصــال بــوكالء الســفر والســياحة ،أو
بالطيــران العمانــي علــى:
رقم الهاتف24531111 :
املوقع االلكترونيwww.omanair.com :

الدقم إلى
صاللة
 616كم

كمــا يمكــن الوصــول إلــى الدقــم
عبــر الطريــق البــري مــن مســقط
إلــى ســناو ثــم محــوت ثــم الدقــم.

توجد في والية الدقم عدة فنادق واستراحات فندقية
من بينها:
فندق كراون بالزا الدقم 25214444 :
فندق ومنتجع بارك ان الدقم 22085700 :
فندق املدينة الدقم 25214900 :
قرية النهضة بالدقم23410200 :

المراكز الصحية
مستشفى الدقم
25415278
مجمع كيمز الطبي
91369233
مستشفى ستار كير
92315034
مجمع السعيد الطبي
23411040

تأجير السيارات
شركة عجائب الشمال99220332 - 92910752 :
العاملية للسفروالخدمات اللوجستية:
91405659
شركة الرفاق الوطنية لتأجير
السيارات99117111:

* يضاف فتح الخط التالي ( ) +968لالتصاالت الواردة من خارج سلطنة عمان قبل أرقام الهواتف.
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اإلجراءات األساسية لالستثمار في الدقم

الملحق رقم ()1
اإلجراءات األساسية لالستثمار في الدقم

إجراءات القيد بالسجل التجاري للمنطقة
يمكن للمستثمرقيد مشروعه بالسجل التجاري للمنطقة من خالل القنوات اآلتية:
األولــى التســجيل اإللكترونــي املباشــر عبــر بوابــة (اســتثمر بســهولة) وذلــك مــن خــال املوقــعhttps://www. :
 ،business.gov.omوهذا الخيارمتاح للمواطنين العمانيين واملقيمين فقط ،ويتطلب استكمال إجراءات التصديق
اإللكترونــي قبــل البــدء فــي اســتخدام الخدمــة( .يرجــى مراجعــة املوقــع املذكــورللحصــول علــى مزيــد مــن التفاصيــل).
الثانية تعبئة الطلب وتقديمه ورقيا إلى املحطة الواحدة التابعة للهيئة سواء في الدقم أو مسقط.

الوثائق والمستندات المطلوبة

مؤسسة
فردية
جديدة

شركة
جديدة

فرع لمؤسسة
أو شركة محلية
قائمة

فرع لشركة
عالمية

نسخة من هويات املالك أو الشركاء أو املؤسسين واملفوضين بالتوقيع.
نمــوذج التوقيــع للمفوضيــن بالتوقيــع حســب النمــوذج املعمــول بــه لــدى
الهيئــة ،مــع نســخة مــن هوياتهــم.
عقــد التأســيس والنظــام األسا�ســي موقعــا عليــه مــن الشــركاء أو
املؤسســين علــى ان تكــون التوقيعــات بــذات الشــكل املثبــت فــي البطاقــة
املدنيــة وذلــك وفــق النمــوذج املعمــول بــه لــدى الهيئــة ،أو حســبما تــراه
الشــركة مناســبا ،أمــا بالنســبة لشــركات املســاهمة فيكــون النظــام
األسا�ســي حســب النمــوذج املخصــص لشــركات املسـ ًـاهمة لــدى الجهــات
املختصــة( .يجــب أن يكــون عقــد التأســيس محــررا باللغــة العربيــة)
إذا كان أحد الشركاء بالشركة شخصية معنوية:
محضــراجتمــاع الشــركاء بالشــركة يبيــن فيــه مقــدارحصــة هــذا الشــريك
وتحديــد الشــخص الــذي ســيوقع عنــه علــى عقــد تأســيس الشــركة املزمــع
تسجيلها.
إذا كان هناك شريك أجنبي معنوي:
نســخة مصدقة من عقد التأســيس والنظام األسا�ســي للشــريك األجنبي
املعنــوي و إثبــات مــا يفيــد تســجيله فــي البلــد األجنبــي ،مــع ترجمتهــا إلــى
اللغــة العربيــة.

الثالثة مكاتب سند لتخليص املعامالت.

نســخة مصدقة من عقد التأســيس والنظام األسا�ســي للشــركة العاملية
بمركزهــا الرئي�ســي ،مــع ترجمتهــا إلــى اللغــة العربيــة.

الرابعة مكاتب االستشارات القانونية املعتمدة من قبل وزارة التجارة والصناعة.

رســالة مصدقــة تؤكــد مســؤولية املركــزالرئي�ســي للشــركة عــن األعمــال
التــي يقــوم بهــا الفــرع فــي الســلطنة مــع ترجمتهــا إلــى اللغــة العربيــة.

الوثائق والمستندات المطلوبة للقيد بالسجل التجاري

شــهادة مصدقــة بتســجيل الشــركة بمركزهــا الرئي�ســي فــي البلــد األم ،مــع
ترجمتهــا إلــى اللغــة العربيــة.

فيمــا يلــي الوثائــق واملســتندات التــي ينبغــي علــى املســتثمرتقديمهــا عنــد طلــب القيــد بالســجل التجــاري للمنطقــة وذلــك
حســب الشــكل القانونــي للمشــروع:

تفويــض مصــدق مــن املركــزالرئي�ســي يخــول مديــر /مديــري الفــرع القيــام
بأعمــال االدارة فــي الســلطنة ،مــع الترجمــة إلــى اللغــة العربيــة.
محضــر اجتمــاع الشــركاء الــذي يتضمــن إضافــة الفــرع واألنشــطة فــي
املنطقــة( .لفــروع الشــركات).
العقد املعدل لعقد التأسيس والنظام األسا�سي (للشركات).
إذا كان مقدم الطلب يحمل تأشيرة عمل في السلطنة
خطاب عدم ممانعة من الكفيل الحالي لتأسيس املشروع في املنطقة.
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حديقة الصخور
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تضم الحديقة تشكيالت صخرية مكونة من صخور الحجر
الجيري متشكلة بأشكال وأحجام مختلفة تشكلت منذ آالف
السنين تحت مياه البحر وبعدها ظهرت على سطح االرض
بسبب العوامل الجيولوجيه لطبقات االرض .وفي وقت
الحق وبسبب عوامل التعرية الجوية للصخور أصبحت ذات

,,

أشكال مميزة.
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التراخيص التي تمنحها الهيئة
للمستثمرين

1

ترخيص حق االنتفاع باألرض

يخضــع ترخيــص االنتفــاع بــاألرض لالئحــة تنظيــم االنتفــاع باألرا�ضــي
اململوكــة للدولــة فــي املنطقــة االقتصاديــة الخاصــة بالدقــم الصــادرة
بموجــب القــرار رقــم ( )2015/327بتاريــخ  13يوليــو 2015م ،وقــد
حــددت الالئحــة شــروط وإجــراءات الترخيــص باالنتفــاع.

ً
ووفقــا لالئحــة يجــب البــت فــي الطلــب خــال مــدة ال تتجــاوز
ً
( )30يومــا مــن تقديمــه مســتوفيا للبيانــات واملســتندات
املطلوبــة ،ويخطــر مقــدم الطلــب خــال ( )٥أيــام عمــل
مــن تاريــخ التقديــم باملو افقــة إلتمــام عمليــة دفــع الرســوم
املســتحقة لدراســة الطلــب البالغــة  250ريــاال عمانيــا أو
رفــض الطلــب .علمــا بــأن مبلــغ ال ـ  250ريــاال عمانيــا غيــر
قابــل لالســترداد.
وتجدراإلشارة إلى أن هذه الخدمة تقدم إلكترونيا عبررابط الخدمات
االلكترونيــة فــي موقــع الهيئــة علــى االنترنــتhttps://www.duqm.gov.
 ،omويتم التواصل بين الهيئة واملســتثمرعبرالقنوات اإللكترونية.
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فــي حالــة انقضــاء ثالثــة أشــهر مــن تاريــخ إخطــار املســتثمر
باملو افقــة علــى تخصيــص األرض دون أن يســتوفي
اإلجــراءات املقــررة للتوقيــع علــى االتفاقيــة ،تقــوم الهيئــة
بســحب األرض املخصصــة للمســتثمر واعتبــار طلــب
ً
االســتثمار ملغيــا.

 2تراخيص مزاولة األنشطة
االقتصادية
أ للحصــول علــى التراخيــص ينبغــي
اســتيفاء الشــروط التاليــة
أن يكــون املشــروع مســجال بالســجل التجــاري باملنطقــة
االقتصاديــة الخاصــة بالدقــم.
إعــداد وتجهيــزاملكتــب أو املبنــى الــازم ملمارســة النشــاط
حســب نــوع النشــاط االقتصــادي املقــررممارســته.
استيفاء االشتراطات الصحية املقررة من الهيئة.
اســتيفاء متطلبــات التصاريــح البيئيــة حســب طبيعــة
النشــاط االقتصــادي للمشــروع.
اســتيفاء متطلبــات الهيئــة العامــة للدفــاع املدنــي
واإلســعاف.
اســتيفاء مو افقــات الجهــات األخــرى إذا كان املشــروع
يتطلــب ذلــك ،كأنشــطة التعليــم والصحــة والثــروة
الســمكية.
إعــداد نمــوذج اللوحــة التجاريــة للمشــروع حســب
املواصفــات الفنيــة الصــادرة مــن الهيئــة.

ب يرفـــــــق مع الطلـــــــب الوثائـــــــق
والمستنــــــدات اآلتيــــــة
ترخيص الهيئة العامة للدفاع املدني واإلسعاف.
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مو افقــة الجهــات األخــرى املختصــة إذا كان النشــاط
االقتصــادي يقت�ضــي ذلــك.
أي بيانات أو مستندات أخرى تراها هيئة املنطقة
االقتصادية الخاصة بالدقم ضرورية للبت في الطلب.

ج

مالحظات

 1تتبايــن املتطلبــات التفصيليــة لترخيــص مزاولــة النشــاط
حســب طبيعــة النشــاط االقتصــادي الــذي يرغــب املشــروع
بمزاولتــه فــي املنطقــة ،لــذا نوجــه عنايــة املســتثمرإلــى االطالع
علــى املتطلبــات التفصيليــة ملمارســة كل نشــاط اقتصــادي
وذلــك عبــر بوابــة «اســتثمر بســهولة» https://www.
 /business.gov.omأو التواصــل مــع دائــرة التســجيل
التجــاري عبــر البريــد االلكترونــيregistration@duqm. :
gov.om
 2ينبغي للمشروع الشروع في مزاولة النشاط االقتصادي
فــي املنطقــة خــال ســنة مــن تاريــخ قيــد النشــاط بالســجل
التجــاري للمنطقــة ،وفــي حالــة عــدم االلتــزام بذلــك فإنــه
يجــوز للهيئــة شــطب قيــد النشــاط مــن الســجل التجــاري.
 3ال يجــوز للمشــروع املقيــد بالســجل التجــاري البــدء فــي
مزاولة األنشطة املقيدة قبل استيفاء متطلبات الترخيص
النهائــي األخــرى املقــررة مــن الهيئــة والحصــول علــى شــهادة
ترخيــص نهائــي ملزاولــة األنشــطة والتــي تصــدر مــن الهيئــة
خــال ( )15يــوم عمــل مــن تاريــخ االنتهــاء مــن املتطلبــات
الــواردة فــي املو افقــة املبدئيــة ،علمــا بــأن بعــض األنشــطة
تتطلــب مو افقــات جهــات أخــرى وفقــا لألحــكام الــواردة فــي
الئحــة تنظيــم البيئــة االســتثمارية.

د مراعاة الشروط العامة االتية
مــدة الترخيــص ســنة واحــدة قابلــة للتجديــد ملــدة
أو مــدد مماثلــة.
يجــب االلتــزام بجميــع التشــريعات واللوائــح
34

النافــذة طيلــة مــدة الترخيــص.

يجــب مراجعــة الهيئــة لتجديــد الترخيــص قبــل انتهائــه بمــدة ال تقــل
عــن ثالثيــن يومــا.
يجــب مراجعــة املحطــة الواحــدة إليقــاف الترخيــص فــي حالــة عــدم
االســتمرارفــي النشــاط.
ال ينظــرفــي تجديــد الترخيــص مــا لــم يكــن الســجل التجــاري وشــهادة
االنتســاب لغرفــة تجــارة وصناعــة عمــان و اتفاقيــة االنتفــاع أو عقــد
اإليجــارســارية املفعــول وقــت التجديــد.

 3ترخيص استقدام القوى العاملة
األجنبية
يتــم إصــدار التراخيــص الالزمــة للقــوى العاملــة األجنبيــة وقواعــد
النقــل والنــدب وفــق اإلجــراءات والقواعــد املحــددة بالالئحــة
التنظيميــة لتراخيــص عمــل املســتثمرين وتراخيــص القــوى العاملــة
األجنبيــة وقواعــد نقلهــم وندبهــم باملنطقــة االقتصاديــة الخاصــة
بالدقــم الصــادرة بالقــرار رقــم ( )2017/35وذلــك بالتنســيق مــع
وزارة القــوى العاملــة ،وقــد تمــت مراعــاة الســرعة والكفــاءة فــي
إصــدارالتراخيــص بحيــث ال تتجــاوزاملــدة الالزمــة إلصدارهــا خمســة
أيــام عمــل مــن تاريــخ تقديــم طلبــات الحصــول عليهــا.

الرسوم المقررة
أوال :رسوم تسجيل الطلب
تســتوفي الهيئــة رســوم تســجيل طلــب الترخيــص أو ترخيــص عمــل
مســتثمر كاآلتــي:
ً
ً
عمانيــا عــن كل طلــب ترخيــص الســتقدام عمالــة
( )250ريــاال
أجنبيــة ،أو طلــب ترخيــص عمــل مســتثمر ،ويتــم ســداده عنــد
ً
إلكترونيــا.
تســجيل طلــب الترخيــص
ً
ً
عمانيــا عــن كل طلــب نــدب ونقــل العمالــة األجنبيــة
( )250ريــاال
بيــن املنشــآت فــي املنطقــة ،ويتــم ســداده عنــد تقديــم الطلــب.

ثانيا :رسوم طلب الموافقة
تستوفي وزارة القوى العاملة الرسوم اآلتية:
رسوم طلب املو افقة لتصريح مزاولة العمل ملدة  24شهرا =
 301ريال عماني.
رسوم طلب املو افقة لتصريح مزاولة العمل ملدة  4أشهر=
 61رياال عمانيا.
رسوم طلب املو افقة لتصريح مزاولة العمل ملدة  6أشهر=
 91رياال عمانيا.
رسوم طلب املو افقة لتصريح مزاولة العمل ملدة  9أشهر=
 136رياال عمانيا.

أنواع التراخيص
أوال :تراخيص القوى العاملة غير العمانية

ـهرا ،ويعتبــرالترخيــص ً
 1ترخيــص عمــل ملــدة ( )24شـ ً
الغيــا فــي حالــة
عدم اســتخدامه خالل مدة أقصاها ( )9أشــهرمن تاريخ صدوره.
 2ترخيــص عمــل مؤقــت ملــدة ( )4أشــهر ،ويعتبــر الترخيــص الغيــا
فــي حالــة عــدم اســتخدامه خــال مــدة أقصاهــا ( )6أشــهرمــن تاريــخ
صــدوره.
 3ترخيــص عمــل مؤقــت ملــدة ( )6أشــهر ،ويعتبــرالترخيــص الغيــا
فــي حالــة عــدم اســتخدامه خــال مــدة أقصاهــا ( )6أشــهرمــن تاريــخ
صــدوره.
 4ترخيــص عمــل مؤقــت ملــدة ( )9أشــهر ،ويعتبــر الترخيــص الغيــاً
فــي حالــة عــدم اســتخدامه خــال مــدة أقصاهــا ( )6أشــهرمــن تاريــخ
صــدوره.

ثانيا :تراخيص عمل المستثمرين

 1ترخيــص عمــل مســتثمر ألول مــرة ملــدة ( )12شــهرا ،ويعتبــر
الترخيــص ً
الغيــا فــي حالــة عــدم اســتخدامه خــال مــدة أقصاهــا ()6
أشــهر مــن تاريــخ صــدوره.
ً
 2ترخيــص عمــل مســتثمر ملــدة ( )24شــهرا ،ويصــدر بنــاء علــى
تقييــم الهيئــة لوضــع املســتثمر ،ويعتبــر الترخيــص الغيــا فــي حالــة
عــدم اســتخدامه خــال مــدة أقصاهــا ( )30يومــا مــن تاريــخ صــدوره.

إجراءات الحصول على تراخيص العمل
 1تقديــم الطلــب إلكترونيــا عبــر موقــع وزارة القــوى العاملــة،
و اتبــاع الخطــوات املوضحــة فــي املوقــع ،إلــى جانــب إرفــاق
الوثائــق املطلوبــة الــوارد ذكرهــا فــي الالئحــة التنظيميــة.
 2دفــع رســوم دراســة الطلــب ( وهــي ٢٥٠ريــاال عمانيــا) عنــد
تســجيله مباشــرة ،ومــن ثــم تقــوم الدائــرة املختصــة فــي الهيئــة
بدراســة الطلــب و إتخــاذ القــراراملناســب بشــأنه ،ويمكــن ملقــدم
الطلــب تتبــع اإلجــراءات والتوصيــات املتخــذة عبــر املوقــع
اإللكترونــي املذكــور مباشــرة أو مــن خــال الرســائل النصيــة
الــواردة إلــى رقــم الهاتــف املــدون بملــف الشــركة.
 3دفع رسوم الترخيص النهائي إلكترونيا ،وذلك بعد اعتماده
نهائيــا مــن دائــرة العمــل التابعــة لــوزارة القــوى العاملــة ،أو
اســتكمال املطلــوب فــي حالــة وجــود رفــض مســبب للطلــب.

الحصول على التأشيرات

ً
وفقــا ألحــكام املــادة ( )21مــن نظــام املنطقــة االقتصاديــة
الخاصــة بالدقــم ،ينشــأ باملنطقــة فــرع لــإدارة العامــة للجــوازات
واإلقامــة ،بقــرار مــن املفتــش العــام للشــرطة والجمــارك
بالتنســيق مــع الهيئــة ،يختــص بإصــدار تأشــيرات الدخــول
وســمات اإلقامــة للعمالــة األجنبيــة الو افــدة للعمــل باملنطقــة
ولذويهــم أو لزيارتهــا.
لــذا فــإن اإلدارة العامــة للجــوازات واإلقامــة بشــرطة عمــان
الســلطانية هــي الجهــة املختصــة بإصــدارالتأشــيرات ،وتتلخــص
إجــراءات اســتخراج تأشــيرة املســتثمر وتأشــيرة العمــل
للمشــروعات املســجلة باملنطقــة االقتصاديــة الخاصــة بالدقــم
فــي التالــي( :ويمكــن الرجــوع لإلجــراءات التفصيليــة بالنســبة
للتأشــيرات بجميــع أنواعهــا إلــى موقــع شــرطة عمــان الســلطانية
علــى شــبكة املعلومــات العامليــة.
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أوال :تأشيرة مستثمر
ُ
تمنــح لألجنبــي الــذي يرغــب فــي اســتثمار أموالــه فــي البــاد بنــاء علــى
مو افقــة صــادرة مــن الهيئــة تفيــد بذلــك ،بشــرط أال يقــل عمــره عــن
( )21عامــا ،وتكــون التأشــيرة:
صالحة لالستخدام :خالل ستة أشهرمن تاريخ اإلصدار.
ُتمنــح حســب املــدة املحــددة فــي الترخيــص الصــادرمــن وزارة القــوى
العاملــة.
عدد الرحالت :متعددة الرحالت.
ً
ً
قيمــة الرســم )50( :ريــاال عمانيــا تســتوفى مــن قبــل شــرطة عمــان
الســلطانية.

ً
ثانيا :تأشيرة عمل:

تمنــح للعامــل األجنبــي القــادم للعمــل بشــرط أال يقــل ع ــمره عــن ()21
عامــا وال يزيــد علــى ( )60عامــا ،وتكــون التأشــيرة علــى النحــو التالــي:
قابلة للتجديد وهي متعددة الرحالت
ً
تتيــح لحاملهــا البقــاء فــي البــاد ملـ ـ ــدة ( )24شــهرا مــن تاريــخ دمــغ
ً
التأشــيرة علــى جــوازســفرالعامــل ،أمــا إذا كان ترخيــص العمــل مؤقتــا
فــإن صالحيــة اإلقامــة تكــون وفــق املــدة املمنوحــة فــي الترخيــص
العمالــي فقــط.
قيمة الرسوم )20( :رياال عمانيا.
ً
غرامات تأخيرتجديد اإلقامة )50( :رياال عمانيا عن كل شهر.
غرامــات تأخيــر تجديــد بطاقــة املقيــم )10( :ريــاالت عمانيــة عــن كل
شــهر.
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أوال  :رسوم القيد في السجل التجاري
م

الخدمة

مقدار الرسم بالريال العماني

موعد االستحقاق

١

قيد المشروع في السجل
التجاري

( )١٠٠٠ألف

عند القيد ألول مرة

( )١٠٠٠ألف

كل ( )٥خمس سنوات ،أو عند
تجديد المكتب الرئي�سي إذا كان
المشروع فرعا.

 ٢تجديد قيد المشروع في السجل
التجاري

تــم اعتمــاد هــذه الرســوم بموجــب القــرار رقــم ()2016/8
الصــادر مــن الهيئــة بتاريــخ  7فبرايــر 2016م ،ونــود أن نوجــه
عنايــة املســتثمر إلــى الجوانــب اآلتيــة:
 1بالنسبة للخدمات األخرى غيراملنصوص عليها في الجداول
املرفقــة ،تســتوفي الهيئــة مقابــل الخدمــات التــي تؤديهــا؛
الرسـ َ
ـوم ذاتهــا التــي تســتوفيها الجهــات املعنيــة املنصــوص عليهــا
فــي القوانيــن واألنظمــة ذات العالقــة واللوائــح الصــادرة تنفيــذا
لهــا.
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٤

قيد عقود الرهن

٥
٦

فك الرهن
طلب االنتفاع بأرض

عند قيد الرهن
عند فك الرهن
عند تقديم الطلب

قيد تعديل بيانات السجل التجاري

الملحق رقم ()2
رسوم الخدمات المقدمة من
هيئة المنطقة االقتصادية
الخاصة بالدقم

٣

تسجيل عقد حق االنتفاع
باألرا�ضي

( )٪١واحد في المائة من مجموع
مقابل حق االنتفاع المتفق عليه
(  )٪١واحد في المائة من التسهيالت
االئتمانية
( )١٠٠مائة
( )٢٥٠مائتان وخمسون

عند تسجيل العقد

 2تفــرض الهيئــة غرامــة إداريــة بو اقــع ( )%10مــن قيمــة
الرســم علــى كل مــن يتخلــف عــن ســداد الرســم املســتحق عليــه
عــن كل شــهرتأخيــر ،تحســب بعــد م�ضــي شــهرواحــد مــن تاريــخ
اســتحقاق الرســم ،مــع جبــر كســر الشــهر إلــى شــهر كامــل وجبــر
كســرالريال العمانــي إلــى ريــال عمانــي واحــد.
 3تخفــض الرســوم املقــررة للخدمــات التــي تقــدم للمشــروعات
الصغيــرة واملتوســطة بنســبة ( )%50مــن الرســوم املحــددة
فــي الجــداول املرفقــة ،شــريطة أن تكــون مملوكــة بالكامــل
لعمانييــن ،وأن تكــون مســجلة لــدى الهيئــة العامــة لتنميــة
املؤسســات الصغيــرة واملتوســطة (ريــادة).

أ  -تعديل االسم التجاري
ب  -إضافة نشاط تجاري جديد
جـ  -تعديل المقرالرئي�سي
د  -تعديل أسماء الشركاء
هـ  -تعديل حصص الشركاء
 ٧و  -تعديل الشكل القانوني
ز -دمج شركتين أو أكثر
حـ  -تعديل رأس المال
ط  -تغييرأسماء المفوضين
بالتوقيع
ي  -تعديل بيانات أخرى
ك  -تعديل بيانات التواصل
 ٨إصدارشهادة بيانات (مستخرج
)من السجل التجاري

( )١٠عشرة
( )١٠عشرة
( )٢٠عشرون
( )٢٠عشرون
( )٢٠عشرون
()٥٠خمسون
( )٥٠خمسون
( )٥٠خمسون

عند قيد التعديل

( )٢٠عشرون
( )٢٠عشرون
بدون رسم
( )١٠عشرة

عند إصداركل شهادة
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ثانيا :رسوم الترخيص بمزاولة األنشطة االقتصادية
م

الخدمة

أوال :ترخيص النشاط الصناعي :

مقدار الرسم بالريال العماني

االستثمار في الدقم

موعد االستحقاق

( )١٥٠٠ألف وخمسمائة

إنشاء أو إقامة أو استغالل أو انتفاع أو إدارة أو تعديل أو نقل ترخيص المنشآت الفندقية أو السياحية:

١

٢
٣
٤
٥
٦
٧
٨
٩
١٠
40

رسوم الخدمات السياحية

الخدمة

ثالثا :رسوم تراخيص التعدين

ثانيا :ترخيص النشاط السياحي
أ  -فندق ( ) ٥خمس نجوم
ب  -فندق (  ) ٤أربع نجوم
جـ  -فندق (  ) ٣ثالث نجوم
د  -فندق (  ) ٢نجمتان
هـ  -فندق (  ) ١نجمة واحدة
و  -شقق فندقية فاخرة
ز  -شقق فندقية ممتازة
ح  -شقق فندقية عادية
ط  -مخيمات سياحية فاخرة
ي  -مخيمات سياحية عادية
ك  -استراحات سياحية
ل  -مطاعم سياحية (مستقل)
منشآت مؤقتة
استغالل أو إدارة المنشآت الفندقية
والسياحية القائمة بنظام اقتسام الوقت
التعامل مع الشركات لتسويق أو تبادل
أسابيع اقتسام الوقت
مكاتب السفر والطيران والسياحة
أنشطة النقل السياحي
تنظيم الرياضات البحرية
تنظيم محالت ومراكز وفنون التسلية
مكاتب اإلرشاد السياحي

م

( )٣٠٠٠ثالثة آالف
( )٢٥٠٠ألفان وخمسمائة
( )٢٠٠٠ألفان
( )١٨٠٠ألف وثمانمائة
( )١٥٠٠ألف وخمسمائة
( )٢٧٥٠ألفان وسبعمائة وخمسون
( )١٧٥٠ألف وسبعمائة وخمسون
( )١٠٠٠ألف
( )١٥٠٠ألف وخمسمائة
( )١٠٠٠ألف
( )١٠٠٠ألف
( )٥٠٠خمسمائة
( )٥٠٠خمسمائة

مقدار الرسم بالريال
العماني

موعد االستحقاق

١

استكشاف المعادن

٢

التنقيب عن المعادن

٣

التعدين

٤

التعدين المعي�شي

( )٢٠٠٠ألفا ريال عماني
مضافا إليه إيجارسنوي
بمقدار( )١٠٠٠ريال عماني
عن كل كيلومترمربع ،أو جزء
منه

عند إصدار
الترخيص سنويا
(كل سنة)

( )٪١٠عشرة في المائة من
قيمة المبيعات

يتم سدادها شهريا ،بحيث
يتم سداد رسوم الشهرخالل
الشهرالتالي له.
عند إصدارالشهادة

٥

اإلتاوة

٦

إصدارشهادة تصديرعينات
ألغراض البحث العلمي

( )٥خمسة

٧

إصدارشهادة تصديرعينات
ألغراض الدراسة لحاملي تراخيص
االستكشاف والتنقيب

(  )١واحد

عند إصدارالشهادة

٨

التنازل عن ترخيص التنقيب أو ترخيص
التعدين أو امتيازالتعدين

( )١٠٠مائة

عند تسجيل التنازل

( )٢٠٠٠ألفان

٩
١٠

طلب تمديد منطقة الترخيص التعديني
تعديل البيانات في سجل التعدين

( )١٠٠مائة
( )٥٠خمسون

عند المو افقة على التمديد
عند قيد التعديل

( )١٠٠٠ألف
( )١٠٠٠ألف
( )١٠٠٠ألف
( )١٠٠٠ألف
( )٥٠٠خمسمائة

١

بيع وتوزيع المشروبات الكحولية

( )٥٠٠٠خمسة آالف

٢
٣

تقديم الشيشة
بيع وتوزيع التبغ والدخان

٤

األنشطة األخرى

عند إصدار الترخيص سنويا

( )٢٠٠٠ألفان

( )٪٤أربعة في المائة من قيمة المبيعات يتم سدادها شهريا ،و يتم سداد رسوم
الشهر خالل الشهر التالي له.
أو الخدمات

رابعا :األنشطة االقتصادية األخرى

خامسا :تجديد ترخيص مزاولة النشاط

( )٥٠٠٠خمسة آالف
( )٥٠٠٠خمسة آالف
( )٥٠٠خمسمائة
عن كل نشاط متجانس
ذات الرسم المقررلترخيص
مزاولة النشاط

عند إصدارالترخيص سنويا

عند التجديد سنويا
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ثالثا :رسوم التصاريح البيئية
م

الخدمة

٦

شهادة إتمام البناء

٧

تسليم عالئم للمو اقع

٨

اعتماد تقريرالمسح
التفصيلي
اعتماد مخطط
التنظيم العام

الشريحة األولى

الشريحة الثانية

الشريحة الثالثة

١

إصدارالتصريح البيئي

( )٥٠خمسون

( )١٠٠مائة

( )٢٠٠مائتان

عند إصدارالتصريح
النهائي

٢

تجديد التصريح البيئي

( )٥٠خمسون

( )١٠٠مائة

( )٢٠٠مائتان

عند تجديد التصريح

٩

٣

مراجعة دراسة تقييم
األثرالبيئي أو تقرير
التدقيق البيئي

( )٥٠٠خمســمائة  ،مضافــا إليهــا التكاليــف التــي تتكبدهــا الهيئــة حال
تكليــف مكتــب خارجي بمراجعة الدراســة

عند تقديم الدراسة
أو التقرير

١٠

اعتماد املخططات
التفصيلية

* تحــدد الهيئــة طبيعــة األنشــطة االقتصاديــة التي تنــدرج تحت كل شــريحة ،بما في ذلك المشــروعات
المؤقتة ومشاريع البنية األساسية والمشاريع المكملة لها.

١١

تعديل املخططات

رابعا  :رسوم تنظيم التخطيط العمراني وتراخيص البناء

١٢

م
١

الخدمة
تصريح حفر

مقدار الرسم بالريال العماني
( )٥٠خمسون

موعد االستحقاق
عند إصدارالتصريح

٢

إصدارمخطط مساحي
(كروكي) لألرا�ضي

( )٥٠خمسون

عند إصداراملخطط

٣

٤

٥
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موعد
االستحقاق

م

الخدمة

( )١٠٠مائة ريال للمشروع الذي ال تزيد نسبة بنائه على( )١٠٠٠ألف
إصدارإباحة بناء (ترخيص مترمربع  ،مضافا إليها( )٢٥خمس وعشرون بيسة لكل مترمربع
إضافي من المشاريع التي تزيد مساحة بنائها على ( )١٠٠٠ألف متر
بناء)
مربع
( )١٠٠مائة ريال للمشروع الذي ال تزيد نسبة بنائه على ()١٠٠٠
تجديد إباحة بناء
ألف مترمربع  ،مضافا إليها( )٢٥خمس وعشرون بيسة لكل متر
(تراخيص بناء)
مربع إضافي من المشاريع التي تزيد مساحة بنائها على ( )١٠٠٠ألف
مترمربع
( )١٠٠مائة ريال للمشروع الذي ال تزيد نسبة بنائه على ()١٠٠٠
ألف مترمربع  ،مضافا إليها ( )٥خمس بيسات لكل مترمربع
تصريح مخيم عمال مؤقت إضافي من مساحة األرض املخصصة ملخيم العمال والتي تزيد
على ( )١٠٠٠ألف مترمربع

١٣

الحصول على دليل التخطيط
العمراني بالمنطقة االقتصادية
(نسخة رقمية)
الحصول على نسخة
إضافية من الخرائط

مقدار الرسم بالريال العماني
( )٥٠خمسون رياال للمشروع الذي ال تزيد نسبة بنائه على ( )١٠٠٠ألف متر
مربع  ،مضاف إليها ( )٥خمس بيسات لكل مترمربع من المشاريع التي تزيد
مساحة بنائها على ( )١٠٠٠ألف مترمربع بحد أق�صى ( )١٠٠٠ألف
( )10للعالمة (النقطة) الواحدة
( )٥٠خمسون لكل ( )١٠٠٠ألف مترمربع ،باإلضافة إلى ( )١٠عشربيسات
لكل مترمربع من المشاريع التي تزيد مساحة أرضها على ( )١٠٠٠ألف مترمربع
بحد أق�صى ( )١٠٠٠ألف
( )١٠٠مائة لكل ( )١٠٠٠ألف مترمربع  ،باإلضافة إلى ( )٢٥خمس
وعشرين بيسة لكل مترمربع من المشاريع التي تزيد مساحة بنائها على ()١٠٠٠
ألف مترمربع بحد أق�صى ( )١٠٠٠ألف
( )١٠٠مائة لكل ( )١٠٠٠ألف مترمربع  ،باإلضافة إلى ( )٢٥خمس وعشرين
بيسة لكل مترمربع من المشاريع التي تزيد مساحة بنائها على ( )١٠٠٠ألف متر
مربع بحد أق�صى ( )١٠٠٠ألف
( )١٠٠مائة لكل ( )١٠٠٠ألف مترمربع  ،باإلضافة الى ( )٢٥خمس وعشرين
بيسة لكل مترمربع من المشاريع التي تزيد مساحة بنائها على ( )١٠٠٠ألف متر
مربع بحد أق�صى ( )١٠٠٠ألف

موعد االستحقاق
عند إصدارالشهادة
عند تقديم طلب تسليم العالئم
عند اعتماد التقرير
عند اعتماد املخطط
عند اعتماد املخططات
عند اعتماد التعديل

( )٢٥خمسة وعشرون للنسخة الواحدة

عند تسلم الدليل

( )٢٠عشرون عن كل نسخة

عند توفيرالخريطة

ً
خامسا :الرسوم المتعلقة بسالمة الغذاء
الخدمة

مقدار الرسم
بالريال العماني

عند إصداراإلباحة

م

عند التجديد سنويا

( )٢٥خمسة وعشرون
إصدارإتالف مواد غذائية لمنشآت تجارية
١
 ٢إصدارتصاريح ثالجات المرطبات وأجهزة المشروبات الساخنة التجارية في ( )١٣٥مائة وخمسة
وثالثون
األماكن العامة (ال يشمل إيجارالموقع ومصاريف الكهرباء)
٣

إصدارالرخصة الصحية لسيارات الشركات الخاصة بنقل المياه أو بيع
المواد الغذائية أو نقل وتسويق األسماك( ،يستثنى من ذلك سيارات نقل
مياه الشرب المملوكة ألفراد عمانيين)

٤

إصداربطاقة صحية للباعة وعمال املحالت التجارية

عند إصدارالتصريح

االستحقاق
عند إصدارالشهادة
عند إصدارالتصريح ،
وعند تجديده سنويا

( )٥٠خمسون

عند إصدارالرخصة ،
وعند تجديدها سنويا

( )١٠عشرة

عند إصدارالبطاقة ،
وعند تجديدها سنويا
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ً
سادسا :رسوم الخدمات األخرى
م

الخدمة

مقدار الرسم
بالريال العماني

١

خدمات عامة لنزالء الفنادق ورواد المطاعم
العالمية والسياحية

( )٪٥خمسة في المائة من قيمة
المبيعات أو الخدمات

٢

خدمات عامة لرواد مراكزفنون التسلية ودور
السينما

( )٪١٠عشرة في المائة من قيمة
التذاكر

يتم سدادها شهريا ،بحيث
يتم سداد رسوم الشهرخالل
الشهرالتالي له
يتم سدادها شهريا ،بحيث
يتم سداد رسوم الشهرخالل
الشهرالتالي له

المقابل الذي تتقاضاه الهيئة نظير تقرير حق االنتفاع على
األراضي المملوكة للدولة الكائنة بالمنطقة االقتصادية
الخاصة بالدقم

٣

تصريح الالفتات واللوحات اإلعالنية واإلرشادية على
املحالت والسيارات ،والملصقات والمطبوعات

( )٥٠خمسون

عند إصدارالتصريح  ،وعند
تجديده سنويا

أوال :أســعار األراضــي المخصصــة لمشــروعات االســتخدام
النهائــي

عند إصدارالتصريح ،وعند
تجديده سنويا

وهي املشروعات التي يرخص لها االنتفاع باألرض ملزاولة نشاطها االقتصادي مباشرة

٤
٥

تصريح وضع الالفتات واللوحات الدعائية للمنتجات على ( )١٠٠مائة حتى ( )٣٠ثالثين مترا
مربعا ،وما يزيد على ذلك ()٢٥٠
أسطح المباني وواجهاتها وعلى الشوارع
مائتين وخمسين
( )٪٣ثالثة في المائة من قيمة
تسجيل عقود اإليجار
العقد السنوي

عند تسجيل العقد ،وعند
تجديده سنويا
شهريا لكل موقف من تاريخ
المو افقة على الحجز
شهريا لكل موقف من تاريخ
إصدارالتصريح
عند تقديم الطلب
عند تقديم الطلب
عند إصدارالشهادة
عند إصدارالشهادة أو
المستند
عند التصديق
على كل نسخة

األراضي التجارية

1,000

المجمعات السكنية

1,000

( )٥خمسة

عند الحصول على كل نسخة

األراضي السياحية

0,750

( )٥٠خمسون

عند التصديق

الشاطئية السياحية

1,500

(  )٠,٠٠١واحد في األلف من قيمة
العقد بحد أدنى ( )٢٠عشرون،
وبحد أعلى ( )١٠٠مائة

عند توثيق العقد

٦

حجزمو اقف عامة

( )٥٠خمسون

٧

تصاريح مو اقف العدادات

( )١٠عشرة

٨
٩
١٠

١٤

ترخيص تسمية المبنى
تغييرلوحة املحل التجاري
إصدارشهادة لمن يهمه األمر
إصدارشهادة أو مستند بدل مفقود أو تالف
لجميع المستندات الصادرة من الهيئة
التصديق على محضراجتماع الجمعية العامة
وتعديل النظام األسا�سي للشركات المساهمة
الحصول على نسخة طبق األصل من الوثائق
والسجالت واملحاضرالمودعة لدى الهيئة
التصديق على النظام األسا�سي وعقد التأسيس
للشركات المساهمة ألول مرة

( )٢٠٠مائتان
( )١٠عشرة
( )١٠عشرة

١٥

توثيق العقود التجارية

١١
١٢
١٣
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موعد ومرات االستحقاق

الملحق رقم ()3

( )٢٥خمسة وعشرون
( )١٠عشرة

مجال استخدامات األرض

المقابل السنوي للمتر المربع بالريال العماني

الصناعات الثقيلة

0,500

الصناعات المتوسطة

0,850

الصناعات الخفيفة

1,000

المخازن والخدمات
والمعارض

1,000

الطاقة النظيفة

0,100
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ثانيا :أسعار األراضي المخصصة لمشروعات التطوير
الرئيسي (المطورون):
وهــي املشــروعات التــي يرخــص لهــا االنتفــاع بــاألرض ألغــراض التطويــر ،بمــا فــي ذلــك مســؤوليتها عــن تشــييد البنيــة
األساســية ومر افــق الخدمــات داخــل حــدود األرض املخصصــة للتطويــر ،وقيامهــا بــإدارة وتأجيــرالعقــارات.
ً
وتمنــح املشــروعات التــي يتــم تصنيفهــا ضمــن فئــة (التطويــرالرئي�ســي) خصمــا علــى املقابــل الــذي تتقاضــاه الهيئــة
لقــاء تقريــرحــق االنتفــاع وفــق النســب املئويــة املقــررة بموجــب املعادلــة اآلتيــة ،علــى أال تزيــد نســبة الخصــم عــن
 %50مــن بــدل حــق االنتفــاع املحــدد ملشــروعات االســتخدام النهائــي:
تكلفة البنية األساسية
نسبة التخفيض المئوية= %
 × 25مساحة األرض

100X

ثالثا :اإلعفاء (فترة السماح):
للهيئــة منــح إعفــاء مــن دفــع مقابــل االنتفــاع ملــدة ســنتين تبــدأ مــن تاريــخ ســريان اتفاقيــة االنتفــاع ،شــريطة أن
يلتــزم املنتفــع بالبــدء فــي تنفيــذ املشــروع خــال هــذه املــدة.

للحصول على هذا اإلصدار
يمكنكم التواصل مع
دائرة اإلعالم والتوعية على:

رابعا :الزيادة السنوية في بدل حق االنتفاع:

+٩٦٨ ٢٤٥٠ ٧٥٤٠ | +٩٦٨ ٢٤٥٠ ٧٥٧٢

 %3من قيمة حق االنتفاع في السنة السابقة.

هيئة المنطقة االقتصادية الخاصة بالدقم

info@duqm.gov.om

خامسا :الغرامة اإلدارية نتيجة التأخر في السداد:

www.duqm.gov.om

 %10مــن قيمــة البــدل املســتحق عــن كل شــهرتأخيــر ،تحســب بعــد م�ضــي شــهرمــن تاريــخ اســتحقاق املقابــل ،مــع
جبــركســرالشــهرإلــى شــهركامــل وجبــركســرالريــال إلــى ريــال واحــد.

مسقط ،سلطنة عمان

الرمز البريدي ،١٠٣ :صندوق البريد٢٥ :
in
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@sezaduqm

+968 71144433
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قالوا عن الدقم
لي لينج بينج

وضع حجر األساس لمشروع مصنع األنابيب غير المعدنية المصنوعة
من مادة لدائن البولي إيثلين المقوى –  6أغسطس 2019

سفيرة جمهورية الصين الشعبية لدى السلطنة
تعتبر المدينة الصناعية الصينية بالدقم نموذجا
مميزا ضمن مبادرة الحزام والطريق ،وإننا نعمل
على أن يكون بناء المدينة على أسس قوية.
 30ابريل 2019

كاثي بركس

محافظ مقاطعة انتويرب – بلجيكا

التوقيع على اتفاقية حق انتفاع لتشييد محطة متكاملة للكهرباء والمياه
يناير – 29 2019

تعتبر المنطقة االقتصادية الخاصة بالدقم أحد
المشروعات االستراتيجية التي يتم تنفيذها بسلطنة
عمان بهدف استقطاب االستثمارات الدولية
والمحلية .إن لدى السلطنة رؤية واضحة تجاه تحقيق
التنويع االقتصادي وهناك تقدم جيد يتم إحرازه في
أكثر من قطاع ،وهناك العديد من العوامل التي
تدعم العالقات االقتصادية واالستثمارية بين
السلطنة وبلجيكا وتساهم في نموها.
 11سبتمبر 2019

براديب ناير

الرئيس التنفيذي لشركة الهند الصغيرة

التوقيع على اتفاقية حق انتفاع مع جامعة السلطان قابوس إلقامة
مراكز بحثية بالدقم  21 -مارس 2019

بعد نجاح مشروع سيباسك عمان على أرض
الدقم أرى أن المنطقة تنمو بشكل جيد وأن
الحكومة العمانية جادة في إيجاد فرص استثمارية
وشيدت البنية
ومهدت السبل للمستثمرين
هنا
ّ
ّ
األساسية الالزمة لنمو المنطقة .الدقم ستكون
أيقونة رائعة يتم اكتشافها اآلن وستصبح مدينة
عصرية.
 13يونيو 2019

