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Introduction المقدمة

Yahya bin Said Al Jabri
Chairman

يحيى بن سعيد الجابري
رئيس مجلس اإلدارة

The Special Economic Zone Authority at Duqm (SEZAD) brings its investors the 
procedures guide for exercising economic activities in the Special Economic Zone 
at Duqm (SEZD), as part of its efforts to facilitate and simplify the procedures for 
investors.
Throughout the past years, SEZAD has prepared many legislations and procedures 
for attracting and localising investment in the Zone, which increased investors’ 
confidence and contributed to achieving annual growth in the number of 
investments attracted to reach 14 billion dollars– according to the number of 
usufruct contracts signed until the end of 2019. Over the past few years, the Zone 
has witnessed an increase in the numbers of investors and nationalities investing 
in Duqm. 
In an effort to enhance the experience of investors and facilitate various procedures 
related to their investments, we have reduced the time required for processing 
their applications to the lowest level possible. One Example for keeping up with 
investors’ expectations is the time required for opening a commercial registeration, 
which now does not require more than 15 minutes. SEZAD is seeking to simplify 
its procedures for investors by clarifying the conditions and requirements for 
providing its applications while reducing the number of documents required 
for starting the economic activity in the Zone or any other service. The digital 
transformation plan recently adopted by SEZAD contributed to achieving these 
objectives.  
As we bring the procedures guide to our investors, we look forward to having 
more partnerships with investors, whether from the Sultanate or abroad. SEZAD 
emphasises its commitment to provide investors with all needed support. 

تضــع هيئــة املنطقــة االقتصاديــة الخاصــة بالدقــم اليــوم بيــن يــدي املســتثمرين دليــا لإلجــراءات املتعلقــة بمزاولــة 

األنشــطة االقتصاديــة فــي املنطقــة والــذي جــاء إعــداده ضمــن جهــود الهيئــة لتســهيل اإلجــراءات وتبســيطها أمــام 

املســتثمرين.

وقــد قامــت الهيئــة خــال الســنوات املاضيــة بإعــداد العديــد مــن التشــريعات واتخــاذ اإلجــراءات التــي تــؤدي إلــى 

اســتقطاب االســتثمارات وتوطينهــا فــي املنطقــة االقتصاديــة الخاصــة بالدقــم ممــا عــزز ثقــة املســتثمرين وســاهم 

فــي تحقيــق نمــو ســنوي فــي االســتثمارات التــي تســتقطبها املنطقــة والتــي وصلــت – بحســب عقــود االنتفــاع املوقعــة 

حتــى نهايــة عــام 2019 - إلــى 14 مليــار دوالر، كمــا شــهدت املنطقــة علــى مــدى الســنوات املاضيــة زيــادة فــي أعــداد 

املســتثمرين والجنســيات املســتثمرة بالدقــم.

وســعيا مــن الهيئــة إلــى إثــراء تجربــة املســتثمرين وتســهيل مختلــف اإلجــراءات املتعلقــة باســتثماراتهم قمنــا بتقليــص 

فتــرات إنجــاز املعامــات إلــى أدنــى حــد ممكــن، ومــن أبــرز األمثلــة التــي تواكــب بهــا الهيئــة طموحــات املســتثمرين 

أصبــح فتــح الســجل التجــاري خــال فتــرة ال تتجــاوز 15 دقيقــة، كمــا ســعت الهيئــة إلــى تبســيط إجراءاتهــا أمــام 

املســتثمرين مــن خــال توضيــح شــروط ومتطلبــات تقديــم الخدمــات مــع تقليــص عــدد املســتندات التــي يتــم طلبهــا 

عــادة ملزاولــة النشــاط االقتصــادي باملنطقــة أو ألي معاملــة أخــرى، وقــد ســاهمت خطــة التحــول االلكترونــي التــي 

تطبقهــا الهيئــة فــي تحقيــق هــذه األهــداف. 

وإننــا إذ نضــع »دليــل االســتثمار فــي املنطقــة االقتصاديــة الخاصــة بالدقــم« أمــام املســتثمرين فإننــا نتطلــع إلــى 

مزيــد مــن الشــراكة مــع املســتثمرين ســواء مــن الســلطنة أو الخــارج. مؤكديــن التــزام الهيئــة بتقديــم كل الدعــم 

الــذي يحتــاج إليــه املســتثمرون.
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هيئة المنطقة
االقتصاديـــــــــــــــــــة الخاصة بالدقم

Special Economic Zone 
Authority at Duqm (SEZAD) 

الســلطاني  املرســوم  بموجــب  بالدقــم  الخاصــة  االقتصاديــة  املنطقــة  هيئــة  تأسســت 

رقــم )119/2011( الصــادر فــي 26 أكتوبــر 2011م، وهــي هيئــة حكوميــة تتبــع مجلــس 

الــوزراء وتتمتــع بالشــخصية االعتباريــة وباالســتقال املالــي واإلداري، وتهــدف الهيئــة إلــى 

اإلشــراف علــى تنفيــذ مشــروع تطويــر واليــة الدقــم وإدارة املنطقــة وتنميتهــا وتطويرهــا 

للمســاهمة فــي تحقيــق التنميــة االقتصاديــة واالجتماعيــة الشــاملة. 

املرســوُم  أسا�ســي:  بشــكل  املنطقــة  فــي  االســتثمارية  والبيئــة  الهيئــة  عمــَل  ــم 
ّ
وينِظ

الســلطاني  رقــم )119/ 2011( بإنشــاء هيئــة املنطقــة االقتصاديــة الخاصــة بالدقــم 

 /79( رقــم  الســلطاني  واملرســوم  2011م،  أكتوبــر   26 فــي  الصــادر  نظامهــا  وإصــدار 

2013( بإصــدار نظــام املنطقــة االقتصاديــة الخاصــة بالدقــم الصــادر فــي 26 ديســمبر 

2013م، واللوائــح الصــادرة طبقــا لهذيــن املرســومين، وقــد عملــت الهيئــة منــذ تأسيســها 

على ســّن التشــريعات واالجراءات التي توفر البيئة االســتثمارية املشــجعة واملســتقطبة 

واألجنبيــة. املحليــة  لاســتثمارات 

The Special Economic Zone Authority at Duqm (SEZAD) 
was established as per the provision of the Royal Decree 
No 2011/119 issued on 26th October  2011. SEZAD is a 
government entity reporting to the Council of Ministers 
and has a legal personality and enjoys financial and 
administrative autonomy. 
It oversees the implementation of Duqm Development 
Project and manages, develops, and improves SEZD to 
be a tributary for comprehensive economic and social 
development in Oman.

The Royal Decree (2011/119) establishing SEZAD and 
issuing its regulation, dated on 26 October 2011, and Royal 
Decree (2013/79) issuing SEZAD regulation, dated on 26 
December 2013, and the regulations issued in accordance 
with these two decrees are the main source of regulation of 
SEZAD operation and its investment approach in SEZD. 

SEZAD has worked since its inception to form legislations 
and procedures that provide an investment environment to 
attract and encourage local and foreign investments.
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مزايا
االستثمار في المنطقة

هناك العديد من مزايا االستثمار في املنطقة االقتصادية الخاصة بالدقم، يمكن إيجازها فيما يلي:

ــــــــــــــــــــــــــــــرافي  املوقــع الجغـــــ
املتميــز.

Geographical 
strategic location.  

املنطقــــــــــــــــــــــــــة  مســاحة 
إلــى  تصــــــــــــــــــــــــل  التــي 
كيلـــــــــــــــــــــــــومتر   )2000(

مربــع.

مجـــــــــــــــــــــــــــاالت  تنـــــــــــــــــــــوع 
فــــــــــــــــــــــي االستثمــــــــــــــــــــــــــار 

املنطقــة بين صناعية 
وسياحيـــــــــــة  وتجاريــة 
وسكنيــــــــــــــــــــــة وخدمات 
لوجســتية وتطويـــــــــــــــــــر 
عقـــــــــــــــــــاري وصناعــات 

ســمكية.

تقديــم جميــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع 
مــن خــال  الخدمــات 

الواحــدة. املحطــة 

االستقرار السيــا�سي 
والعاقات التجاريــــــــــة 
والسياسية املتمـــــــــــيزة 
للسلطنة مع مختلف 

دول العالم.

ضريبــي  إعفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاء 
ملـــــــــــــــــــــــــدة تصــل إلــى 30 

ســنة.

تراخيــص عماليـــــــــــــــــــــــــــة 
خــال 5 أيــام عمــل.

إعفاء من قيمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 
اإليجــار ملــدة ســنتين.

إعفاء جمركي. الســماح بالتمـــــــــــــــــــــــــــلك 
االجنبــي للمشــروعات 

بنســبة 100 ٪. 

اإلعفــاء مــن شــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرط 
لــرأس  األدنــى  الحـــــــــــــــــــــــــد 

. املســتثمر  املــال 

ال توجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد
 قيـــــــــــــــــــــــــــود علــى جلــب 
وتحويــل  وتــــــــــــــــــــداول 
لعمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات  ا

األجنبيــة.

اإلعفــاء مــن تطبيــق 
أحــكام قانـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــون 
الــوكاالت التجاريــة.

ح  ـــــــــــــــــــــا ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ لسمـ ا
بفتــح  للمشــروعات 
تمثيــــــــــــــــــــــــــــــــل  مكاتــب 
خــارج  لهــا  تجــاري 

 . ملنطقــة ا

البضــــــــــــــــــــــائع  تعامــل 
تصنيعهــا  يتــم  التــي 
تجميعهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا  أو 
باملنطقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 
إلــى  تصديرهــا  عنــد 
أي بلد أو مكان آخر 
السلطنــــــــــــــــــــــــــة  خــارج 
البضائــع  معاملــــــــــــة 

محليــا. املنتجــة 

Advantages
of Investing in SEZD

There are a number of advantages for investing in the Special 
Economic Zone at Duqm (SEZD), some of which are:  

Spacious 
area of up to 
(2000) square 
kilometres. 

Different fields 
of investment: 
industrial, 
commercial, 
tourism, residential, 
logistics, real estate 
and fisheries. 

All services 
provided through 
the one-stop 
shop.

Political stability 
and outstanding 
commercial and 
political relations 
of the Sultanate.

Exemption from 
income tax for 
thirty renewable 
years. 

Issue of foreign 
labours permits 
within five 
working days. 

Exemption from 
rental fees for 
two years. 

Exemption 
from customs tax. 

Project capital 
can be fully 
owned by non-
Omanis.

Exemption from 
the minimum 
requirement 
for the capital 
invested in the 
project. 

Exemption from 
any restrictions 
on procuring, 
trading, and 
exchanging 
of foreign 
currencies.

Exemption 
from applying 
the provisions 
of Commercial 
Agencies Law.  

Allowing 
projects to open 
commercial 
representative 
offices outside 
SEZD.

All products 
assembled or 
produced in SEZD 
shall be treated 
as locally made 
products when 
exported outside 
Oman. 
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كيف تبدأ مشروعك االستثماري
في المنطقة االقتصادية الخاصة بالدقم
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1
االنتفاع باألراضي
Land Usufruct
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1
Land Request (Usufruct)طلب أرض )انتفاع(

تقديم طلب لانتفاع بقطعة أرض بغرض إقامة مشروع في املنطقة 
ملختلف انواع االستعماالت.

• تعبئــة االســتمارة اإللكترونيــة لاســتثمار باالنتفــاع 
بقطعــة ارض.

• ارفــاق نســخة مــن البطاقــة الشــخصية للعمانييــن 
الســجل  مــن  نســخة  او  لألجانــب  الســفر  جــواز  او 

وجــد. إن  للشــركة  التجــاري 
طريــق  عــن  باألرا�ســي  االنتفــاع  طلبــات  اســتام   •
تقديــم  رســوم  وتحصيــل  للهيئــة  االلكترونــي  املوقــع 

. لطلــب ا
التنســيق  بعــد  املناســبة  األرض  قطعــة  تخصيــص   •

املعنيــة. الدوائــر  مــع 
• إرفاق بطاقة ريادة إن وجدت 

 غير 
ً
 عمانيا

ً
250 رياال

5 أيام عملمستردة

Applying for land usufruct request to establish a new 
project in the Zone. 

•Fill the e-request form for land 
u s u f r u c t . 
•Attach ID copy for Omanis and 
passport or Commercial Registration 
(CR) if available for non-Omanis. 
•Receiving land usufruct request from 
SEZAD Website and paying application 
fees. 
•Allocating the appropriate land in 
coordination with the concerned 
departments.
•Attach Riyada Card, if available.    

RO 250 5 working days

)المحطة الواحدة(
)One-Stop Shop(

Land Request (Usufruct)طلب أرض )انتفاع(                                                                         17 
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2
التسجيل التجاري

Commercial
Registration
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تأسيس شركة الشخص الواحد
Registration of Sole 
Proprietor Company  

طلب تأسيس شركة محدودة املسؤولية عدد الشركاء فيها 
شخص معنوي واحد أو شخص اعتباري واحد.

• نسخة من هويات املالك  واملفوضين بالتوقيع.

حســب  بالتوقيــع  للمفوضيــن  التوقيــع  نمــوذج   •
االســتثمار. بطلــب  الــوارد  النمــوذج 

التأســيس والنظــام األسا�ســي موقعــا عليــه  عقــد   •
مــن املالــك  أو املؤســس علــى ان تكــون التوقيعــات 
حســب  املدنيــة  البطاقــة  فــي  املثبــت  الشــكل  بــذات 

االســتثمار. بطلــب  الــوارد  النمــوذج 

• إذا كان أحــد الشــركاء شــخصية معنويــة: محضــر 
املحضــر  هــذا  فــي  يبيــن  بالشــركة  الشــركاء  اجتمــاع 

املالــك وتحديــده. مقــدار حصــة 

داخــل  تأشــيرة  يحمــل  الطلــب  مقــدم  كان  اذا   •
الســلطنة، ارفــاق خطــاب عــدم ممانعــة مــن الكفيــل 
االقتصاديــة  باملنطقــة  شــركة  لتأســيس  الحالــي 

بالدقــم. الخاصــة 

1000 ريال عماني

15 دقيقة

A request to register a sole proprietor company 
consisting of one owner or one legal entity.

•ID copies of the owners and authorised 
signatories. 

•Signature specimen of the authorised 
signatories as per the template of 
investment request.  

•Memorandum and Articles of 
Association signed by the partners or 
founders with signatures matching the 
ones in the IDs. 

•If one of the partners in the company 
is a distinguished person, minutes of 
the partners’ meeting shall specify this 
partner›s share.

•If the investor is a visa holder in the 
Sultanate, a No Objection Letter (NOC) 
from the sponsor shall be submitted for 
establishing a company at SEZD. 
 

15Minutes

RO 1000

)المحطة الواحدة(
)One-Stop Shop(

1

تأسيس  شركة الشخص الواحد                                                    

تأسيس شركة محدودة املسؤولية                                                  

فرع لشركة محدودة املسؤولية أو شركة الشخص الواحد      

فرع لشركة أجنبية                                                                             
إجراءات قيد التعديات في السجل التجاري                               

طلب ترخيص مزاولة النشاط                                                         
قيد عقد الرهن التجاري                                                                  

اإلعفاء الضريبي                                                                                 

Registration of Sole Proprietor Company  

Registration of LLC Company 

Branch of Existing LLC or Sole Proprietor Company 

Branch of foreign company 

Amendments in the Commercial Registration 

Activity License Request 

Registration of Mortgage 

Tax Exemption

21
22
23

24
25
26
27
28
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فرع لشركة محدودة المسؤولية أو تأسيس شركة محدودة المسؤولية
شركة الشخص الواحد Registration of LLC Company

Branch of Existing LLC or 
Sole Proprietor Company

طلب تأسيس شركة محدودة املسؤولية عدد شركائها شخصان 
طلب فتح فرع لشركة محدودة املسؤولية للعمل باملنطقة.معنويان أو اعتباريان أو أكثر .

A request of establishing a new LLC company in SEZD 
consisting of 2 partners or more.A Request to register a branch of limited liability 

company in SEZD. 

أو  الشــركاء  أو  املالــك  هويــات  مــن  نســخة   •
بالتوقيــع. واملفوضيــن  املؤسســين 

حســب  بالتوقيــع  للمفوضيــن  التوقيــع  نمــوذج   •
االســتثمار. بطلــب  الــوارد  النمــوذج 

التأســيس والنظــام األسا�ســي موقعــا عليــه  عقــد   •
من الشركاء أو املؤسسين على ان تكون التوقيعات 
حســب  املدنيــة  البطاقــة  فــي  املثبــت  الشــكل  بــذات 
النمــوذج الــوارد بطلــب االســتثمار،  أو حســبما تــراه 

الشــركة، والنظــام األسا�ســي لشــركات املســاهمة.
• إذا كان أحــد الشــركاء شــخصية معنويــة: محضــر 
املحضــر  هــذا  فــي  يبيــن  بالشــركة  الشــركاء  اجتمــاع 

مقــدار حصــة هــذا الشــريك .
نســخة  معنــوي:  أجنبــي  شــريك  هنــاك  كان  إذا   •
األسا�ســي  والنظــام  التأســيس  عقــد  مــن  مصدقــة 
للشــريك األجنبــي املعنــوي وإثبــات مــا يفيــد تســجيله 
مــن  قــرار  أو  اجتمــاع  ومحضــر  األجنبــي  البلــد  فــي 
ومــن  الشــركة  حصــة  مقــدار  فيــه  يبيــن  الشــركاء 
فــي عقــد التأســيس، مــع ترجمتهــا  إلــى اللغــة  يمثلهــا 

العربيــة.
فــي  إقامــة  تأشــيرة  يحمــل  الطلــب  مقــدم  كان  إذا   •
الكفيــل  مــن  ممانعــة  عــدم  خطــاب   : الســلطنة 

املنطقــة. فــي  املشــروع  لتأســيس  الحالــي 

1000 ريال عماني

15 دقيقة

• Copy of IDs of the owner, partners, 
founders or authorised signatories.
• Signature specimen of the authorised 
signatories as per the template of 
investment request.   
• Memorandum and Articles of 
Association signed by the partners or 
founders with signatures matching the 
ones in the IDs. 
• If one of the partners in the company 
is a distinguished person, minutes of 
the partners’ meeting shall specify this 
partner›s share.
• If there is a foreign distinguished 
partner, certified copy of the 
Memorandum and Articles of 
Association of the foreign legal partner, 
proof of registration in the foreign 
country and minutes of the partners’ 
meeting shall specify this partner›s 
share with Arabic translation.
• If the investor is a visa holder in the 
Sultanate, a No Objection Letter (NOC) 
from the sponsor shall be submitted for 
establishing a company at SEZD. 

RO 1000

15Minutes

)المحطة الواحدة(
)One-Stop Shop()المحطة الواحدة(

)One-Stop Shop(

• محضــر اجتمــاع الشــركاء الــذي يتضمــن إضافــة الفــرع 
واألنشــطة )للشــركات(.

األسا�ســي  والنظــام  التأســيس  لعقــد  املعــدل  العقــد   •
)للشــركات(

تســجيل  بطلــب  الحصــص  مالــك  مــن  رســمية  رســالة   •
الفــرع واالنشــطة فــي املنطقــة االقتصاديــة للشــركات ذات 

الواحــد. الشــخص 
• نســخة مــن األوراق الرســمية والتراخيــص الصــادرة عــن 

الجهــات املختصــة املعنيــة

•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 
author i t ies .

1515Minutes دقيقة

1000 ريال عماني

RO 1000

23
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Branch of Foreign Companyفرع لشركة أجنبية

 A request to register a branch of foreign company  inطلب فتح فرع لشركة أجنبية للعمل باملنطقة.
SEZD.

• تعبئة االستمارة الخاصة بذلك.
• نســخة مــن هويــات املالــك أو الشــركاء أو املؤسســين 

واملفوضيــن بالتوقيع.
حســب  بالتوقيــع  للمفوضيــن  التوقيــع  نمــوذج   •

االســتثمار. بطلــب  الــوارد  النمــوذج 
والنظــام  التأســيس  عقــد  مــن  مصدقــة  نســخة   •
مــع  الرئي�ســي،  بمركزهــا  العامليــة  للشــركة  االسا�ســي 

العربيــة. اللغــة  إلــى  ترجمتهــا 
الرئي�ســي  املركــز  مســؤولية  تؤكــد  مصدقــة  رســالة   •
فــي  الفــرع  بهــا  يقــوم  التــي  األعمــال  عــن   للشــركة 

العربيــة. اللغــة  إلــى  ترجمتهــا  مــع  الســلطنة 
بمركزهــا  الشــركة  بتســجيل  مصدقــة  شــهادة   •
الرئي�سي في  البلد األم، مع ترجمتها إلى اللغة العربية
• تفويــض مصــدق مــن املركــز الرئي�ســي يخــول مديــر/

فــي الســلطنة،  مديــري الفــرع للقيــام بأعمــال االدارة 
مــع الترجمــة إلــى اللغــة العربيــة.

• نســخة مــن االتفاقيــة املبرمــة بيــن الشــركة والجهــة 
مــن  صــادر  كتــاب  او  معهــا  املتعاقــدة  الحكوميــة 
بدايتــه  وتاريــخ  العقــد  رقــم  يبيــن  الحكوميــة  الجهــة 

وانتهائــه.

1000 ريال عماني

15 دقيقة

• Fill the Request Form.
• Copy of IDs of the owner, partners, 
founders or authorised signatories.
• Signature specimen of the authorised 
signatories as per the template of 
investment request.  
• Certified copy of the Memorandum and 
Articles of Association of the international 
company in its headquarters country, with 
Arabic translation.
• Certified letter confirming the 
responsibility of the company’s 
headquarter for the work carried out by 
its branch in the Sultanate, with Arabic 
t ranslat ion.
• Approved certificate of registration of the 
company in its headquarter’s country, with 
Arabic translation.
• Certified delegation from the headquarter 
authorising the branch manager/s to carry 
out management tasks in the Sultanate 
with Arabic translation.
• A copy of the agreement signed between 
the company and the government entity 
contracting with, or a letter from the 
government entity stating the contract 
number and its starting and ending date.RO 1000

15Minutes

)المحطة الواحدة(
)One-Stop Shop(

إجراءات قيد التعديالت في
السجل التجاري 

Amendments in the 
Commercial Registration

 A request to amend details in the commercialطلب تعديل بعض البنود بالسجل التجاري.
registration.

تختلف باختاف املعاملة 
املراد تعديلها

Differ from service to 
another

)المحطة الواحدة(
)One-Stop Shop(

• محضر اجتماع الشركاء للشركات.
• عقد تأسيس معدل للشركات.

• االستمارة الخاصة بالتعديل

• Minutes of the partners meeting
• Amended Articles of Association 
for companies. 
• Fill the amendment request 
form. 

1515Minutes دقيقة

45
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قيد عقد الرهن التجاريطلب ترخيص مزاولة النشاط Activity license RequestRegistration of Mortgage

طلب الحصول على تصريح أو إذن  لبدء ممارسة نشاط معين 
باملنطقة .

تقييد الرهن في السجل التجاري وتوثيق الرهن بين الراهن و 
املرتهن.

A request to obtain a license to conduct a business in 
SEZD. 

A request to register mortgage  in the commercial 
registration and certify the mortgage agreement 
between the mortgaged and the mortgagee.  

مزاولــة  ترخيــص  لطلــب  املخصصــة  االســتمارة  تعبئــة   •
اقتصــادي. نشــاط 

ملمارســة  مناســب  مبنــى  أو  مكتــب  إيجــار  عقــد  إبــرام   •
حــدود  داخــل  ترخيصــه  املــراد  االقتصــادي  النشــاط 

االقتصاديــة املنطقــة 
• استيفاء االشتراطات الصحية املقررة من الهيئة

طبيعــة  حســب  البيئيــة  التصاريــح  متطلبــات  اســتيفاء   •
الترخيــص  تطلــب  إن  للمشــروع  االقتصــادي  النشــاط 

ذلــك.
املدنــي  للدفــاع  العامــة  الهيئــة  متطلبــات  اســتيفاء   •

. ف الســعا وا
اذا كان املشــروع  الجهــات االخــرى  اســتيفاء موافقــات   •
والصحــة  والتدريــب  التعليــم  كأنشــطة  ذلــك  يتطلــب 

الســمكية والثــروة 
نموذج اللوحة التجارية.

الرهــن  مــن  املســتفيدة  الجهــة  املرتهــن  الطــرف  يتقــدم   •

بكتــاب خطــي إلــى املحطــة الواحــدة بالهيئــة يتضمــن طلــب 

تســجيل عقــد الرهــن لــدى الهيئــة.

مــن  توثيقــه  بعــد  الرهــن  عقــد  مــن  أصليــة  نســخ  ثــاث   •

الهيئــة أو  بالعــدل  الكاتــب  دائــرة 

• اثبــات تمثيــل االشــخاص الطبيعييــن عــن أطــراف العقــد 

فــي التوقيــع علــى عقــد الرهــن وذلــك بتقديــم وكالــة شــرعية 

أو قــرار مــن مجلــس اإلدارة بالنســبة لشــركات املســاهمة 

أو محاضــر اجتماعــات جمعيــة الشــركاء بالنســبة لألنــواع 

األخــرى مــن الشــركات.

• نســخ مــن الهويــات الشــخصية للذيــن ســيقومون بتوقيــع 

العقد.

النشاط التجاري 500 ريال عماني
النشاط الصناعي 1500 ريال عماني

1٪ من قيمة
التسهيات االئتمانية

30  دقيقةيوم عمل • Fill the license request form.
• Signed lease agreement for an office or 
building to start the project in SEZD.
• Meeting the health requirements set by 
SEZAD.
• Meeting the requirements of 
environmental permits based on the type 
of the project’s business. 
• Meeting the requirements of the Public 
Authority for Civil Defense and Ambulance 
(PACDA).
• Obtaining approvals of other authorities, 
if the project requires that, such as 
education, health and fisheries.
• Sample of the commercial signboard. 

• The mortgagee submit an official letter 
to One-Stop Shop requesting to register a 
mortgage agreement with SEZAD.
• 3 original copies of mortgage agreement 
certified by the Notary Public or SEZAD.
• Proof of representatives on behalf of both 
parties to sign the mortgage contract by 
presenting a letter of autonomy, a decision 
from the Board of Directors for SAOG 
companies or minutes of meeting for other 
types of companies. 
• Copy of IDs of persons who will sign the 
mortgage agreement. Commercial license (RO 500) 

Industrial license (RO 1500) 

%1 of the loan
transaction fees 

1 working day
30 minutes

)المحطة الواحدة()المحطة الواحدة(
)One-Stop Shop()One-Stop Shop(

67
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 Tax Exemptionاإلعفاء الضريبي 

• طلب حصول الشركة على إعفاء من ضريبة الدخل.
• يرسل من الهيئة لجهاز الضرائب إلصدار قرار اإلعفاء

• A request from the company to be exempted from tax 
on annual income.
• To be sent by SEZAD to the Tax Authority for issuing 
the exemption decision.

ال توجد رسوم

No Fees

)المحطة الواحدة(
)One-Stop Shop(

• تعبئة استمارة طلب اإلعفاء الضريبي 
• صور فوتوغرافية ملوقع نشاط الشركة

• البيانات املالية للمشروع

• Fill the Tax Exemption request form.
• Recent Photos of the project activities 
on site.
• Financial details of the project.

يوم  عمل
1 working day

8
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3
التراخيص العمالية 

والتأشيرات والجمارك
Work Visas/ Permits 
and Customs 
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ترخيص عمل مستثمر 
وترخيص العمل 

Investor Permit & Work 
Permit 

• ترخيص عمل للمستثمر : املوافقة على قدوم املستثمر 
األجنبي للمنطقة

• ترخيص العمل: املوافقة على قدوم العامل األجنبي للمنطقة

• Employment license for investor: Approval to 
employ a foreign investor in SEZD.
• Employment license: Approval to employ foreign 
worker in SEZD.

 
ً
 عمانيا

ً
• رسوم تسجيل الطلب 250 رياال

)الهيئة(
• رسوم إصدار التراخيص يتم تجديدها

 وفق مدة الترخيص ونوعه 
ً
إلكترونيا

• Application registration fees 
RO 250 (SEZAD)
• Permit issuance fees, to 
be paid online based on the 
duration of permit and its type 
(Ministry of Manpower)

)المحطة الواحدة(
)One-Stop Shop(

املوظــف  قبــل  مــن  إلكترونيــا  الطلــب  تســجيل  يتــم   •
املختــص بالهيئــة، وذلــك فــي حالــة عــدم وجــود مفــّوض 

بالشــركة لديــه بطاقــة مقيــم.
تســجيله  عنــد  الطلــب  تســجيل  رســوم  دفــع  يتــم   •
(، وتقوم الدائرة املختصة 

ً
 عمانيا

ً
مباشــرة )250 رياال

اإلســتيفاء  شــهادة  وإعــداد  الطلــب  بدراســة  بالهيئــة 
إلكترونيــا. العمــل  إلــى دائــرة  ثــم تحويلهــا  ومــن 

وذلــك  إلكترونيــا،  النهائــي  الترخيــص  رســوم  دفــع   •
بعــد اعتمــاده نهائيــا مــن دائــرة العمــل، أو اســتكمال 

للطلــب. مســبب  رفــض  وجــود  حالــة  فــي  املطلــوب 

• The request to be registered online 
by the concerned employee in SEZAD, 
in case of the authorised person has no 
resident card.
• Pay the registration fees (OMR 250) 
upon registration and concerned 
department at SEZAD shall review 
the application and issue compliance 
certificate.  
• Pay the final license fee online post 
the final approval from Manpower 
Department or to complete the other 
requirements.  

يوم عمل

1 working day

1

ترخيص عمل مستثمر  وترخيص العمل                                   

تأشيرة عند الوصول لزيارة املنطقة االقتصادية 
الخاصة بالدقم 

طلب نقل خدمة عامل 

طلب ندب عامل

اإلعفاء الجمركي 

Investor Permit & Work Permit 

On Arrival Visa to visit SEZD

Foreign Worker Transfer 

Worker Secondment 

Customs Duty Exemption

33
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35
36
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تأشيرة عند الوصول لزيارة المنطقة 
االقتصادية الخاصة بالدقم 

طلب نقل خدمة عامل
On Arrival Visa to visit SEZD 

Foreign Worker Transfer 

تصدر هذه التأشيرة للمستثمرين.
نقل العمال األجانب من شركة إلى أخرى داخل املنطقة 

ا لائحة املنظمة لذلك.
ً

االقتصادية وفق The visa is issued for investors.

A request to transfer a foreign worker from a 
company to another as per the regulations.  

  تحصل من قبل
ً
 عمانيا

ً
50  رياال

ًشرطة عمان السلطانية 
 عمانيا

ً
250 رياال

RO 50 to be collected
by Royal Oman Police 

RO 250

)المحطة الواحدة(
)One-Stop Shop(

)المحطة الواحدة(
)One-Stop Shop(

تعبئــة اســتمارة الطلــب مــع إرفــاق نســخ 
الجــوازات للمســتثمرين وتكــون صاحيــة 

التأشــيرة كاآلتــي:
دخــول  تاريــخ  مــن   

ً
شــهرا  )12( أو  أشــهر   )6(  •

، لســلطنة ا
• ال تزيــد فتــرة اإلقامــة بالســلطنة عــن )3( أشــهر فــي 

كل مــرة.
• عدد الرحالت: متعددة الرحالت . 

أخــرى  إلــى  شــركة  مــن  األجانــب  العمــال  نقــل  يجــوز 
لذلــك. املنظمــة  لائحــة  ــا 

ً
وفق املنطقــة  داخــل 

طلــب  بتقديــم  العامــل  إليهــا  املنقــول  الشــركة  تقــوم 
 عبــر موقــع وزارة القــوى العاملــة وتتــم 

ً
النقــل الكترونيــا

للشــركة  اإللكترونــي  بالتصديــق  ذلــك  علــى  املوافقــة 
ترخيــص  وجــود  بشــرط  إليهــا  واملنقــول  منهــا  املنقــول 
عمــل شــاغر للشــركة املنقــول إليهــا، إلــى جانــب إرفــاق 
الوثائــق املطلوبــة الــوارد ذكرهــا فــي الائحــة التنظيميــة.

Fill the application form and attach 
passports’ copy of investors, and 
the validity of the visa will be as 
follows: 
• (6) six months or (12) twelve months 
from date of arriving Oman.
• The stay period in Oman shall not 
exceed three months each time. 
• Number of trips : Multi trips

The foreign workers may be transferred 
from one company to another within 
SEZD according to the bylaw.
The Company transferred worker to, 
shall submit a request for worker 
transfer online through the website of 
the Ministry of Manpower and will be 
approved online under the condition of 
availability of vacancy in the company 
transferred to. All required documents 
as per the regulations shall be attached 
with the request.  

4٨ ساعة
48 hours before
arrival as minimum

يوم عمل

1 working day

23
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Worker Secondment Customs duty exemption اإلعفاء الجمركي طلب ندب عامل

تجيز هذه الخدمة ندب العمال بين املشروعات العاملة في 
 للنموذج املعد من قبل الهيئة.

ً
املنطقة وفقا

إعفاء من الضريبة الجمركية  على البضائع املستوردة 
 للتشريعات املعمول بها في املنطقة.

ً
واملصدرة وفقا

A request for secondment of workers between 
companies at SEZD as per the template of SEZAD. 

A request for exemption form the customs duty 
for all imported and exported products as per the 
regulations implemented in SEZD. 

ً
 عمانيا

ً
250 رياال

ال توجد رسوم

RO 250
No Fees

)المحطة الواحدة(
)One-Stop Shop(

)المحطة الواحدة(
)One-Stop Shop(

تقوم الشركة بتقديم طلب ندب عامل وفق اآلتي: 
املنتــدب  العامــل  مــن  ممانعــة(  )عــدم  خطيــة  موافقــة   •

منهــا. املنتــدب  واملنشــأة 
• نسخة من األوراق الثبوتيه للعامل.

• اتفاقيــة نــدب بيــن املنشــأتين وفقــا للنمــوذج املعــد لذلــك 
مــن قبــل الهيئــة.

• إرفاق الوثائق الوارد ذكرها في الالئحة التنظيمية

تقوم الشركة بتقديم طلب اعفاء جمركي  وفق اآلتي:
• تقديم رسالة رسمية من الشركة لطلب اإلعفاء الجمركي.

• اسم الشركة مع رقم السجل التجاري 
مــع  املســتوردة  البضائــع  مــن  قائمــة  او  الشــحن  بوليصــة   •

. الوصــف 
• رقم الحجز للصادر.

• ميناء التفريغ/ املنفذ البري/ املنفذ الجوي. 
• بيانات التواصل: البريد االلكتروني او رقم الهاتف. 

The company should submit the 
secondment request as follows:
• No objection letter from the worker and 
his/her employer.
• Copy of worker documents.
• Secondment agreement between both 
companies according to the prepared 
template by SEZAD 
• Attach all documents that are mentioned 
in the bylaw.

The company should apply for customs 
duty exemption as follows:
• Submitting an official letter from the 
company requesting customs duty 
exemption 
• Company name with commercial 
registration number.
• Shipping invoice or packaging list of the 
imported goods with description.
• Booking number for the export 
• Port of discharge / land port /Airport 
• Contact details such as e-mail address 
or phone number.

يوم عمل
يوم عمل

1 working day
1 working day

45
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4
التصاريح

وموافقات البناء
 Building Permits

and Approvals
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Demarcation Permitتسليم العالئم

خدمة تسليم عائم لقطعة األرض وفقا إلحداثيات الرسم 
املساحي املعتمد.

A request for demarcation to be done to the plot 
according to the cadastral drawings (Krooki).

10  رياالت عمانية لكل عامة  

RO 10 Ten for each mark 

)المحطة الواحدة(
)One-Stop Shop(

الدخول للموقع وطلب خدمة تسليم العائم.

Just log in to the website and click on 
demarcation.

يوم عمل

2 working days

1
تسليم عائم                                                                                   

إباحة بناء )جديد(                                                                  

إباحة بناء   )تجديد(                                                                       

إباحة البناء  )إضافة(                                                                   

إباحة البناء  )تعديل(                                                                   

طلب شهادة إتمام البناء                                                                        

عقد إيجار)جديد(                                        

عقد إيجار  )تجديد(

عقد إيجار  )إلغاء(                                                                          

ترخيص تسمية املبنى                                                                             

تصريح الافتات واللوحات االعانية والتجارية على املحات 

والسيارات وامللصقات واملطبوعات )جديد – تجديد(
تغير لوحة املحل التجاري                                                            

ترخيص الفتة أو اعان أو لوحة مشروع )جديد( 

عدم ممانعة من عمل فحوصات التربة 

عدم ممانعة من تسوية أرض 

تصريح هدم مبنى )منشأة( 

فحص مركبة/معدة 

الرخصة الصحية للسيارات   

شهادة تصنيف فندق 

تصريح مخيم عمال مؤقت 

البطاقة الصحية )جديد/ تجديد(

Demarcation Permit 

Construction Permit (New) 

Construction Permit (Renew) 

Construction Permit (Addition) 

Construction Permit (Amendment) 

Completion Certificate 

Lease Contract (New) 

Lease Contract (Renew) 

Lease Contract (Cancel) 

License of Building Name 

Permit to install billboard, advertisements and signboards on 

shops, vehicles, poster and printed material (New/Renew) 

Change of Commercial Signboard 

License for a banner, advertisement or project signboard (New) 

NOC for Soil Test 

NOC for Land Preparation 

Building Demolition Permit (Establishment) 

Vehicle / Equipment Check-up 

Health License for Vehicles 

Hotel Classification Certificate  

Temporary Labour Camp Permit 

Health Card (New/Renew)
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إباحة بناء )تجديد(إباحة بناء )جديد( Construction Permit (New) Construction Permit (Renew) 
تصريــح جديــد ملباشــرة البنــاء واألعمــال اإلنشــائية بعــد اعتمــاد 
ويكــون  بهــا  املعمــول  واللوائــح  للنظــم  ومطابقتهــا  الخرائــط 
ســنويا. تجديــده  ويمكــن  ســنة  ملــدة  املفعــول  ســاري  التصريــح 

األعمــال  فــي   لاســتمرار  للمســتثمرين  بنــاء  تصريــح  تجديــد 
واللوائــح  للنظــم  ومطابقتهــا  الخرائــط  اعتمــاد  بعــد  اإلنشــائية 
املعمــول بهــا ويكــون التصريــح ســاري املفعــول ملــدة ســنة أخــرى. 

A new permit to start construction after approving 
the drawings according to building regulations and 
standards and this permit is valid for one year with 
a possibility for renew. 

Renewal of construction  permit for investors to 
extend the project execution after approving the 
drawings according to building regulations and 
standers and this permit will be valid for one year 
more.

100 ريال عماني للمشروع الذي ال تزيد 
مساحة بنائه عن 1000متر مربع مع 

احتساب 25 بيسة لكل متر مربع إضافي 
ملساحة البناء التي تزيد عن ألف متر مربع.

100 ريال عماني للمشروع الذي ال تزيد 
مساحة بنائه عن 1000متر مربع مع 

احتساب 25 بيسة لكل متر مربع إضافي 
ملساحة البناء التي تزيد عن ألف متر مربع.

RO 100  for the project 
not exceeding 1000 metre 
including 0.025 biasa for 
additional square metre 

exceeding 1000 square metre.

RO 100  for the project 
not exceeding 1000 metre 
including 0.025 biasa for 
additional square metre 

exceeding 1000 square metre.

)المحطة الواحدة(
)One-Stop Shop(

)المحطة الواحدة(
)One-Stop Shop(

• الخرائط االنشــائية واملعمارية وامليكانيكية والكهربائية 
) PDF/CAD معتمدة من االستشــاري )بصيغة

• جداول الحسابات االنشائية معتمدة من االستشاري
• فحص التربة معتمد من شركة معتمدة بالسلطنة 

• خرائط الدفاع املدني معتمدة من هيئة الدفاع املدني  
• استمارات  احتياج الكهرباء واملاء 

• استمارة طلب تجديد االباحة 

• Structural, architectural, mechanical 
and electrical drawings approved by the 
consultant (PDF and CAD)
• Construction schedule of values  
approved by the consultant
• Soil inspection is certified by a company 
accredited in Oman 
• Civil defense maps approved by the 
Public Authority for Civil Defense and 
Ambulance  
• Electricity and water requirements  
forms 

• Request form of permit renewal.  

يوما عمل5  أيام عمل

5 working days2 working days
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إباحة بناء )تعديل(إباحة بناء )إضافة( Construction Permit (Addition) Construction Permit 
(Amendment)  او الوحــدات علــى مشــروع بنــاء إلضافــة بعــض األجــزاء  تصريــح 

قائــم بعــد اعتمــاد الخرائــط ومطابقتهــا للنظــم واللوائــح املعمــول 
بهــا .

تصريــح يصــدر بعــد اعتمــاد طلــب تعديــل علــى الخرائــط املعتمــدة 
ســابقا والصــادر بهــا ترخيــص بنــاء .

It is a Construction Permit to add some parts or 
units to an existing project according to building 
regulations and standards. A permit issued after approval of amending 

approved drawings which is already granted a 
construction permit.  

100 ريال عماني للمشروع الذي ال تزيد 
مساحة بنائه عن 1000متر مربع مع 

احتساب 25 بيسة لكل متر مربع إضافي 
ملساحة البناء التي تزيد عن ألف متر مربع.

100 ريال عماني للمشروع الذي ال تزيد 
مساحة بنائه عن 1000متر مربع مع 

احتساب 25 بيسة لكل متر مربع إضافي 
ملساحة البناء التي تزيد عن ألف متر مربع.

RO 100  for the project 
not exceeding 1000 metre 
including 0.025 biasa for 
additional square metre 

exceeding 1000 square metre.

RO 100  for the project 
not exceeding 1000 metre 
including 0.025 biasa for 
additional square metre 

exceeding 1000 square metre.

)المحطة الواحدة(
)One-Stop Shop(

)المحطة الواحدة(
)One-Stop Shop(

• الخرائط االنشــائية واملعمارية وامليكانيكية والكهربائية 
) PDF/CAD معتمدة من االستشــاري )بصيغة

• جداول الحسابات االنشائية معتمدة من االستشاري
• فحص التربة معتمد من شركة معتمدة بالسلطنة 

• خرائط الدفاع املدني معتمدة من هيئة الدفاع املدني  
• استمارات  احتياج الكهرباء واملاء 

الحســابات  وجــداول  الخرائــط  مــن  ورقيــة  نســخ  ثــاث   •
االستشــاري  مــن  املعتمــدة  االنشــائية 

وجــداول  الخرائــط  مــن   )  Cad+Pdf  ( رقميــة  نســخ   •
. االستشــاري  مــن  املعتمــدة  االنشــائية  الحســابات 

• املوافقات من قبل الدفاع املدني 

• Structural, architectural, mechanical 
and electrical drawings approved by the 
consultant (PDF and CAD)
• Construction account tables approved 
by the consultant
• Soil inspection is certified by a company 
accredited in Oman 
• Civil defense maps approved by the 
Public Authority for Civil Defense and 
Ambulance 
• Electricity and water requirements  
forms 

• Three (3) hard copies of full set of 
drawings andconstruction schedule of 
values approved by the Consultant (A3).
• Soft copies (Cad + Pdf) of full set of 
drawings and construction schedule of 
values approved by the Consultant.
• Approvals from civil defense.

يوما عمليوما عمل

2 working days2 working days
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شهادة إتمام البناء 
عقد إيجار )جديد(

Completion Certificate
Lease Contract (New)

تصــدر شــهادة إتمــام البنــاء بعــد اكتمــال أعمــال املشــروع حســب 
او  ماحظــات  وجــود  عــدم  مــع  املعتمــدة  والتصاريــح  الخرائــط 

. باملوقــع  مخلفــات 
بشــكل  واملســتأجر  املؤجــر  بيــن  املبــرم  العقــد  وتســجيل  توثيــق 
رســمي لدى الهيئة،  وذلك بعد التأكد من االشــتراطات املطلوبة.

Construction Completion Certificate issued after 
the completion of construction works as per the 
permits and approved drawing issued under the 
regulations and all remnants are removed from the 
site. 

Documentation and registration of the contract 
between the lessor and the lessee formally with 
SEZAD, after conforming the requirements.

100 ريال عماني للمشروع الذي ال تزيد 
مساحة بنائه عن 1000متر مربع مع 

احتساب 25 بيسة لكل متر مربع إضافي 
ملساحة البناء التي تزيد عن ألف متر مربع.

 ٪3
من قيمة العقد السنوي 

RO 100  for the project 
not exceeding 1000 metre 
including 0.025 biasa for 
additional square metre 

exceeding 1000 square metre.

3% 
of the annual contract value

)المحطة الواحدة(
)One-Stop Shop()المحطة الواحدة(

)One-Stop Shop(

)PDF/CAD( نسخة من الخرائط بعد التنفيذ •
• نســخة مســتقلة مــن خرائــط املســطحات الخضــراء بعــد 

)PDF/CAD( التنفيــذ وورقيــة
علــى  املشــرف  االستشــاري  مــن  ممانعــة  عــدم  رســالة   •

املشــروع
• نســخ مــن تقاريــر املتابعــة مــن االستشــاري املشــرف علــى 

املشــروع
• الترخيص النهائي من الدفاع املدني

• استمارة عقد إيجار ) ثاث نسخ( 
تكون معتمدة ومختومة من الطرفين 

• A soft and hard copy (PDF/CAD) files of 
As Built Drawings. 
• A copy of As Built Drawings for 
Landscaping (Soft & Hard) PDF /AutoCAD 
Format
• No Objection Certificate  from Project 
Consultant along with site visit reports. 
• Final Civil Defense License

• Lease Contract form (three copies),
should be approved and stamped by

 both parties.

يوما عمل

يوما عمل 2 working days

1 working day
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Lease Contract (Renew)عقد إيجار )تجديد(
بشــكل  واملســتأجر  املؤجــر  بيــن  املبــرم  العقــد  وتســجيل  توثيــق 
رســمي لدى الهيئة،  وذلك بعد التاكد من االشــتراطات املطلوبة.

Documentation and registration of the contract 
between the lessor and the lessee officially with the 
SEZAD, after conforming the requirements.

 ٪3
من قيمة العقد السنوي 

3% 
of the annual contract value

)المحطة الواحدة(
)One-Stop Shop(

• أصل استمارة عقد االيجار السابق.
• استمارة عقد إيجار ) ثاث نسخ( تكون معتمدة 

ومختومة من الطرفين .

• Original copy of the previous lease 
contract form.

• Lease Contract form (three copies),
should be approved and stamped by 

both parties.

يوم عمل

1 working day

Lease Contract (Cancel)عقد إيجار )إلغاء(
بشــكل  واملســجل  واملســتأجر   املؤجــر  بيــن  املبــرم  العقــد  إلغــاء 
رســمي لــدى الهيئــة،  وذلــك بعــد التاكــد مــن عــدم وجــود مخالفــات 

علــى املحــل.

Cancellation of the contract between the lessor and 
the lessee which should be  registered officially 
with SEZAD, after confirmation of no violations on 
the premises.

ال توجد رسوم

No Fees

)المحطة الواحدة(
)One-Stop Shop(

• استمارة طلب إلغاء عقد إيجار  

• Lease Contract cancellation form 

يوم عمل

1 working day
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تصريح الالفتات واللوحات االعالنية 
والتجارية على المحالت والسيارات

والملصقات والمطبوعات )جديد – تجديد(

Permit to install billboard, 
advertisements and signboards on 
shops, vehicles, poster and printed 
material (New/Renew)

يســمح التصريــح بوضــع الافتــات واللوحــات االعانيــة والتجاريــة 
علــى املحــات والســيارات وامللصقــات واملطبوعــات.

Permit to install billboards, advertisements and 
signboards on shops, vehicles, posters and printed 
materials.

ً
 عمانيا

ً
50  رياال

RO 50

)المحطة الواحدة(
)One-Stop Shop(

االعانيــة  واللوحــات  الافتــات  تصريــح  طلــب  اســتمارة   •
وامللصقــات  والســيارات  املحــات  علــى  والتجاريــة 

ت ملطبوعــا وا
• نموذج من اللوحة/امللصق او املطبوعات

• شهادة العامة التجارية )إن وجدت(

•Permit request for billboards, 
advertisements and signboards on shops, 
vehicles, poster and printed materials.
• Sample of signboard.
• Trade Mark certificate (If any)  

يوم عمل

1 working day

License of Building Nameترخيص تسمية المبنى
علــى  املبنــى  باســم  الفتــة  بوضــع  وذلــك  املبنــى  لتســمية  تصريــح 

واجهتــه.

Permit to name a building and placing a board with the 
building name.  

)المحطة الواحدة(
)One-Stop Shop(

• استمارة طلب تسمية املبنى
• نموذج من اللوحة

•License of Building Name Request 
Form 
• Sample of signboard.

يوم عمل

1 working day

 200 ريال عماني عند تقديم الطلب  

RO 200 when applying for the 
license
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تغيير لوحة محل تجاري 
Change of Commercial
Signboard

مراجعــة  خالــه  مــن  ويتــم  التجــاري،  املحــل  لوحــة  لتغييــر  طلــب 
اللوحــة.  نمــوذج  واعتمــاد 

A request to change the commercial signboard with 
its sample shall be reviewed and approved. 

)المحطة الواحدة(
)One-Stop Shop(

•  استمارة طلب تغيير لوحة املحل التجاري   
• نموذج اللوحة متضمنا مواصفات اللوحة

• شهادة العامة التجارية )إن وجدت(

• Permit request for  changing  signboard  
•Sample of signboard including 
s p e c i fi c a t i o n
• Trade Mark certificate (If any)  

يوم عمل

1 working day

10  رياالت عمانية

RO 10

ترخيص الفتة أو اعالن أو لوحة 
مشروع )جديد(

License for a banner, 
advertisement or project 
signboard (New) 

علــى  للمنتجــات  الدعائيــة  واللوحــات  الافتــات  وضــع  تصريــح 
الفتــات  ويشــمل  الشــوارع  وعلــى  وواجهاتهــا  املبانــي  أســطح 

املشــروعات.   

Permit to install billboards and advertainments on 
roofs, facades and at street.

)100( ريال عماني الى مساحة 30 مترا 
مربعا,  )200( ريال عماني اكبر من 30 مترا 

مربعا.

RO (100) for up to 30 square 
metre and if more, then RO 

(200) is charged.  

)المحطة الواحدة(
)One-Stop Shop(

• اســتمارة طلــب ترخيــص  الفتــة او اعــان  او لوحــة 
مشــروع

• نموذج من اللوحة

• Signboard / advertisement or project 
signboard permit request. 
• Sample of signboard.

يوم عمل

1 working day
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عدم ممانعة من عمل
عدم ممانعة من تسوية أرضفحوصات التربة NOC for Soil Test NOC for land preparation 

فــي رسالة لعمل فحوصات للتربة ملوقع معين داخل حدود املنطقة.   الشــروع  قبــل  لتمهيــد األرض وتســويتها  رســالة عــدم ممانعــة 
البنــاء .

A request for a No Objection Certificate (NOC)  to do 
the soil test in any certain site within SEZD. 

NOC to prepare and level the land before starting 
construction of the project.  

)المحطة الواحدة(
)One-Stop Shop(

)المحطة الواحدة(
)One-Stop Shop(

•  استمارة طلب تصريح فحص تربة
• تسليم العائم لقطعة األرض

• تعهد املقاول
ضمــان بنـكـي بقيمــة 1 ٪ مــن قيمــة إجمالــي عطــاء   •

املشــروع

• خطــاب طلــب رســالة عــدم ممانعــة ألعمــال تســوية 
األرض 

نســخة مــن الخرائــط التفصيليــة لطريقــة تســوية   •
محيــط  تحديــد  مــع   CAD + PDF بصيغــة  األرض 

األرض. تســوية  مســتوى  خرائــط  أو  األرض 
• تعهد املقاول

• ضمان بنكي بقيمة 1 ٪ من تكلفة املشروع
• Soil test permit request.
• Plot Demarcation 
• Contractor Pledge 
• A bank guarantee of 1% of the total 
value of the project tender

• Official letter requesting for NOC 
Letter for land preparation. 
• Detailed drawings (CAD+PDF) of land 
leveling and dimensions. 
• Contractor Pledge.
• A bank guarantee of 1% of the total 
value of the project tender.

يوما عمليوما عمل

2 working days2 working days

ال توجد رسومال توجد رسوم

No FeesNo Fees
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تصريح هدم مبنى )منشأة( 
فحص مركبة/معدة

Building Demolition 
Permit (Establishment) Vehicle / Equipment 

Check-up تصريح لهدم مبنى او منشأة داخل حدود املنطقة.

تسجيل املركبات التابعة للشركات باملنطقة.

A permit for demolition of a building within SEZD. 

Registering the vehicles of companies operating at 
SEZD. )المحطة الواحدة(

)One-Stop Shop(
)المحطة الواحدة(

)One-Stop Shop(

• استمارة طلب تصريح هدم مبنى )منشأة(
• تسليم العائم لقطعة األرض

• تعهد املقاول
• ضمان بنكي بقيمة 1 ٪ من تكلفة املشروع

• استمارة طلب فحص مركبة
• نسخة من رخصة املركبة.

• صور حديثة للمركبة • The Demolition Of A building Permit.
• Plot Demarcation 
• Contractor Pledge 
• A bank guarantee of 1% of the total 
value of the project tender. 

• Vehicle check-up form
• Copy of Vehicle License (Mulkyya)
• Photos of the vehicle

يوما عمل

يوم عمل
2 working days

1 working day

ال توجد رسوم

رياالن عمانيان 
No Fees

RO 2

1617
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شهادة تصنيف فندق الرخصة الصحية للسيارات    Health License for Vehicles Hotel Classification Certificate  

رخصــة صحيــة تصــدر لســيارات نقــل امليــاه  واملــواد الغذائيــة او 
نقــل وتســويق االســماك.

تقــدم الخدمــة للراغبيــن فــي  إقامــة فنــدق مــن فئــة نجمة الى خمس 
نجوم وتعبـــــــر عن مدى جــــــودة الخدمات بالفندق او املنشأة.

A health license for vehicles used for water, food or fish 
transport.

The service is offered for those wishing to set up hotel 
from one star to five star , and it indicates the quality of 
services offered. 

)المحطة الواحدة(
)One-Stop Shop(

)المحطة الواحدة(
)One-Stop Shop(

• استمارة طلب فحص مركبة
• نسخة من رخصة املركبة.

• صور حديثة للمركبة

• تقديــم طلــب شــهادة تصنيــف املنشــأة  مــن صاحــب 
العاقة. 

• Vehicle check-up form
• Copy of Vehicle License (Mulkyya)
• Photos of the vehicle

• A request for hotel classification.

يوما عمليوم عمل

1 working day2 working days

  
ً
 عمانيا

ً
ال توجد رسوم 50 رياال

RO 50No Fees
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البطاقة الصحية )جديد/ تجديد(تصريح مخيم عمال مؤقت
Temporary Labour Camp
PermitHealth Card (New/Renew)

بطاقــة تصــدر للعامليــن باألنشــطة ذات العاقــة بالصحــة العامــة اصدار تصريح لتشغيل مخيم عمال مؤقت.
األمــراض  مــن  خلوهــم  تثبــت  الطبــي  الفحــص  نتيجــة  علــى  بنــاء 

املعديــة.

Issuing permit to operate temporary labour camp. A card issued to food handlers based on the result of 
a medical check-up ensuring they are healthy and fit. 

)المحطة الواحدة(
)One-Stop Shop()المحطة الواحدة(

)One-Stop Shop(

• استمارة طلب تصريح مخيم عمال )مؤقت(
وال  م2   لــكل  عمانــي   ريــال  بقيمــة  بنـكـي  ضمــان   •

أق�ســى. كحــد  عمانــي  ريــال  • استمارة الفحص الطبييتعــدى10,000 
• نسخة من البطاقة الشخصية/بطاقة العمل

• صورة شمسية  •Temporary Labour Camp permit 
request . 
• Bank grantee of RO (1) per m2 of the 
project total cost and not exceeding RO 
(10,000).

• Medical check-up  form
• Copy of ID/ Labour card
• Personal photo

5 أيام عمل
يوم عمل 5 working days

1 working day

100 ريال عماني للمشروع الذي التزيد 
نسبة بنائه على )1000( متر مربع , مضافا 
إليها )5( بيسات لكل متر مربع اضافي من 
مساحة االرض املخصصة ملخيم العمال 

والتي تزيد على )1000( متر مربع 
10 رياالت  عمانية

RO 100 for the project not 
exceeding 1000 metre including 

5 bisa for additional square 
metre exceeding 1000 m2

RO 10

2021
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5
المرافق العامة
Infrastructure

 Management
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 Excavation Works Permitإصدار تصريح الحفر

تصريــح يتــم مــن خالــه تنظيــم العمــل بمــا يتوافــق وضمــان جــودة 
وتنظيــم  الحقــوق  وحفــظ  املحيطــة   والبيئــة  العمــل  وســامة 
مسارات العمل والخدمات على جوانب الطرق و داخل املنطقة.

A permit via which works are organised in line with the 
requirements of the quality and safety of works as well 
as the surroundings, protection of rights and regulation 
of work courses and services on road sides and inside 
the zone.

)دائرة ادارة المرافق العامة(
)Infrastructure Management Department(

• استمارة طلب تصريح حفر.
• نسخة من خطاب اسناد املشروع

لنطــاق  املوضحــة  الخرائــط  مــن  نســخ   )3(  •
مــن املقــاول  االعمــال متعلقــة بالحفريــات مختومــة 

ري الستشــا وا
املذكــورة  الخرائــط  أصــل  مــن  الكترونيــة  نســخة   •
)CAD+PDF( أعــاه ببرنامــج االوتــوكاد والـــ بــي دي أف

• تعهداالستشــاري/املقاول للمتابعة واالشــراف على 
املشــروع )عنــد الطلــب(

• ضمــان بنكــي قابــل لاســترجاع تعــادل قيمتــه 1٪ مــن 
قيمــة العقــد وال يتعــدى 10,000 ريــال عمانــي كحــد 

أق�ســى .
• تســليم شــهادة عــدم ممانعــة مــن مــزودي الخدمــات 

فــي حالــة وجــود أي منهــا. 
• استمارة طلب مسار املسح

•Excavation works permit application 
form.
•(3) copies  of project award letter.
•A copy of the drawings showing the 
scope of works related to excavations, 
approved by the project consultant.
•Soft stamped copy (AutoCAD) of the 
original drawings mentioned above.
•A pledge of the consultant/contractor 
to supervise the project (Upon request) 
•A refundable bank guarantee with a 
value of 1% of the contract value. It 
shall not exceed RO 10,000.000 max.
•NOC from service providers if 
a v a i l a b l e .
• Route survey request form.

يوما عمل

2 working days

ً
 عمانيا

ً
50 رياال

RO 50

1

إصدار تصريح حفر                                                           

توصيل خدمة   
رسالة عدم ممانعة لتوصيل خدمة                                                                                  

شهادة اتمام عمل                                              

تصريح قطع الطريق اإلسفلتي                                       

تصريح حفر تحت الطريق                                              

تصريح تركيب إشارات أو الفتات في مسار الطريق او إحراماته                                                                                               

طلب تصريح الزراعة و الحفريات و الردم وغيرها داخل 

إحرامات الطريق                                                                    

طلب تصريح إقامة تمديدات خدمات تحت الطريق )الكهرباء، 

املياه، الغاز، الهاتف، الصرف الصحي ،أعمدة اإلنارة(      

طلب تصريح تسيير معدات و مركبات ذات أوزان أو أبعاد 

استثنائية على الطريق                                                                    

طلب تصريح إنشاء تقاطعات و مداخل و مخارج                    

طلب تصريح إنشاء طريق                                                              

65
66
67

68
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76

Excavation Works Permit

Service Delivery 

NOC for Service Delivery 

Works Completion Certificate 

Excavation Works Permit 

Drilling under the road 

Installation of signs, banners or arches on road route or within 
its right of way 

Landscaping, excavation, backfilling  and other works within 

roads right of way 

Supply of underground services (electricity, water, gas, 

phone, sanitation, lampposts) 

Movement of equipment and vehicles with exceptional 

weights or dimensions on the road 

Construction of intersections, entrances and exits 

Road Construction
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رسالة عدم ممانعة لتوصيل خدمةتوصيل خدمة Service Delivery NOC for Service Delivery 

اعتماد اســتمارة طلب خدمة الكهرباء  أو املياه ترســل من الهيئة 
للجهة املختصة لربط الخدمة.

رســالة عــدم ممانعــة لتوفيــر خدمــات  الكهربــاء و امليــاه ترســل مــن 
الهيئــة للجهــة املختصــة بتزويــد الخدمــة.

Approval of the request form to provide electricity or 
water services to be sent by SEZAD to the concerned 
organisation to supply such service.

A no objection certificate (NOC)to provide electricity 
and water services to be sent by SEZAD to the 
concerned organisation  supplying such services.

)دائرة ادارة المرافق العامة(
)Infrastructure Management Department(

)دائرة ادارة المرافق العامة(
)Infrastructure Management Department(

• استمارة طلب خدمة• استمارة طلب الخدمة
الريفيــة لاحمــال  املناطــق  •اســتمارة شــركة كهربــاء 

الكهربــاء(. خدمــة  )لطلبــات  االوليــة 
• Service request form

• Service application form
•Form of Rural Areas Electricity 
Company «Tanweer» for preliminary 
loads (for electricity services requests)

يوم عمليوم عمل

1 working day1 working day

ال توجد رسومال توجد رسوم

No FeesNo Fees

23
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 Works Completion Certificateشهادة إتمام عمل

اعمــال  اكتمــال  توضــح  املختصــة  الدائــرة  مــن  تصــدر  شــهادة   
الحفــر حســب الخرائــط والتصاريــح املعتمــدة مــع عــدم وجــود أي 

باملوقــع. مخلفــات  أو  ماحظــات 

A certificate issued by the concerned department 
confirming the completion of excavation works as per 
approved drawings and permits. The site shall be free 
from any remnants. 

)دائرة ادارة المرافق العامة(
)Infrastructure Management Department(

• استمارة طلب شهادة إتمام عمل
 )PDF(  نســخة مختومــة مــن املقــاول واالستشــاري •

 )as built drawing( مــن الخرائــط املنفــذة

• Works Completion Certificate request  
form
• A stamped copy by the contractor & 
consultant PDF copy of the drawings  
for the final works 

يوما عمل

2 working days

 
ً
 عمانيا

ً
50 رياال

RO 50

 Excavation Works Permitتصريح قطع طريق إسفلتي

 A permit to carry out cutting of asphalt road within the طلب تصريح للقيام بأعمال قطع طريق أسفلتي داخل املنطقة.
zone.

)دائرة ادارة المرافق العامة(
)Infrastructure Management Department(

• استمارة طلب التصريح 
بصيغــة  املختومــة  التفصيليــة  الخرائــط  تقديــم   •
 عليهــا تفاصيــل 

ً
)PDF( موضحــا ورقيــة وإلكترونيــة 

تنفيذهــا. املــراد  األعمــال 
• تقديــم ضمــان مصرفــي بمبلــغ )5000( ريــال عمانــي 

للطــرق املزدوجــة .
• تقديــم ضمــان مصرفــي بمبلــغ )1000( ريــال عمانــي 

للطــرق املنفــردة.
• يكــون الضمــان ســاري املفعــول ملــدة 6 أشــهر بعــد 
انتهــاء فتــرة تنفيــذ األعمــال ويجــب تجديــده فــي حالــة 

تأخيــر تنفيــذ األعمــال عــن املوعــد املحــدد
مــن  ممانعــة  عــدم  شــهادة  تســليم  املقــاول  علــى   •
الجهــات املختصــة ومــزودي الخدمــات )عنــد وجــود 

الخدمــات(
• استمارة طلب مسار املسح

• Permit request form.
• Detailed soft and hard copies of 
stamped drawings shall be submitted 
including the details of the works to be 
executed.
• A bank guarantee of RO 5000 shall be 
submitted for dual roads.
• A bank guarantee of RO 1000 shall be 
submitted for single roads.
• Validity of guarantee for six (6) months 
following the expiration of works 
execution period. Such guarantee shall 
be renewed in case works fall behind 
the date set therefor.
• The contractor shall submit a No 
Objection Certificate (NOC) from 
the service providers (applicable for 
services).
• Site or route survey request form.
 

يوما عمل

2 working days

ً
 عمانيا

ً
50 رياال

RO 50

45
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 Drilling Under the Roadتصريح حفر تحت الطريق

 A permit to carry out excavation works under roadsتصريح للقيام بأعمال حفر تحت طريق داخل املنطقة.
within the Zone.

)دائرة ادارة المرافق العامة(
)Infrastructure Management Department(

• استمارة طلب التصريح 
ورقيــة  بصيغــة  التفصيليــة  الخرائــط  تقديــم   •
 عليهــا تفاصيــل األعمــال املــراد 

ً
وإلكترونيــة موضحــا

. هــا تنفيذ
• تقديــم ضمــان مصرفــي بمبلــغ )5000( ريــال عمانــي 
ســاري املفعــول ملــدة 6 أشــهر بعــد انتهــاء فتــرة تنفيــذ 
تنفيــذ  تأخــر  حالــة  فــي  تجديــده  ويجــب  األعمــال، 

املحــدد املوعــد  عــن  األعمــال 
مــن  لــكل  التجــاري  الســجل  اوراق  مــن  نســخة   •

واالستشــاري املقــاول 
• استمارة طلب مسار املسح

• Permit request  form.
• Detailed soft and hard copies of 
drawings shall be submitted including 
the details of the works to be executed .
• A bank guarantee of RO 5000 shall 
be submitted. Such guarantee shall be 
valid for six (6) months following the 
expiration of works execution period. 
Such guarantee shall be renewed in case 
works fall behind the date set therefor.
• Copy of the commercial registration of 
both the contractor and consultant
• Site or route survey request form.

يوما عمل

2 working days

ً
 عمانيا

ً
50 رياال

RO 50

تصريح تركيب إشارات أو الفتات أو 
أقواس في مسار الطريق او إحراماته

Installation of signs, banners or 
arches on road or within its 
right of way

او  الفتــات  او  إشــارات  تركيــب  بأعمــال  للقيــام  تصريــح  طلــب 
إحراماتــه. او  الطريــق  مســار  فــي  اقــواس 

A permit to carry out installation works of signs, banners 
or arches on road route or within its right of way.

)دائرة ادارة المرافق العامة(
)Infrastructure Management Department(

• استمارة طلب التصريح و مسح املوقع
• نموذج معتمد لافتة

• تقديــم خرائــط توضــح احداثيــات مواقــع الافتــات 
او االقــواس .

•Permit and route survey request form. 
•Approved sample of the board.
•Drawings showing the location’s 
coordinates of the boards and arches.

يوما عمل

2 working days

 الى مساحه 30 مترا 
ً
 عمانيا

ً
250 رياال

مربعا، وما يزيد عن ذلك لكل متر مربع 
ريال عماني واحد.

RO 250 for an area of 30 m2, 
additional One Omani Riyal 

shall be due for each additional 
metre. 

67
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تصريح الزراعة والحفريات 
والردم وغيرها داخل احرامات 

الطريق

تصريح تنفيذ تمديدات لخدمات 
تحت الطريق )الكهرباء، المياه، 

الغاز، الهاتف، الصرف الصحي، 
أعمدة اإلنارة( 

Landscaping, excavation, 
backfilling  and other works 
within roads right of way

Supply of Underground 
Services (electricity, water, gas, 
phone, sanitation, lampposts)

الــردم  و  الحفريــات  و  الزراعــة  بأعمــال  للقيــام  تصريــح  طلــب 
املنطقــة. داخــل  طريــق  احرامــات  فــي   تصريح للقيام بتمديدات لخدمات تحت طريق داخل املنطقة.وغيرهــا 

A permit to carry out landscaping, excavation, 
backfilling  and other works within roads right of way 
within the Zone. A permit to supply underground services in the Zone.

)دائرة ادارة المرافق العامة(
)Infrastructure Management Department()دائرة ادارة المرافق العامة(

)Infrastructure Management Department(

• استمارة طلب الترخيص و مسح املسار.
ورقيــة  بصيغــة  التفصيليــة  الخرائــط  تقديــم   •
 عليهــا تفاصيــل األعمــال املــراد 

ً
وإلكترونيــة موضحــا

. هــا تنفيذ
• تقديــم ضمــان مصرفــي بمليــغ )2000( ريــال عمانــي 
ســاري املفعــول ملــدة 6 أشــهر بعــد انتهــاء فتــرة تنفيــذ 
تنفيــذ  تأخــر  حالــة  فــي  تجديــده  ويجــب  األعمــال، 

املحــدد املوعــد  عــن  األعمــال 
مــن  ممانعــة  عــدم  شــهادة  تســليم  املقــاول  علــى   •

الخدمــات( وجــود  )عنــد  الخدمــات  مــزودي 
مــن  لــكل  التجــاري  الســجل  اوراق  مــن  نســخة   •

واالستشــاري املقــاول 

• استمارة طلب الترخيص و مسح املسار. 
ورقيــة  بصيغــة  التفصيليــة  الخرائــط  تقديــم   •
 عليهــا تفاصيــل األعمــال املــراد 

ً
وإلكترونيــة موضحــا

. هــا تنفيذ
• تقديــم ضمــان مصرفــي بمليــغ )2000( ريــال عمانــي 
ســاري املفعــول ملــدة 6 أشــهر بعــد انتهــاء فتــرة تنفيــذ 
تنفيــذ  تأخــر  حالــة  فــي  تجديــده  ويجــب  األعمــال، 

املحــدد املوعــد  عــن  األعمــال 
• اســتيفاء متطلبــات األمــن والســامة التــي تحددهــا 

الهيئــة
مــن  ممانعــة  عــدم  شــهادة  تســليم  املقــاول  علــى   •

الخدمــات( وجــود  )عنــد  الخدمــات  مــزودي 

•Permit and route survey request form
•Detailed hard and soft copies of 
drawings shall be submitted including 
the details of the works to be executed 
•The bank guarantee of (RO 2000) 
must be valid for six (6) months post 
completion of works and must be 
renewed in case of delay after the 
designated completion date.
• The contractor shall submit a No 
Objection Certificate (NOC) from 
the service providers (applicable for 
services)
•Copy of the commercial registration of 
both the contractor and consultant

•Permit and route survey  request form.
•Detailed hard and soft copies of 
drawings shall be submitted including 
the details of the works to be executed 
•The bank guarantee of (RO 2000) 
must be valid for six (6) months post 
completion of works and must be 
renewed in case of delay after the 
designated completion date.
•Meeting the requirements of safety 
and security set out by SEZAD
• The contractor shall submit a No 
Objection Certificate (NOC) from 
the service providers (applicable for 
services)

يوما عمل
يوما عمل 2 working days2 working days

ً
 عمانيا

ً
30ً رياال

 عمانيا
ً
20 رياال

RO 30 
RO 20 

89
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تصريح تسيير معدات ومركبات 
ذات أوزان أو أبعاد استثنائية على 

الطريق

تصريح إنشاء تقاطعات 
ومداخل ومخارج

Movement of equipment and 
vehicles with exceptional weights 
or dimensions on the road

Construction of intersections, 
entrances and exits

أبعــاد  او  أوزان  ذات  ومركبــات  معــدات  لتســيير  تصريــح  طلــب   
املنطقــة. داخــل  الطريــق  علــى  اســتثنائية 

طلب تصريح إنشاء تقاطعات ومداخل  ومخارج داخل املنطقة.
A permit to move or transport equipment and vehicles 
with exceptional weights or dimensions on the roads 
within the zone.

A permit to construct intersections, entrances and exits 
in the zone.

)دائرة ادارة المرافق العامة(
)Infrastructure Management Department(

)دائرة ادارة المرافق العامة(
)Infrastructure Management Department(

•  استمارة طلب الترخيص .
ورقيــة  بصيغــة  التفصيليــة  الخرائــط  تقديــم   •
 عليهــا تفاصيــل األعمــال املــراد 

ً
وإلكترونيــة موضحــا

. هــا تنفيذ
• تقديــم ضمــان مصرفــي بمبلــغ )2000( ريــال عمانــي 
ســاري املفعــول ملــدة 6 أشــهر بعــد انتهــاء فتــرة تنفيــذ 
تنفيــذ  تأخــر  حالــة  فــي  تجديــده  ويجــب  األعمــال، 

املحــدد. املوعــد  عــن  األعمــال 
• اســتيفاء متطلبــات األمــن والســامة التــي تحددهــا 

الهيئــة.

• استمارة طلب الترخيص و مسح املسار. 
ورقيــة  بصيغــة  التفصيليــة  الخرائــط  تقديــم   •
وإلكترونيــة موضــح بهــا تفاصيــل املداخــل واملخــارج 

. الفرعــي  الطريــق  ومســار  والتحويــات 
• تقديــم ضمــان مصرفــي بمبلــغ )5000( ريــال عمانــي 
للطــرق اإلســفلتية ســاري املفعــول ملــدة 6 أشــهر بعــد 
انتهــاء فتــرة تنفيــذ األعمــال، ويجــب تجديــده فــي حالــة 

تأخــر تنفيــذ األعمــال عــن املوعــد املحــدد.
• تقديــم ضمــان مصرفــي بمبلــغ)1000( ريــال عمانــي 
بعــد  أشــهر   6 ملــدة  املفعــول  ســاري  الترابيــة  للطــرق 
انتهــاء فتــرة تنفيــذ األعمــال، ويجــب تجديــده فــي حالــة 

تأخــر تنفيــذ األعمــال عــن املوعــد املحــدد.
واملواصفــات  للوائــح    

ً
طبقــا األعمــال  تنفيــد    •
الســلطنة. فــي  املعتمــدة 

• Permit request form 
• Detailed hard and soft copies of 
drawings shall be submitted including 
the details of the works to be executed.
• The bank guarantee of (RO 2000) 
must be valid for six (6) months post 
completion of works and must be 
renewed in case of delay after the 
designated completion date.
• Meeting the requirements of safety 
and security set out by SEZAD.

• Permit and route survey request form.
• Detailed hard and soft copies of 
drawings shall be submitted including 
the details of entrances, exits, detours 
and route of the sub-road.
• A six-month valid bank guarantee of  
RO 5000 shall be submitted for asphalt 
roads and must be renewed in case of 
delay after the designated completion 
date. 
• The bank guarantee of RO 1000 
must be valid for six (6) months post 
completion of works and must be 
renewed in case of delay after the 
designated completion date.
• Works shall be executed in line with 
the regulations and specifications 
approved in the Sultanate.

يوم عمليوم عمل

1 working day2 working days

ً
 عمانيا

ً
20 رياال

ً
 عمانيا

ً
30 رياال

RO 20 RO 30 
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Road Constructionتصريح إنشاء طريق

.A permit to construct a road in the Zoneطلب تصريح إنشاء طريق داخل املنطقة.

)دائرة ادارة المرافق العامة(
)Infrastructure Management Department(

• استمارة طلب الترخيص و مسح املسار .
بهــا  موضــح  وإلكترونيــة  ورقيــة  بصيغــة  التفصيليــة  الخرائــط  تقديــم   •

الفرعــي  الطريــق  ومســار  والتحويــات  واملخــارج  املداخــل  تفاصيــل 
اإلســفلتية  للطــرق  عمانــي  ريــال   )5000( بمبلــغ  مصرفــي  ضمــان  تقديــم   •
ويجــب  األعمــال،  تنفيــذ  فتــرة  انتهــاء  بعــد  أشــهر   6 ملــدة  املفعــول  ســاري 

املحــدد املوعــد  عــن  األعمــال  تنفيــذ  تأخــر  حالــة  فــي  تجديــده 
• تقديــم ضمــان مصرفــي بمبلــغ)1000( ريــال عمانــي للطــرق الترابيــة ســاري 
املفعــول ملــدة 6 أشــهر بعــد انتهــاء فتــرة تنفيــذ األعمــال ،ويجــب تجديــده فــي 

حالــة تأخــر تنفيــذ األعمــال عــن املوعــد املحــدد
  للوائح واملواصفات املعتمدة في السلطنة

ً
• تنفيد  األعمال طبقا

• علــى املقــاول تســليم شــهادة عــدم ممانعــة مــن الجهــات املختصــة ومــزودي 
الخدمــات )عنــد وجــود الخدمــات(

• Permit and route survey application form.
•Detailed hard and soft copies of drawings shall be 
submitted including the details of entrances, exits, 
detours and route of the sub-road.
• A six-month valid bank guarantee of RO 5000 shall 
be submitted for asphalt roads and must be renewed in 
case of delay after the designated completion date. 
• The bank guarantee of RO 1000  must be valid for six (6) 
months post completion of works and must be renewed 
in case of delay after the designated completion date.
• Works shall be executed in line with the regulations 
and specifications approved in the Sultanate.
• The contractor shall submit a No Objection Certificate 
(NOC) from the concerned authorities and service 
providers (applicable for services)

يوما عمل

2 working days

ً
 عمانيا

ً
50 رياال

RO 50 

12
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6
التصاريح البيئية

والتراخيص
 Environmental

Permits & License
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تصريح بيئي ألنشطة الفئة
)األولى( للصناعات الثقيلة

Environmental Permit for 
Category (1) Activities for 
Heavy Industries

نشــاط  ملمارســة  بيئــي  تصريــح  علــى  الحصــول  بغــرض  تمنــح  خدمــة 
معيــن بعــد التأكــد مــن ســامته بيئًيــا مــع االلتــزام بإعــداد دراســة تقييــم 
. املعتمــدة  البيئيــة  أحــد مكاتــب االستشــارات  مــن  البيئيــة  التأثيــرات 

A service granted for the purpose of obtaining an 
environmental permit to exercise a specific activity after 
ensuring its environmental integrity, along with commitment 
to prepare an environmental impact assessment study from 
an approved environmental consulting office.

• االستمارة البيئية  لتقديم الطلب
• دراسة تقييم التأثيرات البيئية 

• The environmental request form
•Environmental impact assessment 
study 

25 يوم عمل
25 working days

األثــر  تقييــم  لدراســة  عمانــي  ريــال   500   •
لبيئــي ا

البيئــي عــن كل  للتصريــح  ريــال عمانــي   200  •
ســنة باالضافــة الــى رســوم التراخيــص البيئيــة 
الجــدول  فــي  واملوضحــة  للمشــروع  الازمــة 

أخــرى. بيئيــة  رســوم  ملحــق  فــي  املــدرج 

• RO 500 for the environmental 
impact assessment study.
• RO 200 for each year as well as 
relevant environmental license 
fee as per schedule attached in 
additional environmental fees 
supplement.

)الرقابـــــة البيئيـــــة(
)Environmental Regulatory(

1
تصريح بيئي ألنشطة الفئة)األولى( للصناعات الثقيلة                                              

تجديد تصريح بيئي ألنشطة الفئة)األولى( للصناعات الثقيلة                             
تصريح بيئي ألنشطة الفئة)الثانية( للصناعات املتوسطة                                        
تجديد تصريح بيئي ألنشطة الفئة)الثانية( للصناعات املتوسطة                          
تصريح بيئي ألنشطة الفئة)الثالثة( للصناعات الخفيفة                                          
تجديد تصريح بيئي ألنشطة الفئة)الثالثة( للصناعات الخفيفة                             

ترخيص مرفق تخزين املواد املشعة                                                                                                        
ترخيص استيراد واستخدام املواد املشعة في املجال الصناعي والتجاري 

الستخدامها في املنطقة االقتصادية الخاصة بالدقم                                                 
حركة النفايات الخطرة عبر الحدود)تصدير/عبور( إتفاقية بازل                          

موافقة باستيراد/ تصدير/إعادة التصدير لألحياء الفطرية
                                                                         CITES – غير املدرجة في ماحق سايتس

ترخيص استيراد أو تصدير أو إعادة تصدير األجهزة  واملعدات واملنتجات
املحتوية على املواد املستنفدة لطبقة األوزون و/ أو البدائل                                    

ترخيص استيراد أو تصدير أو إعادة تصدير املواد املستنفدة لطبقة
األوزون                                                                                                                                   
تصريح تصدير مواد كيميائية من املنطقة االقتصادية الخاصة بالدقم               

تصريح استيراد مواد كيميائية خطرة إلى املنطقة االقتصادية الخاصة
بالدقم                                                                                                                                    

ترخيص إعادة تصدير املواد املشعة من املنطقة االقتصادية 
الخاصة بالدقم                                                                                                                   

ترخيص استيراد واستخدام املواد املشعة في املجال الطبي الستخدامها
في املنطقة االقتصادية الخاصة بالدقم                                                                        

تصريح استيراد/ تصدير/ إعادة تصدير لألحياء الفطرية املهددة باالنقراض
                                                                )CITES(املدرجة في ماحق اتفاقية سايتس

Environmental Permit for Category (1) Activities for Heavy Industries

Renewal the Environmental Permit for Category (1) Activities for Heavy Industries 

Environmental Permit for Category (2) Activities for Medium Industries

Renewal the Environmental Permit for Category (2) Activities for Medium Industries

Environmental permit for Category (3) Activities for Light Industries

Renewal the environmental permit for Category (3) Activities for Light Industries

License to Radioactive Substances Storage Facility

License to import anduse radioactive substances for industrial and commercial
purposes to be used in SEZD 

Permit for Transboundary Movements of Hazardous Wastes (Export/Transit)
Basel Convention

Approval to import/ export/ re-export endangered species unlisted in CITES 
Convention Appendices 

License to Import, Export or Re-Export Alternatives (Non-Zone Depleting
Substances)

Licenses for the import export or re-export of ozone depleting material 

Chemicals Export Permit From SEZD

Hazardous Chemicals Import Permit to be used in SEZD 

License to Re-export Radioactive Substances (From SEZD)

License to Import and Use of Radioactive Substances for Medical Purposes to be 
used in SEZD 

Permit to import/export/re-export endangered species listed in CITES Convention 
Appendices
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تجديد تصريح بيئي ألنشطة الفئة 
)األولى( للصناعات الثقيلة

Renewing Environmental 
Permit for Category (1) 
Activities for Heavy Industries

نشــاط  ملمارســة  البيئــي  التصريــح  تجديــد  بغــرض  تمنــح  خدمــة 
. معيــن

A service granted for the purpose of renewing an 
environmental permit to exercise a specific activity. 

• رسالة من الشركة لطلب تجديد التصريح البيئي  

• Official Renewal Request Letter

3 أيام عمل
)بعد استيفاء الوثائق والبيانات املطلوبة(

3 working days
(Upon receiving all required data 
and documents)

كل  عــن  البيئــي  للتصريــح  عمانــي  ريــال   200
ســنة، باالضافــة الــى رســوم التراخيــص البيئيــة 
الجــدول  فــي  واملوضحــة  للمشــروع  الازمــة 

أخــرى. بيئيــة  رســوم  ملحــق  فــي  املــدرج 

RO 200 for each year as well as 
relevant environmental license 
fee as per schedule attached in 
additional environmental fees 
supplement.

تصريح بيئي ألنشطة الفئة )الثانية(
للصناعات المتوسطة

Environmental Permit 
for Category (2) Activities for 
Medium Industries

خدمــة تمنــح بغــرض الحصــول علــى تصريــح بيئــي ملمارســة نشــاط 
معيــن بعــد التأكــد مــن ســامته بيئًيــا مــع االلتــزام بإعــداد خطــة 
االستشــارات  مكاتــب  أحــد  قبــل  مــن  املشــروع   عــن  بيئيــة  إدارة 

البيئيــة. التأثيــرات  تقريــر  أو دراســة  املعتمــدة  البيئيــة 

A service granted for the purpose of obtaining an 
environmental permit to exercise a specific activity 
after ensuring its environmental integrity, along 
with commitment to prepare an Environmental 
Management Plan of the project by one of the approved 
environmental consulting offices or environmental 
impact assessment study. 

• االستمارة البيئية  لتقديم الطلب
• خطة إدارة بيئية.

• The environmental request form
• Environmental Management Plan

كل  عــن  البيئــي  للتصريــح  عمانــي  ريــال   100
ســنة، باالضافــة الــى رســوم التراخيــص البيئيــة 
الجــدول  فــي  واملوضحــة  للمشــروع  الازمــة 

أخــرى. بيئيــة  رســوم  ملحــق  فــي  املــدرج 

RO 100 for each year as well as 
relevant environmental license 
fee as per schedule attached in 
additional environmental fees 
supplement.

5 أيام عمل
)بعد استيفاء الوثائق والبيانات املطلوبة(

5 working days
(Upon receiving all required data 
and documents)

)الرقابـــــة البيئيـــــة(
)Environmental Regulatory(

)الرقابـــــة البيئيـــــة(
)Environmental Regulatory(

23
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تجديد التصريح البيئي ألنشطة الفئة 
)الثانية( للصناعات المتوسطة

Renewal the Environmental 
Permit for Category (2) Activities 
for Medium Industries

خدمــة تمنــح بغــرض الحصــول علــى تجديــد تصريــح بيئــي ملمارســة 
نشــاط معيــن.

A service granted for the purpose of renewing an 
environmental permit to specific activity. 

• رسالة من الشركة لطلب تجديد التصريح البيئي  

• Official Renewal Request Letter

100 ريــال عمانــي للتصريــح البيئــي ملــدة ســنة ، 
باإلضافــة إلــى رســوم التراخيــص البيئيــة الازمــة 
فــي  املــدرج  الجــدول  فــي  واملوضحــة  للمشــروع 

ملحــق رســوم بيئيــة أخــرى.

RO 100 for each year and for 
a maximum of three years 
renewable, or the period for 
building permits or the activity
license as well as relevant 
environmental license fee as per    
schedule attached in additional 
environmental fees supplement.

يوما عمل

)بعد استيفاء الوثائق والبيانات املطلوبة(

تصريح بيئي ألنشطة الفئة )الثالثة( 
للصناعات الخفيفة

Environmental permit 
for Category (3) Activities for 
Light Industries 

خدمــة تمنــح بغــرض الحصــول علــى تصريــح بيئــي ملمارســة نشــاط 
معيــن بعــد التأكــد مــن ســامته بيئًيــا بعــد دراســة اســتمارة الطلــب.

A service granted for the purpose of obtaining an 
environmental permit to exercise a specific activity 
after ensuring its environmental integrity, after 
reviewing the request form.

يوما عمل

)بعد استيفاء الوثائق والبيانات املطلوبة(

2 working days
(Upon receiving all required data 
and documents)

كل  عــن  البيئــي  للتصريــح   
ً
عمانيــا  

ً
ريــاال  50

التراخيــص رســوم  الــى  باإلضافــة  ســنة، 
فــي  واملوضحــة  للمشــروع  الازمــة  البيئيــة 
الجــدول املــدرج فــي ملحــق رســوم بيئيــة أخــرى.

RO 50 for each year as well as 
relevant environmental license 
fee as per schedule attached in 
additional environmental fees 
supplement.

•  االستمارة البيئية  لتقديم الطلب

• The environmental request form

2 working days
(Upon receiving all required data 
and documents)

)الرقابـــــة البيئيـــــة(
)Environmental Regulatory(

)الرقابـــــة البيئيـــــة(
)Environmental Regulatory(
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تجديد تصريح بيئي ألنشطة الفئة 
)الثالثة( للصناعات الخفيفة

ترخيص مرفق تخزين المواد المشعة
Renewing Environmental 
permit for Category (3) 
Activities for Light Industries 

License for Radioactive 
Substances Storage Facility

نشــاط  ملمارســة  البيئــي  التصريــح  تجديــد  بغــرض  تمنــح  خدمــة 
. معيــن

خدمــة تمنــح بغــرض تخزيــن املــواد املشــعة فــي مواقــع توافــق عليهــا 
الهيئــة وذلــك فــي املجــاالت التجاريــة / الصناعيــة / الطبيــة.

A service granted for the purpose of renewing an 
environmental permit to specific activity. 

A service granted for the purpose of storing radioactive 
substances in locations approved by SEZAD for the 
commercial/ industrial/ medical purposes.

يوم عمل

)بعد استيفاء الوثائق والبيانات املطلوبة(
24 ساعة

1 working day
(Upon receiving all required data 
and documents)

24 hours

كل  عــن  البيئــي  للتصريــح   
ً
عمانيــا  

ً
ريــاال  50

التراخيــص رســوم  الــى  باإلضافــة  ســنة، 
فــي  واملوضحــة  للمشــروع  الازمــة  البيئيــة 
الجــدول املــدرج فــي ملحــق رســوم بيئيــة أخــرى.

ينتهى الترخيص بإنتهاء عمل الشركة وال 
يتطلب رسوما مالية

RO 50 for each year  as well as 
relevant environmental license 
fee as per schedule attached in 
additional environmental fees 
supplement.

No Frees 

• رسالة من الشركة لطلب تجديد التصريح البيئي  

للتخزيــن  والســامة  األمــن  ترخيــص  مــن  نســخة   •
املدنــي  للدفــاع  العامــة  الهيئــة  قبــل  مــن  الصــادر 

واإلســعاف
•عقــد العمــل بيــن الجهــة املســتخدمة والجهــة املالكــة 

ملرفــق التخزين
• Official Renewal Request Letter

• Copy of storage security and safety 
license issued by the Public Authority 
for Civil Defense and Ambulance 
(PACDA).
•Copy of work contract between the 
user and owner of the storage facility. 

)الرقابـــــة البيئيـــــة(
)Environmental Regulatory(

)الرقابـــــة البيئيـــــة(
)Environmental Regulatory(
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ترخيص استيراد واستخدام المواد 
المشعة في المجال الصناعي والتجاري 
الستخدامها في المنطقة االقتصادية 

الخاصة بالدقم

License to import and use 
radioactive substances for 
industrial and commercial
purposes to be used in SEZD

خدمــة تمنــح بغــرض التعامــل مــع املــواد املشــعة فــي املجــال الصناعــي 
والتجــاري وذلــك حســب نــوع الترخيــص:

   ترخيص استيراد ونقل واستخدام وتخزين املواد املشعة
   ترخيص استيراد ونقل املواد املشعة

   ترخيص استخدام وتخزين املواد املشعة 

A service granted with the purpose of dealing with 
radioactive materials in the industrial and commercial 
fields, according to type license:
 License to import, transfer of use and store radioactive 
materials.
 License to import and transport radioactive materials
 License to use and store radioactive materials

)الرقابـــــة البيئيـــــة(
)Environmental Regulatory(

من خالل نظام بيان
Through Bayan System

• ترخيــص اســتيراد ونقــل واســتخدام وتخزيــن 
املــواد املشــعة:

 200 ريال عماني
• ترخيص استيراد ونقل املواد املشعة:

 100 ريال عماني
• ترخيص استخدام املواد املشعة:

 100 ريال عماني

•License for the import, transfer, 
use of radioactive materials
RO 200
•License for the import, transport 
of radioactive materials
RO 100
•License for the use and storage 
of radioactive materials
RO 100

• رسالة داعمة للطلب من قبل الشركة املتعاقدة للعمل
• عقــد العمــل ) االتفاقيــة بيــن الشــركتين الســتخدام املــواد املشــعة ( / أمــر شــراء /  

خطــاب تأكيــد غــرض االســتخدام
املدنــي  للدفــاع  العامــة  الهيئــة  قبــل  مــن  املرخصــة  املركبــة  ترخيــص  مــن  نســخة   •

واإلســعاف
• رســالة تعهــد مــن الشــركة املصنعــة باســترجاع املــواد املشــعة فــور انتهــاء صاحيتهــا 

العمليــة
• شهادة فحص التسرب لكل مادة مشعة
• قائمة املواد املشعة املستوردة وأرقامها

• دليل املواصفات / دليل الجهاز )مصدر اإلشعاع( 

• Letter of support to the request from the contracted company.  
•Work contract (agreement between the two companies using 
radioactive substances)/purchase order/letter confirming the 
purpose of use
•Copy of the vehicle license authorised  by the Public Authority for 
Civil Defense and Ambulance
•List of radioactive substances to be imported and their numbers
•Specifications catalogue/manual of the apparatus (radiation 
source)
•Leakage inspection certificate for each radioactive substance
•Letter of undertaking from the manufacturer to retrieve radioactive 
substances upon expiry of their practical validity.

24 ساعة
24 hours

8
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حركة النفايات الخطرة عبر الحدود 
)تصدير/ عبور( اتفاقية بازل

Permit for Transboundary Movements 
of Hazardous Wastes (Export/Transit)
Basel Convention 

الخطــرة  النفايــات  نقــل  فــي  التحكــم  بعمليــات  االتفاقيــة  تختــص 
الحــدود.  عبــر  منهــا  والتخلــص 

Exporting and disposal of hazardous chemicals across 
the boarders.

)الرقابـــــة البيئيـــــة(
)Environmental Regulatory(

•أوال: التصدير
•عقد اتفاق بين املصدر واملستورد

•تفاصيــل خطــوات عمليــات املعالجــة واملرفــق 
املســتقبل للمخلفــات

ســيتم  التــي  الــدول  وقائمــة  الســفينة  •مســار 
فــور  حركتهــا  وتفاصيــل  عبرهــا  املخلفــات  نقــل 

املســتورد البلــد  وصولهــا 
شــحنة  إعــادة  مســؤولية  بتحمــل  •التعهــد 
املخلفــات فــي حالــة تــم رفــض الشــحنة مــن قبــل 

بديلــة حلــول  وإيجــاد  املســتورد  البلــد 
•وثيقة االخطار املسبق

جميــع  تغطــي  تأميــن  وثيقــة  أو  بنكــي  • ضمــان 
ضــرر  أي  حــدوث  حالــة  فــي  األضــرار  تكاليــف 

تســرب تلــوث،  بيئــي، 
ثانيا: العبور

جميــع  تغطــي  تأميــن  وثيقــة  أو  بنكــي  • ضمــان 
ضــرر  أي  حــدوث  حالــة  فــي  األضــرار  تكاليــف 

تســرب تلــوث،  بيئــي، 
•وثيقة اإلخطار

•وثيقة حركة النفايات
الدولــة  فــي  االتصــال  نقطــة  • موافقــة  

First: Export
•An agreement between importer and 
exporter.
•Details of the treatment steps and the 
facility that will receive the wastes.
•The route of the vessel and a list of 
the countries through which wastes 
will be transported and the details of 
its movement once they arrive to the 
importing country.
•Pledge to bear the responsibility for re-
shipping wastes in case the consignment 
is rejected by the importing country and 
finding alternative solutions Separate 
point.
•Notification document
•Bank guarantee or insurance policy 
that covers all risks in case of any 
environmental harm, pollution or 
leakage.
Second: Transit
•Banking guarantee or insurance 
policy that covers all risks in case of 
any environmental harm, pollution or 
leakage.
•Notification document.
•Waste movement document.

ة د ر ملســتو ا
•موافقة نقطة االتصال في الدولة املصدرة

•عقد اتفاق بين املستورد واملصدر
•التعهــد بتحمــل مســؤولية إعــادة املخلفــات فــي 
حالــة حــدوث أي مشــاكل وتــم تغييــر االتفــاق أو 

فــي حالــة الرفــض
ثالثا: استيراد مخلفات خطرة

•خطــة االدارة البيئيــة للمخلفــات املســتوردة،  
فــي  املوجــودة  واملرافــق  الهــدف  متضمنــة 
املشــروع والكميــة ونوعيــة املخلفــات وطريقــة 
عمليــة  مــن  الناتجــة  املخلفــات  مــن  التخلــص 

التدويــر أو  االســتخدام  اعــادة 
املــواد  لبعــض  تراكيــز  تحليــل توضــح  • شــهادة 

الهيئــة متطلبــات  حســب 
جميــع  تغطــي  تأميــن  وثيقــة  أو  بنكــي  • ضمــان 
ضــرر  آي  حــدوث  حالــة  فــي  األضــرار  تكاليــف 

تســرب تلــوث،أو  بيئــي، 

•Approval of the contact point at the 
importing country
•Approval of the contact point at the 
exporting country.
•An agreement between importer and 
exporter.
•Pledge to bear the responsibility 
to return wastes in case there is any 
problem, the agreement has been 
altered or the wastes are rejected.
Third: Importing Hazardous 
•Environment Management Plan 
for Imported Wastes, including the 
objective and facilities in the project, 
quantity, types of wastes, method 
of disposal of wastes resulting from 
reuse or recycling.
•Analysis certificate indicating the 
concentration of some substances 
according to SEZAD requirements.
•Banking guarantee or insurance
policy that covers all risks in case of
environmental harm, pollution or
leakage.

من خالل نظام بيان
Through Bayan System

ًتصدير املخلفات الخطرة 
 عمانيا

ً
أقل من 100 طن: 75 رياال

أقل من 500 طن: 100 ريال عماني
من 500 - 1000 طن: 200 ريال عماني

أكثر من 1000 طن : 400 ريال عماني

صاحية الخدمة
في حالة التصدير: سنتان قابلة للتجديد

 فــي حالــة العبــور: يعتمــد علــى املــدة املذكــورة 
فــي الطلــب

Hazardous Waste Export
Less than 100 tonnes (RO 75)
100 less than 500 tonnes (RO 100)
1000 -500 tonnes (RO 200)
More than 1000 tonnes (RO 400)
 
VALIDITY OF THE SERVICE
• For export: -2year renewable
• For transit: depends on the period 
mentioned in the application

24 ساعة
24 hours
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موافقة باستيراد/ تصدير/إعادة 
التصدير لألحياء الفطرية غير المدرجة 

CITES – في مالحق سايتس

Approval to import/ export/ 
re-export wildlife species  
unlisted in CITES Convention 
Appendices

يمنــح تصريــح باســتيراد وتصديــر وإعــادة تصديــر األحيــاء الفطريــة 
ســواء ألغــراض شــخصية أو تجاريــة.

A permit is granted to import, export and re-export 
of wildlife species, either for personal or commercial 
purposes. 

االستيراد والتصدير حسب العدد/ الكمية:
من 1   إلى 5 : 5 رياالت عمانية

من 6   إلى 10 : 10 رياالت عمانية
من 11 إلى 15 : 15 رياال عمانيا
من 16 إلى 30 : 20 رياال عمانيا

من 31 إلى 200 : 25 رياال عمانيا
من 61 إلى 200 : 30 رياال عمانيا

صاحية الخدمة
ثاثة أشهر

Import and export per number/ quantity:
• From 1 to 5: RO 5
• From 6 to 10: RO 10
• From 11 to 15: RO 15
• From 16 to 30: RO 20
•  From 31 to 200: RO 25
• From 61 to 200: RO 30
Service Validity  
3 months

• شــهادة منشــأ وفاتورة شــراء في حالة اســتيراد أنواع 
بريــة بنفــس األنــواع أو الفصائــل املحلية

 
• Certificate of origin and purchase 
invoice for the import of native-like 
wild species/breeds.

)الرقابـــــة البيئيـــــة(
)Environmental Regulatory(

من خالل نظام بيان
Through Bayan System

ترخيص استيراد أو تصدير أو إعادة 
تصدير األجهزة والمعدات والمنتجات 

المحتوية على المواد المستنفدة 
لطبقة األوزون و/ أو البدائل

License to Import, Export or 
Re-Export Alternatives (Non-Zone 
Depleting Substances)

يمنــح هــذا الترخيــص بغــرض اســتيراد / تصديــر/ إعــادة تصديــر األجهــزة واملعــدات 

واملنتجــات املحتويــة علــى املــواد املســتنفدة لطبقــة األوزون و/ أو البدائــل.

يستخدم في الشرائح / األعمال التالية:
•وحدات تكييف هواء السيارات والشاحنات

•معدات التبريد وتكييف الهواء املنزلي والتجاري
• منتجات األيروسول فيما عدا العبوات الطبية

•معدات إطفاء الحرائق املتنقلة
•ألواح ورقائق العزل وأغطية األنابيب

•املركبات سابقة على البلمرة 

This License is granted for importing, exporting or re-
exporting apparatus, equipment and products containing 
ozone depleting substances and/ or alternatives.
It is used in the following sectors/ works:
•Car and truck air conditioning units.
•Domestic and commercial air conditioning and ventilation 
equipment.
•Aerosol products excluding medical packets.
•Portable fire extinguishing equipment.
•Insulation boards and plates and pipe covers.
•Pre-polymerising compounds.

24 ساعة
24 hours

الشــخ�سي   لاســتخدام 
ً
منزليــا  

ً
يزيــد علــى )20(  جهــازا ال 

رســوم( فقــط  )بــدون 
) 

ً
 عمانيا

ً
من )1( إلى )5000( جهاز )20 رياال

)
ً
 عمانيا

ً
من )5000( إلى ) 10000 ( جهاز )30 رياال
)

ً
 عمانيا

ً
أكثر من )10000( جهاز )50 رياال

صاحية الخدمة
صالــح ملــدة ســنة مــن تاريــخ اإلصــدار أو حتــى نفــاد العــدد 

أو الكميــة املرخــص بهــا.

Imported quantities in kilogrammes 

From 5000-1 kg (RO 25)

More than 5000 kg (RO 50)

VALIDITY OF THE SERVICE

One year from the date of issue or till the 

number of devices or the quantity is over 

• فاتورة الشراء األصلية
• أصل بطاقة السامة الكيميائية 

• كتيــب املواصفــات )الكتالــوج( لألجهــزة 
واملعــدات واملنتجــات

• Original purchase invoice
• Original chemical safety card
• The specifications catalogue 
for apparatus, equipment and products

)الرقابـــــة البيئيـــــة(
)Environmental Regulatory(

من خالل نظام بيان
Through Bayan System

24 ساعة
24 hours
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ترخيص استيراد أو تصدير أو إعادة تصدير 
المواد المستنفدة لطبقة األوزون

Licenses for the import export 
or re-export of ozone depleting 
material

ُيمنــح هــذا الترخيــص بغــرض إســتيراد/تصدير/إعادة تصديــر للمــواد املســتنفدة 
األوزون لطبقــة 

ويستخدم في الشرائح / األعمال التالية:
•وحدات تكييف هواء السيارات والشاحنات

•معدات التبريد وتكييف الهواء املنزلي والتجاري

•منتجات األيروسول فيما عدا العبوات الطبية

•معدات إطفاء الحرائق املتنقلة

•ألواح ورقائق العزل وأغطية األنابيب

•املركبات سابقة على البلمرة 

Department of Climate Change Mitigation – Ozone Protection 
Section.
It is used in the following sectors/ works:
•Car and truck air conditioning units.
•Domestic and commercial air conditioning and ventilation 
equipment.
•Aerosol products excluding medical packets.
•Portable fire extinguishing equipment.
•Insulation boards and plates and pipe covers.
•Pre-polymerising compounds.

24 ساعة
24 hours

 لاســتخدام الشــخ�سي 
ً
 منزليــا

ً
يزيــد علــى )20(  جهــازا ال 

بــدون رســوم فقــط 
الكمية املستوردة  بالكيلو جرام  

من 1 إلى  1000 كيلو جرام )50 رياال عمانيا( 
أكثر من 1000إلى 5000 كيلو جرام )100ريال عماني (

أكثر من 5000 إلى 15000 كيلو جرام )200 ريال عماني(
أكـثر من 15000 كيلو جرام )300 ريال عماني(

Not more than 20 devices for personal 

use - free of charge  

The imported quantity in kilograms 

From 1000-1 kilos (50RO) 

From 1000 to 5000 kilos (100RO) 

From 5000 to 150000 kilos (200RO)

More than 15,000 kilos (300RO)

• فاتورة الشراء األصلية
• أصل بطاقة السامة الكيميائية الحديثة

الجهــة  تطلبهــا  قــد  أخــرى  مســتندات  أو  • بيانــات 
ملختصــة ا

صاحية الخدمة
صالــح ملــرة واحــدة فقــط وتنتهــي صاحيتــه فــي 31 مــن 

ديســمبر مــن ســنة اإلصــدار

•Original purchase invoice 
•Original new chemical safety card 
•The data or documents that may be required by the 
relevant authority.
VALIDITY OF THE SERVICE
Valid for one time only that expires on 31st December 
of the year of issue

)الرقابـــــة البيئيـــــة(
)Environmental Regulatory(

من خالل نظام بيان
Through Bayan System

من خالل نظام بيان
Through Bayan System

تصريح تصدير  مواد كيميائية 
من المنطقة االقتصادية الخاصة 

بالدقم
Permit for Exporting Chemicals 
From SEZD

.A request for exporting hazardous chemicalsطلب خدمة تمنح بغرض تصدير مواد كيميائية خطرة.

 لترخيــص املــواد الكيميائيــة 
ً
 عمانيــا

ً
  40 ريــاال

الخطــرة وصالحــة ملــدة ســنة واحــدة

 1 year validity for hazardous 
chemical export permit and fee 
of RO 40 

• تصريح االستيراد أو التصنيع
• تصريح البيع للشركة التي تم الشراء منها

• التصريح البيئي

• Permit   for import or manufacture
• A sale permit from the company which  
was purchased from.
• Environmental permit

)الرقابـــــة البيئيـــــة(
)Environmental Regulatory(

24 ساعة
24 hours
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من خالل نظام بيان
Through Bayan System

تصريح استيراد مواد كيميائية خطرة إلى 
المنطقة االقتصادية الخاصة بالدقم

Hazardous Chemicals
Import Permit to be used in 
SEZD

.A request for importing hazardous chemicalsطلب خدمة تمنح بغرض استيراد مواد كيميائية خطرة.

)
ً
 عمانيا

ً
•استيراد اقل من طنين )30 رياال

•استيراد من طنين الى أقل من 10 أطنان
)

ً
 عمانيا

ً
)70 رياال

مــن  100  أقــل  الــى  مــن  10 أطنــان  •اســتيراد 
)

ً
عمانيــا  

ً
ريــاال  150( طــن 

•استيراد أكثر من  100طن 
)300 ريال عماني(

*صالحة ملدة سنة واحدة

•Import of less than 2 tonnes 
(RO 30)
•Import of -2less than 10 tonnes
 (RO 70)
•Import of -10 less than 100 
tonnes
(RO 150)
•Import of more than 100 
t o n n e s ( R O 3 0 0 )
•One year Validity

• االستمارة بعد تعبئة البيانات
• بطاقة السامة الكيميائية

التــي  املــواد الكيميائيــة  فــي حالــة اســتيراد ســائف   •
العقليــة  واملؤاثــرات  املخــدرات  صناعــة  فــي  تدخــل 
لهــذه  املســتخدمة  الجهــة  موافقــة  يتطلــب  فإنــه 

املــواد.
أو  البيــع  أو  اســتخدام  لهــدف  اســتيراد  حالــة  فــي   •
عليهــا  الحاصــل  التصاريــح  إرفــاق  يجــب   ، التصنيــع 

الغــرض   لذلــك 
• Request form.
• Safety Data Sheet.
• In the case of importing chemicals 
(which interfere with the manufacture 
of narcotic drugs and psychotropic 
substances), the approval of the 
competent authority for these 
substances is required.
• In case of importing for the purpose 
of  manufacturing or using or selling, 
the permits obtained for that purpose 
must be attached.

)الرقابـــــة البيئيـــــة(
)Environmental Regulatory(

24 ساعة
24 hours

ترخيص إعادة تصدير المواد المشعة 
من المنطقة االقتصادية الخاصة 

بالدقم
License to Re-export Radioactive 
Substances From SEZD

خدمــة تمنــح بغــرض إعــادة املــواد املشــعة إلــى الجهــة املصنعــة لهــا 
للتخلــص منهــا وذلــك فــي املجــاالت الصناعيــة/ التجاريــة / الطبيــة.

A service granted for the purpose of returning 
radioactive substances to its manufacturer for disposal, 
in the commercial / medical, industrial purposes.

)الرقابـــــة البيئيـــــة(
)Environmental Regulatory(

من خالل نظام بيان
Through Bayan System

ال توجد رسوم

No Fees

• •ترخيــص املركبــة  الصــادر مــن قبــل الهيئــة العامــة 
للدفــاع املدنــي واإلســعاف

صاحية الخدمة 
ترخيــص  صاحيــة  انتهــاء  لغايــة  أو  يومــا   45
االســتخدام والتخزيــن للمــواد املشــعة إذا كان أقــل 

يومــا  45 مــن 

•Vehicle license issued by the Public 
Authority for Civil Defense and 
Ambulance (PACDA)

Service Validity 
45 days or until expiry of license for 
using or storing radioactive substances 
if less than 45 days.

24 ساعة
24 hours
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خدمــة تمنــح بغــرض التعامــل مــع املــواد املشــعة ألغــراض طبيــة 
وذلــك حســب نــوع الترخيــص :

•ترخيص استيراد ونقل املواد املشعة
•ترخيص استخدام املواد املشعة 

A service granted for the purpose of handling 
radioactive substances in the medical purposes, 
according to the type of license:
•License to import and  transport of radioactive 
substances
•License to use radioactive substances

)الرقابـــــة البيئيـــــة(
)Environmental Regulatory(

ترخيص استيراد واستخدام المواد 
المشعة في المجال الطبي الستخدامها

في المنطقة االقتصادية الخاصة بالدقم

License to Import and Use of 
Radioactive Substances for 
Medical Purposes to be used in 
SEZD

من خالل نظام بيان
Through Bayan System

ً•ترخيــص اســتيراد ونقــل واســتخدام وتخزيــن 
 عمانيــا

ً
املــواد املشــعة: 65 ريــاال

ً• ترخيص استيراد ونقل املواد املشعة:
 عمانيا

ً
 50 رياال

ً• ترخيص استخدام املواد املشعة:
 عمانيا

ً
 15 رياال

•License for import, transfer, 
usage and storage of radioactive 
substances: OMR 65/=
•License for import and transfer 
of radioactive substances: OMR 
50/=
•License for usage of radioactive 
substances: OMR 15/=

• رسالة داعمة للطلب من قبل الجهة املستخدمة للمواد املشعة

• عقد العمل )االتفاقية بين الشركتين الستخدام املواد املشعة( ، أو فاتورة الشراء

• نسخة من ترخيص املركبة املرخصة من قبل الهيئة العامة للدفاع املدني واإلسعاف

• كشف باملواد املشعة املراد استيرادها وعددها

• دليل الجهاز )املصدر اإلشعاعي(

• رسالة تعهد من الشركة املصنعة باسترجاع املواد املشعة فور انتهاء صاحيتها العملية 

• Letter of support to the request  from the agency using 
radioactive substances
• Work contract (agreement between the two companies 
using radioactive substances), or a purchase order
• Copy of the vehicle license authorised by the Public 
Authority for Civil Defense and Ambulance (PACDA)
• List of radioactive substances to be imported and their 
numbers
• Apparatus manual (radiation source)
• Letter of undertaking from the manufacturer to retrieve 
radioactive substances upon expiry of their practical 
validity.

24 ساعة
24 hours
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تصريح استيراد/ تصدير/ إعادة تصدير 
لألحياء الفطرية المهددة باالنقراض

المدرجة في مالحق اتفاقية 
)CITES(سايتس

Permit to import/export/re-export 
wildlife species listed in CITES 
Convention Appendices

خدمــة تقــدم بغــرض الحصــول علــى تصريــح اســتيراد /تصديــر / إعادة 
تصديــر األنــواع املهــددة باالنقــراض مــن النباتــات أو الحيوانــات أو 
منتجاتهــا او مشــتقاتها املدرجــة فــي ماحــق اتفاقيــة ســايتس )اتفاقيــة 
 )CITES - االتجــار الدولــي بالحيوانــات والنباتــات املهــددة باالنقــراض

بيــن الســلطنة ودول العالــم ألغــراض مختلفــة

A permit request to import / export / re-export wildlife  
species of plants or animals, their products, or byproducts 
listed in the annexes to the CITES Agreement (CITES) 
between the Sultanate and other  countries for various 
purposes. 

)الرقابـــــة البيئيـــــة(
)Environmental Regulatory(

1. في حالة االستيراد
• رسالة من الشركة املصدرة تحتوي على بيانات النوع

2. في حالة التصدير
• تصريــح جمــع عينــات أو شــهادة حيــازة شــهادة ســايتس مبدئــي مــن الدولــة املــراد 

إرســال األنــواع لهــا
3. في حالة إعادة التصدير

• شهادة سايتس مبدئي من الدولة املراد إرسال األنواع لها 
4. في حالة االستيراد وإعادة التصدير

• تقديم شهادة سايتس 
5. في حالة التصدير

• تقديم شهادة حيازة او جمع عينات
6. العينات

ماحــق  ضمــن  مــن  األنــواع   كانــت  حالــة   فــي  عينــات  جمــع  تصريــح  مــن  نســخة   •
قيــة تفا ال ا

1. For import
• Letter from the exporting company detailing species data 
2. For export
• Sample collection permit or possession certificate
• CITES initial Certificate from the importing country
3. For re-export
• CITES initial certificate from the importing country 
4. For import and re-export
• Copy of CITES certificate.
5. For export
• Possession certificate or sample collection permit
6. Samples
•Copy of sample collection permit for species listed in CITES 
appendicesمن خالل نظام بيان

Through Bayan System

األنواع الحية
االستيراد والتصدير في حالة امللحق األول حسب العدد/ الكمية:

من 1   إلى 5 : 10 رياالت عمانية
من 6   إلى 10 : 20 رياال عمانيا
من 11 إلى 15 : 30 رياال عمانيا
من 16 إلى 30 : 50 رياال عمانيا

من 31 إلى 200 : 100 ريال عماني

حســب  والثالــث  الثانــي  امللحــق  حالــة  فــي  والتصديــر  االســتيراد 
الكميــة: العــدد/ 

من 1   إلى 5 : 5 رياالت عمانية
من 6   إلى 10 : 10 رياالت عمانية

من 11 إلى 15 : 15 رياال عمانيا
من 16 إلى 30 : 25 رياال عمانيا

من 31 إلى 200 : 50 رياال عمانيا 

األجزاء واملشتقات
• االستيراد والتصدير في حالة امللحق األول :

10 رياالت عمانية لكل نوع
• االستيراد والتصدير في حالة امللحق الثاني والثالث:

5 رياالت عمانية لكل نوع

صاحية الخدمة
ستة أشهر

Live species
Import and export for first appendix per number/ 
quantity: 
1 to 5: RO 10
6 to 10: RO 20
11 to 15: RO30
16 to 30: RO 50
31 to 200: RO 100

Import and export for second and third appendix 
per number/ quantity: 
1 to 5:  RO 5
6 to 10: RO 10
11 to 15: RO 15
16 to 30: RO 25
31 to 200: RO 50

Parts and byproducts
Import and export for first appendix
RO 10 for each species 

Import and export for second and third appendix
RO 5 for each species

Service validity
6 months

24 ساعة
24 hours

17
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Other Environmental Feesرسوم بيئية أخرى

Waste Management المواد الكيميائية رقابة تلوث
التربة والمياه

Marine Protection  Soil and Waterحماية البيئة البحرية
Pollution Control

Chemicalsإدارة المخلفات

• تصريح تصنيع مواد كيميائية 
خطرة 

)200 ريال عماني(
مدة الترخيص)3سنوات(

• تصريح تداول مواد كيميائية 
خطرة على املستوى املحلي.

•في حالة البيع:
100 ريال عماني

•في حالة االستخدام:
100 ريال عماني

•في حالة البيع  واالستخدام:
200 ريال عماني

مدة الترخيص)3سنوات(

• Waste Management 
License
 •Hazardous Waste 
Management:  
25 RO
License validity(1 Year)

•ترخيص بالتصريف )مياه 
صرف معالجة(

)25 رياال عمانيا(
مدة الترخيص)سنة(

• ترخيص بالتصريف )مياه 
عادمة في برك التبخير( 

)25 رياال عمانيا(
مدة الترخيص)سنة(

•ترخيص بالتصريف )مياه 
مرتجعة من محطات تحليه 

املياه(
)25 رياال عمانيا(

مدة الترخيص)سنة(

•License to dispose Solid 
Material into Marine 
Environment
 •Less than 50 thousand 
tonnes = 200 Bz per tonnes 
 •More than 50 thousand 
tonnes  = 100 Bz per ton 
License validity (3Months)
•License to Transport 
Liquids between Marine 
Facilities
 • RO100 for each vessel 
paid by the carrier 
License validity 
(3Months)
•License for the Disposal 
of Liquid Wastes into the 
Marine Environment
 •Discharge quantity 
  /100m3/h -  RO 15 
 •Discharge quantity 
  /100m3/h -  RO 50
 •Discharge quantity  
  /1000m3/h- RO 75
License validity(1Year)

•ترخيص إغراق املواد الصلبة في 
البيئة البحرية

    •أقل من 50 ألف طن 
    =200 بيسة للطن

    •أكثر من 50 ألف طن 
    =100 بيسة للطن

مدة الترخيص)3 أشهر(
• ترخيص نقل السوائل بين 

املنشآت البحرية 
   •100 ريال عماني لكل سفينة 

تدفـــــــع من قبل الشركة الناقلة
مدة الترخيص)3 أشهر(

•ترخيص تصريف املخلفات 
السائلة في البيئة البحرية

   •الكمية أقل من 100 
متـرمكعب/ساعـة15رياال عمانيا.           

   •الكمية أكثر من 100 
مترمكعب/ساعـــة50رياال عمانيا.

   •الكمية أكثر من 1000 
مترمكعب/ساعـة75رياال عمانيا.

مدة الترخيص)سنة(

•License for 
drainage (treated 
wastewater)
(25 RO) 
License validity(1Year)

•License for 
Discharge (Wastewater to 
evaporation pools)
(25 RO) 
License validity(1Year)

•License to 
Discharge Desalination 
Reject Water
(25 RO) 
License validity(1Year)

• ترخيص إدارة املخلفات 
    •في حالـــــــــة إدارة مخلفات خطرة:

 25 رياال عمانيا

مدة الترخيص)سنة(

• License to Manufacture 
hazardous chemical 
(200 OMR)
License validity (3years)

• License for Handling 
Hazardous Chemicals  
locally
• RO 100 for Sale of 
Chemicals.
• RO 100 for Use of 
Chemicals.
• RO 200 for Sale and Use of 
Chemicals.
License validity (3years)



107دليــــــــــــل االستثمار في الدقـــــــــم ٢٠٢٠  / /  دليــــــــــــل االستثمار في الدقـــــــــم ٢٠٢٠ 106

هيئة المنطقة االقتصادية الخاصة بالدقم 
)SEZAD( Special Economic Zone Authority at Duqm

w w w . d u q m . g o v . o m
info@duqm.gov.om

+968 71144433

صدر عن إدارة اإلعالم والتواصل المؤسسي
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