
االستثمار في الدقم
الطبعة الثانية - يونيو ٢٠١٦ م

صدر عن دائرة التوعية واإلعالم - هيئة المنطقة االقتصادية الخاصة بالدقم



٢االستثمار َّـ الدقم

حضرة صاحب الجاللة السلطان قابوس بن سعيد المعظم




         
         
      
        


 
    
            
            




          
           


يحيى بن سعيد بن عبداهللا الجابري


مرحبا بكم 
في الدقم

االستثمار َّـ الدقماالستثمار َّـ الدقم ٥ ٤



   
      

     
     
    
     

 

      
    
    






     
     

     
      

    
   
    


     
    


المنطقة 
االقتصادية 
الخاصة بالدقم

االستثمار َّـ الدقماالستثمار َّـ الدقم ٧ ٦



    

 

     
      
     

       
      

       
 

      
     


       
       

      
     

      

 
    



هيئة المنطقة 
االقتصادية 
الخاصة بالدقم

االستثمار َّـ الدقماالستثمار َّـ الدقم ٩ ٨



 
    
      


   



    
    
     
    


    
    



    
    
   
    


    
    






   
     




    
     
     
   

    
   
   






    






   


   












اختصاصات 
وصالحيات 
الهيئة داخل 

حدود المنطقة:

الفرص 
االستثمارية 

االستثمار َّـ الدقماالستثمار َّـ الدقم ١١ ١٠



   



    




   
   
    

    
    


   
   
   
   






مزايا االستثمار 
فـــي المنطقة


   



    




   




   



    


   
   
   


    


االستثمار َّـ الدقماالستثمار َّـ الدقم ١٣ ١٢



    




     

     
   
   



 





     
     
    


     
     
    






      
     
    


     


     



    
   







     
     
      


    




اإلعفاءات والحوافز 
المتوفرة




    
   

    




االستثمار َّـ الدقماالستثمار َّـ الدقم ١٥ ١٤





    




   


   
   
    


     
   
    










   
     


    


   
    

   
   




 

    
     




 








    





     


    


    






نظام 
المحطة 
الواحدة

االستثمار َّـ الدقماالستثمار َّـ الدقم ١٧ ١٦



     
     

    






الخطوة األولى: تعرف على المنطقة 
والمناخ االستثماري

    
   
    


    
      
    




    
    

   

    

    
    
    

كيف تبدأ مشروعك 
في المنطقة؟

   
   
     
     
   
     
     



    
   
    
   
    
    
    
    
    
    
    



     


     

     

    
    



   
    


      
   
    
    



المشروعات الصغيرة 
والمتوسطة 

االستثمار َّـ الدقماالستثمار َّـ الدقم ١٩ ١٨
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الخطوة الرابعة: التحقق من الوثائق والمستندات
المطلوبة حسب الشكل القانوني للمشروع:

     




  

www.duqm.gov.om

الخطوة الثانية: وصف المشروع 
االستثماري وتحديد احتياجاته

    
    
    


     
     






    





   
   



    




    
    


    
  


     





الخطوة الثالثة: تحديد الكيان 
القانوني المناسب للمشروع




 
      
   


     
    

 
      



   
    




االستثمار َّـ الدقماالستثمار َّـ الدقم ٢١ ٢٠
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كيفية 
الوصول 
إلى الدقم

   
   
   


    




   



    
     
   



الخطوة الخامسة: تعبئة طلب االستثمار وتقديمه:

            
www.duqm.gov.om
registration@duqm.gov.om
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االستثمار َّـ الدقماالستثمار َّـ الدقم ٢٣ ٢٢



ترخيص حق االنتفاع باألرض:


    





    
      
     






      





 
   
    

    


      


     


 
   

     


 

     




اإلجراءات األساسية
لالستثمار في الدقم 


هواتف 
وعناوين 
ضرورية: 

المحطة الواحدة:


invest@duqm.gov.om & registration@duqm.gov.om





مستشفى الدقم: 


الفنادق في الدقم:


 –
 –

 –


حجوزات الطيران إلى الدقم:
 

تأجير السيارات:
 

 
 

النقل البري: 
 

خدمات الشحن:
 






االستثمار َّـ الدقماالستثمار َّـ الدقم ٢٥ ٢٤






    
   

    
     
      





    


      
     


 

 



    




    


https://www.manpower.
gov.om/eclearance/Account/
ECSPHOM0028.ASPX



 


     


       
    



      



    
     




    
      



    
   


تراخيص 
استقدام 

القوى العاملة 
األجنبية: 

إجراءات القيد 
بالسجل 

التجاري ألول 
مرة:

ترخيص 
مزاولة 

النشاط: 

 



        


 



        



 





       
       













االستثمار َّـ الدقماالستثمار َّـ الدقم ٢٧ ٢٦



http://www.rop.gov.om/visa/arabic/ 
onlineservices_visaapplication_main.
 aspx

       
   
     


ثانيًا: تأشيرة عمل:

       


      


 

  



 

 


الشروط :
      


 


 

الوثائق والمستندات المطلوب إرفاقها: 


× 
 


      


        
      


 


 






اإلجراءات: 
 


http://www.rop.gov.om/visa/arabic/ 
onlineservices_visaapplication_main.
 aspx
 

     
    



      
     


     
     



     
    
    


    
      


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

أوال: تأشيرة مستثمر:


       


       




 

 


الشروط :
      




الوثائق والمستندات المطلوب إرفاقها: 


× 
 


       



 


 
     


       
      


        
      


 



اإلجراءات: 
 



الحصول على 
التأشيرات: 

االستثمار َّـ الدقماالستثمار َّـ الدقم ٢٩ ٢٨



  


 


 



     


      


 إجراءات الخدمة

 
 


 


 

   


 

     


٣- إصدار تصريح الحفر
      

     
     



 المستندات المطلوبة
 

 
 
    


     
     

CAD+PDF
       


     


     
   


 إجراءات الخدمة

 
 


 


 
     


 

 
     

الخدمات
العامة


    

    
    

   
      
    
   



      



 
     

    


١- تسليم العالئم




 المستندات المطلوبة
 

 


    


 إجراءات الخدمة
 
     

 


     


    


 


٢- إصدار إباحة بناء (ترخيص بناء)



    



 المستندات المطلوبة
 

 
 

     


      


االستثمار َّـ الدقماالستثمار َّـ الدقم ٣١ ٣٠



 إجراءات الخدمة
 

 

 

 


٦- تسجيل عقد اإليجار وتجديده
     
     

     


 المستندات المطلوبة

 


 


 


    


إجراءات الخدمة
      


 



       


        
     


       


      



٧- طلب ترخيص الفتة أو إعالن على 
الشارع وتجديده

    
     


   GIS 



 المستندات المطلوبة

 
      


 

 
 

     
     

       
     
     


      
    


 


 
       


      



٤- شهادة إتمام البناء


     


 المستندات المطلوبة

 
      
    


 As built     

drawing
 



 إجراءات الخدمة
 

 


 As built 
drawing

      


 

 
     


      


 

GIS

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




 المستندات المطلوبة
 

 
 

 
 

االستثمار َّـ الدقماالستثمار َّـ الدقم ٣٣ ٣٢



     
      



    







 إجراءات الخدمة


    


     


      


     







     
       



١٠- إصدار البطاقة الصحية 
    
      


 المستندات المطلوبة


    


    


    


 إجراءات الخدمة


    
   


    


    


    
      







 إجراءات الخدمة

 
 
   

     


        
     


 
 



٨- فحص مركبة / معدة تجارية 
     


    


 المستندات المطلوبة

 
 


 
 

 إجراءات الخدمة
 

 


 


 


      


      


٩- تصريح مخيم عمال مؤقت

     


 المستندات المطلوبة

    
 PDF     

+CAD
   



     

االستثمار َّـ الدقماالستثمار َّـ الدقم ٣٥ ٣٤



ثانيا: رسوم الترخيص بمزاولة األنشطة االقتصادية :


























































































أوال : رسوم القيد في السجل التجاري :

جدول رسوم الخدمات المقدمة من
هيئة المنطقة االقتصادية الخاصة بالدقم



االستثمار َّـ الدقماالستثمار َّـ الدقم ٣٧ ٣٦





































رابعا : رسوم تنظيم التخطيط العمراني وتراخيص البناء :

ثالثا: رسوم  التصاريح البيئية :











































































































االستثمار َّـ الدقماالستثمار َّـ الدقم ٣٩ ٣٨



خامسًا: الرسوم المتعلقة بسالمة الغذاء:







    
    











    








     




سادسًا: رسوم الخدمات األخرى :




















































       
      























         









      





















  

         




















االستثمار َّـ الدقماالستثمار َّـ الدقم ٤١ ٤٠



دائرة التوعية واالعالم على:  

info@duqm.gov.om


www.duqm.gov.om




للحصول على هذا 
اإلصدار يمكنكم 

التواصل مع: 






















































االستثمار َّـ الدقماالستثمار َّـ الدقم ٤٣ ٤٢
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مجمع الصناعات السمكية
 
 

ميناء الصيد البحري

مطار الدقم

منطقة سياحيةمنطقة سكنية

 فندق
كراون بالزا

المنطقة التجارية

منتزة جبلي

المنطقة الحكومية
منطقة الصناعات الخفيفة

منتزة

منتزة

مناطق سكنية

قرية صاي
مناطق سكنية

منتزة

مناطق سكنية

مجمع الشرطة

مناطق سكنية

منطقة الصناعات الخفيفة
 

مناطق حكومية

مناطق الطاقة المتجددة

منطقة الصناعات المتوسطة

منطقة الصناعات الخفيفة

منطقة مخازن
 الميناء  ب

منطقة مخازن
 الميناء  أ

منطقة توسع الحوض الجاف

 منطقة توسع ميناء الدقم

حديقة الصخور

منطقة المعارض

مخازن المواد السائلة

مناطق
طبيعية محجوزة

مصفاة الدقم

قرية نفون

منطقة
الصناعات الثقيلة

ميناء الدقم

منطقة المحاجر

منطقة
الصناعات الثقيلة 

محطة الصرف الصحي
 

 منطقة صناعات
ميناء الدقم

محطة إنتاج المياه والطاقة
 

وادي جرف

وادي صاي

قرية الشوعير

 فندق
بارك إن

مدينة واجهة الدقم

 مجمع سكن العمال

فندق مدينة الدقم

محطة الغاز

منطقة المخازن

 منطقة المنتجات االسمنتية

 
الحوض الجاف

أوتكو - مشروع
مستودعات النفط الخام 

منطقة المحاجر

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

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

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

كم75  الواجهة البحرية للمنطقة االقتصادية الخاصة بالدقم بطول
كم طول الساحل البحري للمنطقة االقتصادية الخاصة بالدقــم 90

االستثمار َّـ الدقماالستثمار َّـ الدقماالستثمار َّـ الدقم ٤٥٤٦ ٤٤


