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الخاصــة  االقتصاديــة  المنطقــة  تأسســت هيئــة 
رقــم  الســلطاني  المرســوم  بموجــب  بالدقــم 
(119/2011) الصادر في 26 أكتوبر 2011م، وهي 
وتتمتــع  الــوزراء  مجلــس  تتبــع  حكوميــة  هيئــة 
المالــي  وباالســتقالل  االعتباريــة  بالشــخصية 
علــى  اإلشــراف  إلــى  الهيئــة  وتهــدف  واإلداري، 
وإدارة  الدقــم  واليــة  تطويــر  مشــروع  تنفيــذ 
المنطقــة وتنميتهــا وتطويرهــا للمســاهمة فــي 
واالجتماعيــة  االقتصاديــة  التنميــة  تحقيــق 

الشاملة. 
الهيئــة حــقَّ تقريــر االنتفــاع علــى  ُأعطيــت  وقــد 
ــة فــي المنطقــة، كمــا  ــة للدول األراضــي المملوك
والمســاهمة  الشــركات  تأســيس  حــق  ُأعطيــت 
فيهــا بغــرض تطويــر المنطقـــة أو إدارة أو تنميــة أو 
اســُتثنيت  وقــد  األساســية،  قطاعاتهــا  تطويــر 
الهيئــة مــن الخضــوع لقانــون المناقصــات بهــدف 
وتحليــل  المشــروعات  طــرح  إجــراءات  تســريع 
ُمِنحــت  كمــا  إلســنادها،  تمهيــدا  المناقصــات 
حــدود  داخــل  الــوزارات  بعــض  اختصاصــات 

المنطقة االقتصادية الخاصة بالدقم.
الهيئــة والبيئــة االســتثمارية فــي  ــم عمــَل  وينظِّ
المنطقــة بشــكل أساســي: المرســوُم الســلطاني 
المنطقــة  هيئــة  بإنشــاء    (2011  /119) رقــم 
نظامهــا  وإصــدار  بالدقــم  الخاصــة  االقتصاديــة 
والمرســوم  2011م،  أكتوبــر   26 فــي   الصــادر 
نظــام  بإصــدار   (2013  /79) رقــم  الســلطاني 
الصــادر  بالدقــم  الخاصــة  المنطقــة االقتصاديــة 
في  26 ديســمبر 2013م، واللوائح الصادرة طبقا 
منــذ  الهيئــة  عملــت  وقــد  المرســومين،  لهذيــن 
تأسيســها علــى ســّن التشــريعات واإلجــراءات التــي 
توفــر البيئــة االســتثمارية المشــجعة والمســتقطبة 

لالستثمارات المحلية واألجنبية.

تقــع المنطقــة االقتصاديــة الخاصــة بالدقــم فــي ســلطنة عمــان علــى بحــر العــرب المطــل 
مباشــرة علــى المحيــط الهنــدي، وتتميــز بموقعهــا علــى خطــوط المالحــة العالميــة وبقربهــا مــن 

األسواق اآلسيوية واالفريقية سريعة النمو.
  

تبلــغ مســاحة المنطقــة (2000) كيلومتــر مربــع، وتتميــز بمنــاخ معتــدل علــى مــدار العــام. كمــا 
تتميــز بوجــود ثــروة ســمكية هائلــة، وبقربهــا مــن مناطــق إنتــاج النفــط والغــاز، والمناطــق التــي 
تتوافــر بهــا المعــادن التــي يمكــن اســتغاللها فــي إقامــة مشــاريع صناعيــة؛ األمــر الــذي يؤهــل 
المنطقــة لتصبــح قاعــدة صناعيــة متكاملــة لصناعــات تحويليــة تقــوم علــى الخامــات الطبيعيــة 

الموجودة بكثرة في والية الدقم والواليات األخرى بمحافظة الوسطى.
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