
نـــــــموذج طــــلـــب اســـتثــــمــــار
احلقل األول : البيانات الشخصية للشركاء الطبيعيني

جهة اإلصدار رقم الهويةنوع الهوية اجلنسيةاإلسم

 

مالحظة : في حال كان الطلب تأسيس مؤسسة )فردية( ال يعبأ احلقل الثاني.   
احلقل الثاني : بيانات الشركاء املعنويني ) إن وجدت (

الشكل القانوني للشركة الدولة  رقم السجل التجاري اإلسم 

احلقل الثالث : الشكل القانوني 
)للمؤسسة أو الشركة املراد تأسيسها في املنطقة(

       )   ( مؤسسة فردية     
       )   ( شركة تضامن 

)   ( شركة محدودة املسؤولية 
)   ( شركة توصية 

احلقل الرابع : معلومات عن الشركة األم ) إن وجدت (
الشكل القانوني الدولة رقم السجل التجارياإلسم التجاري باللغة العربية

األسواق املستهدفة حجم رأس املال نوع النشاط 

احلقل اخلامس : اإلسم التجاري املقترح
)للمؤسسة أو الشركة املراد تأسيسها في املنطقة, وفي حال عدم 

املوافقة على االسم األول يتم اختيار التالي مباشرة(

اللغة االجنليزيةاللغة العربيةت

1

2

3

احلقل السادس : نوع املشروع أوأغراض االستثمار                                       
)املشروع أو األنشطة املراد مزاولتها في املنطقة(

Particulars of Intangible Partners
Name Nationality C.R. No. Place of Issue 

Type of Company No. of Partners Invested Capital

Company’s Particulars

Address
P.O.Box Postal Code Land Tel Fax Home land City

E. Mail Mobile Remarks

Investing Particular

Form 4 : Request Investment Co. (A branch of the company operating)

Invested Capital 
Type of Investment  Commercial                      Industrial                  Services
Requested Location Particulars store office Trade shop land exhibition Area 

Electricity Water  Tel  / Internet  /   Fax Sewerage

Amber M3 Line M3

ExpatriateOmani

Requested Services

Manpower

Reasons of Investing the area : 
Head Office Particulars

Commercial Name ( Arabic / English ) Town City Capital Volume 

C.R. No. Activity Establishing Date No. of Branches (Inside/ outside Oman) 

Personal Particulars to Tangible Partners

 Name Nationality Type of Personal ID No Place of  Issue



احلقل السابع : حجم رأس املال
)للشركة أو املؤسسة في املنطقة احلرة باملزيونة بالريال عماني(

احلقل الثامن : العنوان
املدينة الدولة فاكسهاتف ثابت الرمز البريديالصندوق البريدي 

 

مالحظات هاتف نقال البريد االلكتروني 

احلقل التاسع : اخلدمات املطلوبة للمشروع 
              )   ( جتاري                    )   ( صناعي                  )   ( خدمي نوع النشاط 

بيانات املوقع 
مستودعاملنشأة

)   (
مكتب
)   (

محل جتاري
)   (

أرض
)   (

م2م2م2م2املساحة

)   ( موقع املؤسسة العامة للمناطق الصناعية / املنطقة احلرة باملزيونة. املوقع 
)   ( موقع شركة هال الذهبية.     

صرف صحيهاتف / انترنت / فاكسمياه كهرباء 
م3خط م3ك.و 

احلقل العاشر : القوى العاملة املتوقع تشغيلها باملشروع 
األجنبيةالعمانية

احلقل احلادي عشر : بيانات مقدم الطلب 
رقم الهاتف رقم الهوية نوع الهوية اإلسم 

توقيع مقدم الطلب وتاريخ التقدمي
اجلنسية

احلقل الثاني عشر : مرفقات الطلب 

1 - نسخة الهوية ملقدم الطلب.
2 - ورقة ترفق بالطلب حتتوي بشكل مختصر تفاصيل عن املشروع أو النشاط املراد مزاولته باملنطقة )إن 

تطلب املشروع أو النشاط زيادة في التوضيح(.
3 - في حال كان املشروع صناعي يرفق بطي الطلب ملخص فني عن املشروع يتضمن املنتجات واملواد 

األولية واألسواق املستهدفة ومخلفات اإلنتاج وكيفية التخلص منها ونوعية التقنية التي سيتم استخدامها.
4 - تعبئة استمارة املستثمر وعقد تأسيس الشركة ومنوذج التوقيع )وزارة التجارة والصناعة- سلطنة 

عمان( ويرفق أدناه :
> نسخ من هويات املالك للمؤسسة أو الشركاء للشركة واملفوضني بالتوقيع.

> )محضر اجتماع الشركاء( إن كان احد الشركاء شخصية معنوية يبني في هذا احملضر مقدار حصتها 
وشخصية املفوض بالتوقيع نيابة عنها )مصادق عليه إن كان من خارج السلطنة(.

> نسخ من مستندات الشركة )سجل جتاري/عقد تأسيس/نظام األساسي( موثقة ومعتمدة من اجلهات 
املعنية في حالة وجود الشريك املعنوي غيرعماني )مصادق عليه إن كان من خارج السلطنة(.

مالحظة : تعتبر صحة البيانات واملعلومات والوثائق املرفقة بالطلب على مسؤولية مقدم الطلب ويتحمل املسائلة القانونية الكاملة عن ذلك. 
مالحظة : متنح األولوية بالتخصيص في موقع شركة هال الذهبية للتجارة واملقاوالت وذلك لتوفر اخلدمات املطلوبة.
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