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خدمات االتصاالت

 وقود

 سلة األسرة األساسية

المصدر: متوسط السوق

  (االسعار خالل اسبوع ٢١-٢٧ تشرين الثاني ٢٠٢٠)

مصدر: وزارة الصناعة والتجارة

المصدر: المصرف المركزي للجمهورية الدومينيكانية
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 الضرائب

مصدر: المديرية العامة للضرائب الداخلية

 كهرباء

خدمة المياه

مصدر:  شركة قناة  والصرف الصحي سانتو دومينغو

 القيم بالدوالر األمريكي

 القيم بالدوالر األمريكي
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مصدر: قانون العمل في جمهورية الدومينيكان

مصدر: قانون العمل في جمهورية الدومينيكان

مصدر: هيئة الرقابة على الصحة والمخاطر المهنية (سيساريل)

مصدر: المديرية العام

المصدر: قانون العمل في جمهورية الدومينيكان

% يساهم بها الموظف  % يساهم بها ريئس العمل

من 3 أشهر الى أقل من 6 أشهر
من 6 أشهر الى أقل من 1 سنة

من سنة واحدة الى أقل من 5 سنوات
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 ملحقات 
التكاليف القانونية والخدمية

 دستور قانوني 

 .المصادر: المكتب الوطني للملكية الصناعية  المديرية العامة لإليرادات الداخلية ، غرفة التجارة واإلنتاج

جوانب العمل

المصدر: وزارة العمل في جمهورية الدومينيكان

المصدر: وزارة العمل في جمهورية الدومينيكان

القيم بالدوالر األمريكي

أنواع الشركات التجارية
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نمو القطاع واتجاهاته
 الحوافز والموارد البشرية ثنائية اللغة والبنية التحتية الحديثة لالتصاالت السلكية والالسلكية والتطورات األخرى في التكنولوجيا

 تجعل من جمهورية الدومينيكان وجهة جذابة لالستثمارات في قطاع الخدمات من خالل مراكز االتصال واالستعانة بمصادر خارجية
لعمليات األعمال.مع صناعة متقدمة مستعدة لمواجهة التحديات الجديدة تنشائها الثورة في خدمة العمالء

المصدر: المجلس الوطني لمناطق التصدير الحرة

متوسط الراتب األساسي
 بلغ متوسط الراتب األسبوعي لعام ٢٠١٩ م مبلغ ٦،٨٩٧.٠٧ بيزو دومينيكاني. تقدم معظم الشركات ، باإلضافة إلى الراتب
 األساسي ، مكافآت النقل والطعام والدخول واألداء أو المبيعات والتأمين الصحي الخاص ومراكز رعاية األطفال وغيرها من

.الحوافز

 تم إنشاء الوظائف

اعمال اعمال

سنوات سنوات

 عدد الشركات في قطاع مراكز االتصال

قطاع مراكز االتصال

 الحوافز والموارد البشرية ثنائية اللغة والبنية التحتية الحديثة لالتصاالت السلكية والالسلكية
 والتطورات األخرى في التكنولوجيا تجعل من جمهورية الدومينيكان وجهة جذابة لالستثمارات

 في قطاع الخدمات من خالل مراكز االتصال واالستعانة بمصادر خارجية لعمليات األعمال,
مع صناعة متقدمة مستعدة لمواجهة التحديات الجديدة رفعها الثورة في خدمة العمالء

 تتجه الصناعة بشكل أساسي إلى قطاعي االتصاالت والمالية اللذين يشكالن ٦٢ ٪ من
 األنشطة. القطاعات الرئيسية األخرى هي: تكنولوجيا المعلومات والرعاية الصحية والحكومة
 والتصنيع، والخدمات االستهالكية، والطاقة، والتجارة. في الوقت نفسه، يقدم مجموعة متنوعة

 من الخدمات بما في ذلك: التسويق عبر الهاتف التقليدي والحمالت ذات الصلة، خدمات
 العضوية، أبحاث السوق، دعم العمالء عبر اإلنترنت، الطلبات والمدفوعات، عمليات "المكتب

 الخلفي" (التخفيف من التأمين، إدارة الحاالت ، الخسائر( ، والبرمجيات التطوير ، وتطوير
 صفحات الويب ، وإدارة عمليات التحصيل, الحسابات المدنية, إنشاء قوائم العمالء المحتملين,

تحديد المواعيد, و الدعم الفني
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قطاع المالبس والمنسوجات
 بفضل الخبرة الواسعة في قطاع المالبس والمنسوجات ، تقدم جمهورية الدومينيكان تجميعًا

 يعتمد على التكنولوجيا بشكل متزايد ، مع دمج التصميمات الجديدة والبحث والتطوير
.لألنشطة الجديدة ، فضالً عن دمج القيمة المضافة للمنتجات النهائية في أسعار منافسة

 تعد صناعة النسيج، الرائدة في إطار مناطق الحرة، ثالث نشاط اقتصادي المتَّصل، حيث
 تعمل ١٠٣ شركة باستثمارات متراكمة تبلغ ٧٢٦.٩ مليون دوالر أمريكي، وهو ما يمثل
 ١٤.٢٪ من إجمالي المبلغ المستثمر في عام ٢٠١٩. حاليًا، يمتلك هذا القطاع الفرعي مع

 ١٠٣ شركة موزعة على الصعيد الوطني وتوفر أكبر عدد من الوظائف، بإجمالي ٤٠،٠٦٥
.وظيفة مباشرة، تمثل ٢٢.٧٪ من اإلجمالي في مناطق الحرة

 شكلت صادرات المالبس والمنسوجات ١٦.٧٪ من إجمالي الصادرات في عام ٢٠١٩ ،
حيث بلغت ١٠٤٨.٤ مليون دوالر أمريكي

صادرات المالبس والمنسوجات
 بماليين الدوالرات األمريكية ونسبة مئوية ؛ الفترة ٢٠١٥ – كانون الثاني - حزيران

٢٠٢٠

المصدر: المصرف المركزي للجمهورية الدومينيكانية
٢٠١٨-٢٠٢٠ أرقام أولية

 ومن بين أسواق الوجهة الرئيسية: الواليات المتحدة، وبورتوريكو ،
 وهولندا ، وألمانيا ، وكندا ، وكولومبيا ، والبرازيل ، وبنما ، وكوريا

الجنوبية ، وكوستاريكا

كانون الثاني- حزيران 2020
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 فيها ٨٨ شركة خاضعة لنظام المنطقة الحرة مخصصة لتصنيع التبغ ومشتقاته، والتي توفر
 ٣٢٣٢٧ فرصة عمل مباشرة موزعة على الصعيد الوطني ، لـ ١٨.٣ ٪ من إجمالي الوظائف

المباشرة التي توفرها المناطق الحرة في الدومينيكان
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قطاع صناعة التبغ .
 جمهورية الدومينيكان هي دولة ذات مهنة عالية لزراعة التبغ، حيث تم تطوير عملية التصنيع

 الزراعي ألوراق التبغ التي تترجم إلى كميات كبيرة من إنتاج السيجار الذي يتم تصديره إلى وجهات
 مختلفة في العالم ، السيجار األكثر شعبية في الواليات المتحدة ، حيث يحتل ٥١.٣٪ من هذا السوق.

 البلدان األخرى التي تعد من بين المشترين الرئيسيين للسيجار الدومينيكاني هي سويسرا وهولندا
وألمانيا وإسبانيا وكندا

 يعتبر نشاط التبغ تقليًدا في البلد، وخاصة في منطقة الشمال بسبب جودة تربتها، حيث تقود مقاطعات
 سانتياغو وال فيغا وإسبايالت اإلنتاج الوطني لهذا العنصر. تؤثر عملية إنتاج التبغ بأكملها على

جودته النهائية، من اختيار التربة للزراعة والحصاد والتجفيف والتخزين والتخمير

صادرات منتجات التبغ
 ضمن صناعة المناطق الحرة، يلخص هذا القطاع على استثمار متراكم

 قدره ١،١٣٢.٢ مليون دوالر أمريكي في عام ٢٠١٩، وهو ما يمثل
.٢٢.٠٪ من إجمالي االستثمار في العام المذكور

 بالنسبة للفترة ٢٠١٥ – كانون الثاني - حزيران ٢٠٢٠، بلغت
 صادرات مصنعي التبغ ٤،٢٥٢.١ دوالر أمريكي، تمثل ١٣.٤٪ من

إجمالي الصادرات في قطاع المناطق الحرة لتلك الفترة

صادرات التبغ الُمصنّع .
بماليين الدوالرات األمريكية ونسبة مئوية ؛ الفترة ٢٠١٥ – كانون الثاني - حزيران ٢٠٢٠

المصدر: المصرف المركزي للجمهورية الدومينيكانية
أرقام أولية 2020-2018

كانون الثاني- حزيران 2020



صادرات األجهزة الطبية والصيدالنية في جمهورية الدومينيكان
لقيم بماليين الدوالرات. الفترة ٢٠١٥ – كانون الثاني - جزيران ٢٠٢٠

المصدر: المصرف المركزي للجمهورية الدومينيكانية

 تتمتع جمهورية الدومينيكان بظروف مواتية لشركات
 األجهزة الطبية األجنبية لتقليل التكاليف واالقتراب
 من أكبر مستهلك في العالم، الواليات المتحدة ، مع

الحفاظ على جودة منتجاتها

 فيها ٣٤ شركة خاضعة لنظام المنطقة الحرة
 مخصصة لتصنيع المنتجات واألجهزة الطبية

 والصيدالنية، والتي تولد ٢٥٣٧٠ فرصة عمل
 مباشرة موزعة على الصعيد الوطني، لـ ١٤.٤٪

 من إجمالي الوظائف المباشرة التي تولدها المناطق
الحرة في الدومينيكان

كانون الثاني- حزيران 2020
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األجهزة الطبية والصيدالنية

 تقدم الدولة للشركات في قطاع المنتجات الطبية والصيدالنية مزايا كبيرة ألنشطة تطويرها وتصنيعها ؛ والدليل على
 ذلك هو السجل الممتاز مع جمعية الغذاء والدواء بالواليات المتحدة ، وكذلك مع الوكاالت الصحية األخرى على
 مستوى العالم ، والقوى العاملة المؤهلة تأهيال عاليا بتكاليف تنافسية ، وبنية تحتية حديثة ، وموقع استراتيجي ،

والوصول التفضيلي إلى سوق الواليات المتحدة الدول وأوروبا وأمريكا الوسطى ومنطقة البحر الكاريبي

 بدأ تصنيع المنتجات الطبية والصيدالنية في المناطق الحرة منذ أكثر من ٤٠ عاًما ، مع شركة تدعى
surges وهي شركة رائدة في المناطق الحرة الصناعية وبهذا تبدأ تاريًخا إيجابيًا من السمعة الطيبة في، 

 تصنيع المعدات والمنتجات الجيدة التي تستخدم لمرة واحدة التي تم الحفاظ عليها ألكثر من عقدين في قطاع المناطق 
الحرة في البلد

 جمهورية الدومينيكان هي أحد الموردين الرئيسيين ألدوات نقل الدم ، وقياسات ضغط الدم ، واإلبر والقسطرة
لالستخدام الطبي ، ومنتجات أخرى مماثلة للواليات المتحدة

نمو القطاع واتجاهاته

 ضمن صناعة المناطق الحرة، يعتبر هذا
 القطاع األول من حيث تركيز االستثمار

 المتراكم حيث بلغ ١٣٤٦.٤٢ مليون دوالر
 أمريكي في عام ٢٠١٩ ، وهو ما يمثل
 ٢٦.٢٪ من إجمالي االستثمار في العام

المذكور

 في العقد الماضي، قدم قطاع المنتجات
 الطبية والصيدالنية في جمهورية الدومينيكان

 نمًوا ديناميكيًا ومستداًما، بناًء على تطوير
 القدرات التصنيعية من قبل الشركات

 الرئيسية في هذا القطاع ، والتي وجدت
 شريًكا في البلد. استراتيجيات االستثمار

واألعمال

 في عام ٢٠١٩، بلغت صادرات المنتجات
 الطبية والصيدالنية ١،٦٥٩.٤ مليون دوالر

 أمريكي تمثل ٢٦.٥٪ من إجمالي الصادرات
 في قطاع المناطق الحرة لتلك الفترة ونمو
 ٪6.6 مقارنة بالعام السابق. في النصف

 األول من عام ٢٠٢٠، تمثل هذه الصادرات
٪٣٥
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خطوات االستثمار في التصنيع والخدمات
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قطاع التصنيع والخدمات

 أصبحت البالد مركًزا للتصنيع والخدمات وتمكنت من جذب
 شركات رأس المال األجنبية التي تنشئ منصات لتصدير المنتجات

 والخدمات، والتي تستهدف في الغالب سوق الواليات المتحدة. تم
 إنشاء معظم هذه الشركات بدافع من أنظمة الحوافز الضريبية مثل

المناطق الحرة

 يوجد ٧٥ منطقة حرة في الدولة، بها ٦٩٥ شركة توفر ١٧٦،٥٥٥
 فرصة عمل، باستثمارات متراكمة تبلغ ٥،١٣٦ مليون دوالر

 أمريكي، تركز ٥٠٪ على األنشطة التالية: المنتجات الطبية
والصيدالنية، التبغ ومشتقاته ، المالبس والمنسوجات والخدمات

 متوسط الراتب األسبوعي في هذا البند هو ٦٢.٧ دوالر للمشغلين
و١٣٠.٢ دوالر للفنيين
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خطوات االستثمار في قاطع السياحة
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المؤشرات الرئيسية للسياحة
الفترة ٢٠١٠-٢٠١٩

 في آب ٢٠٢٠، قدم مجلس الوزراء السياحي بقيادة رئيس الجمهورية ، لويس رودولفو أبينادر كورونا ، خطة التعافي المسؤول
 للسياحة ، بهدف تقليل آثار وباء  كوفيد-١٩، وتعزيز التعافي المسؤول الذي يعطي األولوية للصحة والصحة. ضمان وجهة سفر آمنة

، وتعظيم إمكانات خلق فرص العمل والنمو االقتصادي الذي يعزز التنمية المستدامة للقطاع

المصدر: المصرف المركزي للجمهورية الدومينيكانية

مؤشرات السياحة الرئيسية

 يختار التدفق المتزايد للسياح جمهورية الدومينيكان كوجهة لقضاء عطالتهم ، مما يؤثر على دخل
 السياحة ، وهو نتاج العمل الذي يروج له القطاعان العام والخاص في الترويج للسياحة الدومينيكانية في

األسواق الدولية

 أدى هذا المزيج من العوامل في عام ٢٠١٩ إلى نمو اإليرادات ، ووصل إلى رقم غير مسبوق قدره
7،468.1 مليون دوالر أمريكي لقطاع السياحة

 في عام ٢٠١٩ ، سجلت جمهورية الدومينيكان رقماً قياسياً بلغ ٦،٤٤٦،٠٣٦ سائًحا ، معظمهم من
 الواليات المتحدة وكندا وفرنسا وروسيا واألرجنتين وألمانيا. وبالمثل، مع مستوى دخل قدره ٧،٤٦٨.١
 مليون دوالر أمريكي من السياحة، بلغ النشاط الفندقي في الدولة ٨٦،٢٢٩  غرفة ، وبذلك حقق معدل

إشغال ٧١.٦٪

 وفيما يتعلق بالوظائف التي توفرها السياحة على المستوى الوطني ، فقد تم خالل عام ٢٠١٩ توفير
 ٣٥٨،٣٦٥ وظيفة ، منها ١٠٠،٧١٦ وظيفة مباشرة ، أي ما يعادل ٢٨.١٠٪ من اإلجمالي و ٢٥٧.٦٤٩

>وظيفة غير مباشرة ، أي ما يعادل ٧١.٩٠٪ من اإلجمالي في العام المذكور
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تطوير القطاع مدفوًعا باالستثمارات الكبيرة من سالسل الفنادق من إسبانيا والمكسيك وفرنسا والواليات المتحدة وغيرها

ترحب الدولة باالستثمارات من سالسل الفنادق المرموقة مع أكثر من ٦٠٠ مشروع على الصعيد الوطني

تدفق االستثمار األجنبي المباشر - قطاع السياحة
في جمهورية الدومينيكان

بماليين الدوالرات األمريكية ونسبة مئوية ؛ الفترة ٢٠١٠ – كانون الثاني - أيلول *٢٠٢٠

المصدر: المصرف المركزي للجمهورية الدومينيكانية
أرقام قابلة للمراجعة *

مالحظة: القطاعات ذات القيم السالبة تتوافق مع خسائر التشغيل و / أو سحب االستثمارات و / أو دفع أرباح األسهم

من يناير إلى يونيو 2020

االستثمار األجنبي المباشر في قطاع السياحة
 خالل الفترة من ٢٠١٠ إلى أيلول ٢٠٢٠ ، بلغ االستثمار األجنبي المباشر في قطاع السياحة ٥،٥٦٢.٩ مليون

 دوالر أمريكي ، وهو ما يمثل ٢٠.٣٪ من الحجم العالمي لالستثمار األجنبي المباشر الذي اجتذبه جمهورية
الدومينيكان خالل تلك الفترة
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قطاع السياحة
 يقدم الموقع الجغرافي االستراتيجي للبالد ميزة كبيرة لتطوير السياحة ، مما يتيح روابط ممتازة

 لبقية األمريكتين والعالم ، مع أكبر عدد من االتصاالت الجوية والبحرية في منطقة البحر الكاريبي
بأكملها

 لديها حاليًا أكثر من ٣٢٠ رحلة دولية يومية عبر ٨ مطارات، باإلضافة إلى ٣ موانئ للرحالت
 البحرية ، باإلضافة إلى شبكة طرق تربط بسرعة وأمان أجزاء الدولة المختلفة ، األمر الذي

يترجم بدوره إلى تكاليف أعلى تنافسية

 تتمتع جمهورية الدومينيكان بعرض فندقي واسع وتنافسي، وقوى عاملة مؤهلة، وبنية تحتية حديثة
 تستجيب الحتياجات السياح، وإطار قانوني ومؤسسي يشجع ويضمن االستثمار في هذا القطاع.

 بفضل هذا، ظلت البالد الوجهة السياحية الرائدة والجولف في منطقة البحر الكاريبي، واألكثر جذبًا
لالستثمار األجنبي

 وبهذا المعنى، للحفاظ على ريادتها ، تلتزم جمهورية الدومينيكان بتنويع القطاع وابتكار عروضه ،
وتعزيز ودعم المبادرات في أنواع أخرى من نماذج السياحة المتخصصة والمواضيعية ، مثل

 السياحة العقارية: سمحت الحوافز لصناعة السياحة بتصميم وتطوير مشاريع السياحة العقارية ، •
 مثل مترو ، باليا غراندي ، من بين أمور أخرى ، وسهلت التوسع في المشاريع الرمزية مثل كاسا

دي كامبو وكاب كانا وبونتا كانا

 السياحة البحرية: تستقبل جمهورية الدومينيكان حاليًا خطوط رحالت بحرية مهمة مثل
Royal Caribbean و Norwegian Cruise Aída و Holland American و 

Costa Cruise Lines و Carnival Cruise و Azamara Cruise و MSC 
 و Oceania و Regent و Silver Cloud و The World و Searbound و

SilverSea و Club Med ، من بين بينما يأتي الركاب في الغالب من الواليات المتحدة 
وألمانيا وفرنسا

 وتجدر اإلشارة إلى أنه خالل عام ٢٠١٩، استقبلت الدولة ١،١٠٣،٨٩٨ سائًحا عبر الموانئ
 الرئيسية للجغرافيا الوطنية ، مما زاد عدد السياح الذين استقبلهم هذا الطريق بنحو ١٢.٣٨٪

.مقارنة بالعام السابق

 سياحة طبية: تستوفي جمهورية الدومينيكان الشروط المطلوبة لتشغيل هذا النوع من السياحة ، 
 بما في ذلك المهنيين المدربين تدريباً عالياً في مجاالت الممارسة الطبية الخاصة بهم والمراكز

الصحية الحديثة التي تقدم خدمات عالية الجودة بأسعار تنافسية

 بالمقارنة مع البلدان األخرى ذات اإلمكانات العالية في هذا المجال ، تقدم جمهورية الدومينيكان
 عرًضا جذابًا للتكلفة والعائد في معظم اإلجراءات عالية الطلب التي تتراوح من إجراءات القلب

واألوعية الدموية والمعدة إلى جراحات التجميل وجراحات األسنان

 السياحة البيئية: البلد لديه مجموعة متنوعة من المناطق البيئية. يلعب هذا المزيج الطبيعي دوًرا 
مهًما ، حيث يشكل البيئة المثالية لممارسة سياحة المغامرات المثيرة وغير العادية والسياحة البيئية

 سياحة الجولف:من خالل دوراتها الـ 32 ، أصبحت جمهورية الدومينيكان أفضل وجهة لسياحة 
 الجولف في منطقة البحر الكاريبي. تم اختيار الدولة للمرة الرابعة على أنها "أفضل وجهة للجولف
 لعام 2019 في أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي" من قبل الرابطة الدولية لمنظمي جوالت

.(IAGTO( الجولف
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خطوات االستثمار في قطاع االتصاالت
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الحسابات مع الوصول إلى اإلنترنت
القيم بالماليين الفترة ٢٠١١-٢٠١٩

 فيما يتعلق بعدد الحسابات التي لديها إمكانية الوصول إلى
 اإلنترنت ، اعتباًرا حتى كانون األول ٢٠١٨ ، كان لدى

 جمهورية الدومينيكان ما مجموعه ٧.٣٥  مليون حساب ،
.وفي عام ٢٠١٩، بلغ إجمالي الحسابات ٨.١٦  مليون

 تطور خطوط الهاتف والجوال في جمهورية
الدومينيكان

الفترة ٢٠١١-٢٠١٩

 في السنوات األخيرة، حافظت جمهورية الدومينيكان على نمو
 االقتصاد حيث كانت الرقمنة جزًءا رئيسيًا من عملية التنمية.
 من الممكن مالحظة أنه مع نمو السوق ، يتم طلب المزيد من

خدمات الهاتف لكل من الخطوط الثابتة والمتنقلة

المصدر: المعهد الدومينيكاني لالتصاالت السلكية والالسلكية

المصدر: المعهد الدومينيكاني لالتصاالت السلكية والالسلكية

ترابط الدولي لجمهورية الدومينيكان

 في البلد ، لدينا نقطة وصول للشبكة الكاريبية أو ناپ كنقطة وصول للشبكات والتوصيل البيني
.لإلنترنت الذي يوفر

• .منصة تخزين واتصال معلومات حديثة وآمنة مع معايير عالية الجودة واألمان

• .زيادة تطوير السوق المحلي اإلقليمي لخدمات االتصاالت عالية السرعة

• .الوصول إلى مرافق االتصال الدولي لجميع مزودي خدمات االتصاالت في بيئة محايدة تماًما

•إنشاء منصة ربط بين دولة - مجتمع - شركة - أكاديمية حقيقية

 ومودم الكابل والوصول الالسلكي ADSL تسريع عملية استبدال خدمات االتصال الهاتفي بخدمات
 ووصالت األقمار الصناعية للوصول إلى اإلنترنت في السنوات األخيرة. وقد نشأ هذا ، من ناحية ،

 في مبادرات مزودي خدمة اإلنترنت لتحسين جودة الخدمة وتقديم نطاق ترددي أكبر لمشتركيهم ، ومن
 ناحية أخرى ، الضغط الذي يحتفظ به المستخدمون والذي يتطلب بشكل متزايد جودة أكبر والسرعة في

.معامالتهم عبر الشبكة
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 وقد نجح هذا القطاع في جذب تدفقات استثمارية كبيرة بفضل
 المشاريع الجديدة والتوسعية التي نفذتها الشركات الرئيسية

على الصعيد الوطني

 تم إحراز تقدم كبير في البالد لتوسيع حدود التوصيلية في
 األراضي الوطنية ، ال سيما على مستوى المجتمعات النائية

 والمستبعدة تقليديًا ، وفي مستويات تغلغل خدمات االتصاالت
.وتكنولوجيا المعلومات وتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

خطوط الهاتف
القيم بالماليين الفترة ٢٠١١-٢٠١٩

المصدر: المعهد الدومينيكاني لالتصاالت

 تدفق االستثمار األجنبي المباشر في جمهورية
 الدومينيكان

)قطاع االتصاالت(
 بماليين الدوالرات األمريكية ونسبة مئوية؛ الفترة ٢٠١٠ – كانون الثاني

- أيلول ٢٠٢٠

المصدر: المصرف المركزي للجمهورية الدومينيكانية
أرقام قابلة للمراجعة *

 مالحظة: القطاعات ذات القيم السالبة تتوافق مع خسائر التشغيل و / أو سحب
االستثمارات و / أو دفع أرباح األسهم

خطوط الهاتف األرضي خطوط الهاتف المحمول

 قطاع االتصاالت 
 أصبحت االتصاالت السلكية والالسلكية خدمة أساسية ، ال تقل
 أهمية عن الخدمات األخرى الضرورية لحياة صحية وكريمة

 ، وتشكل أداة أساسية في التنمية االقتصادية واالجتماعية لألمم
 ، وتسهل االندماج في وصول السكان إلى المجتمع الرقمي في

القرن الحادي والعشرين

 في جمهورية الدومينيكان ، يستمر تعزيز البنية التحتية الحديثة
 لالتصاالت السلكية والالسلكية ، مما يزيد من قدرة البلد على

 الوصول إلى أكثر التقنيات تقدًما ، مع خدمات للمستخدمين
 النهائيين مثل الهاتف واإلنترنت ، وخدمات البث اإلذاعي

.والتلفزيوني ، سواء المفتوحة أو عن طريق الكابل

 ييتم تقديم هذه الخدمات بتقنياتها المختلفة ، بما في ذلك
 استخدام الكابالت النحاسية واأللياف الضوئية والخدمات

 (ADSL / DSL(الالسلكية الثابتة والخطوط الرقمية
واستخدام تقنيات التالية IP واالستخدام المكثف لتقنية

CDMA, GSM, 2.5 GM, 3G, 4G
 فضال عن االستخدام المكثف لالتصاالت الساتلية، من بين

 أمور أخرى. يمثل قطاع االتصاالت قطاًعا مهًما في دينامية
 االقتصاد الدومينيكاني. في الفترة من كانون الثاني إلى

 ديسمبر ٢٠١٤-٢٠١٦، بلغ متوسط النمو ٥.٠٪. خالل الفترة
 ٢٠١٤-٢٠١٩، بلغ متوسط نمو قطاع االتصاالت 3.35٪

 بسبب حجم خدمات اإلنترنت في السنوات األخيرة وفي
خدمات الهاتف المحمول

االستثمار األجنبي المباشر في قطاع االتصاالت

 في الفترة من ٢٠١٠ إلى أيلول ٢٠٢٠ ، سجلت جمهورية
 الدومينيكان حوالي ٢٧٤١٩.٤ مليون دوالر أمريكي

 لالستثمار األجنبي ، منها ١٠٦٠.٤ مليون دوالر أمريكي
 تمثل استثمارات في مجال االتصاالت ، تمثل ٣.٩٪ من

.إجمالي االستثمار األجنبي المباشر المتلقاة في الفترة المذكورة
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 نقاط القوة األخرى التي تميز البلد في المنطقة هي مؤشر التنمية
 الحكومية اإللكترونية، وااللتزام بتقنيات الهاتف المحمول وجودة

 النطاق العريض. وفقًا إلحصاءات اإلنترنت العالمية لعام ٢٠١٩ ،
 يتمتع ٦٥٪ من السكان بإمكانية الوصول إلى اإلنترنت ، وهو مبلغ

 أعلى من المتوسط في أمريكا الوسطى (٦١.١٪( ومنطقة البحر
.(الكاريبي (٤٧.٥٪

 ايضاً ، يوجد في جمهورية الدومينيكان عدد كبير من الشباب ثنائي
 اللغة والمهنيين ، باإلضافة إلى عرض أكاديمي محدث يتم تقديمه
 في أكثر من ١٤ جامعة ومعهد مع برامج تدريبية متخصصة في

مجاالت مختلفة من تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ، مثل

•تطوير البرمجيات

•تصميم التطبيقات وصفحات الويب

•(BI( ذكاء األعمال

•تطبيقات لألجهزة المحمولة

SQL إدارة وبرمجة خادم•

•قواعد بيانات

•إدارة دورة حياة تطوير البرمجيات

•نمذجة النظم والجودة

•من بين أمور أخرى

 تتمتع الموارد البشرية بخبرة في لغات ومنصات البرمجة
 المشهورة عالميًا ، والتي يمكننا أن نذكر منها على سبيل
 ,NET, XML, C#, C++, PHP :المثال ال الحصر
HTML, Centura, Delfis, Open System, 

AS/400, ILE/RPG 400 ,.وجافا, ودوت نت, و دلفوس 
 Microsoft ايضاً ، هناك موظفين معتمدين في أدوات
)SQL و VB و Dynamics) و IBM Rational 

 و PMP و OlikView و LabView و CISCO و
SCRUM. أكمل أكثر من ٪95 من المبرمجين في شركات 

 البرمجيات دراسات عالية المستوى والغالبية العظمى لديهم
 بعض المعرفة باللغة اإلنجليزية

 في عام ٢٠٢٠ ، اعترفت مؤسسة إديوكيشن فيرست
 بجمهورية الدومينيكان باعتبارها الدولة الثانية في أمريكا

 الالتينية التي تتمتع بأفضل إتقان للغة اإلنجليزية كلغة ثانية
 ، في التقرير السنوي للمنشور المعنون "مؤشر إتقان اللغة

"اإلنجليزية

 فيما يتعلق بسجالت البرامج ، فإن المكتب الوطني لحقوق
 الطبع والنشر هو الهيئة المسؤولة عن ضمان حماية حقوق

 الطبع والنشر ، مع كون وحدة حقوق الطبع والنشر هي الهيئة
المسؤولة عن السجالت
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قطاع االتصاالت
 في جمهورية الدومينيكان، يتكون عالم شركات تطوير البرمجيات
 في الغالب من شركات صغيرة ومتوسطة الحجم ذات تنوع عاٍل

 في القطاع، وتقدم حلوالً لمختلف القطاعات، مثل: السياحة،
 التجارة، والتصنيع، الصحة، االتصاالت، البنوك، الحكومة،

 التعليم، البناء، اإلعالن و من بين أمور أخرى. ومع ذلك،
 فإن األسواق الثالثة التي يوجد فيها عدد أكبر من الشركات

 المتخصصة هي: إدارة الموارد والمخزون، والقطاع المصرفي
والقطاع العام

 
 يوجد في السوق أكثر من ١٠٠ شركة لتطوير البرمجيات ،

 والعديد منها يتمتع بخبرة دولية ، من بين شركات أخرى لديها
 إمكانات تصدير. لدينا شركات محلية ودولية ، وشركات أخرى

 مرتبطة بعالمات تجارية دولية معترف بها وأخرى تحمل شهادات
 دولية مثل تكامل نموذج نضوج المقدرة ,و االيزو 9001,و شركة
المؤسسة الدولية للحاسبات اآللية (آي بي إم(, و تير ٣، و نورتيل

نمو القطاع واتجاهاته

 وبحسب التقرير الذي نشره بنك التنمية للبلدان األمريكية،
 فإن هناك عالقة وثيقة بين التنمية االقتصادية للبلدان وتطور

 االتصاالت اإللكترونية. وبالتالي، زيادة بنسبة ١٠ ٪ في انتشار
 النطاق العريض في بلدان أمريكا الالتينية والكاريبي ، يتسبب ذلك
 في زيادة بنسبة ٣ .١٩ ٪ من الناتج المحلي اإلجمالي ، و ٢.٦١٪

من اإلنتاجية وخلق ٦٧٠٠٠ فرصة عمل مباشرة

 تعتبر جمهورية الدومينيكان وجهة مثالية للشركات التي لديها
 خدمات قريبة لتحديد مزودي خدمات تكنولوجيا المعلومات من

 ذوي الخبرة المحلية والدولية، واالستفادة من االستعانة بمصادر
 خارجية. يستفيد هذا القطاع من توافر الكوادر المؤهلة في مختلف
 مجاالت تكنولوجيا المعلومات وتطوير البرمجيات ووجود أنظمة

 بيئية للمؤسسات والشركات المرتبطة بهذه المجاالت ، والتي تعزز
 تنمية هذه القطاعات في الدولة ، مثل كاميراتيك وكلوسترسوفت

 وفقًا لدراسة "االقتصاد الرقمي والتنمية اإلنتاجية في جمهورية
 الدومينيكان"، التي أجرتها جمعية اإلنترنت ألمريكا الالتينية،

 والتي تهدف إلى المساهمة في فهم أفضل للنظم البيئية الرقمية في
 المنطقة، تتمتع الدولة بمعدل مرتفع من ريادة األعمال في وقت

 مبكر وصلت إلى ١٧.٥٪، وهي أعلى من نظيرتها في الواليات
 المتحدة (١٣.٦٪( ومتوسط أمريكا الالتينية. وبالتالي، فإن الموافقة
 االجتماعية العالية على ريادة األعمال هي أيًضا أعلى من المتوسط

اإلقليمي، لالستفادة من الفرص التي يوفرها االقتصاد الرقمي

خطوات االستثمار في صناعة البرمجيات
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خطوات االستثمار في صناعة السينما



قطاع الفيلم
 يوجد في البالد مجموعة كبيرة ومتنوعة من
 المناظر الطبيعية التي تتكيف مع أي نوع من

 اإلنتاج السمعي البصري، من فرض سالسل الجبال
 واألنهار العظيمة إلى الوديان الخصبة والمساحات

 القاحلة. جمهورية الدومينيكان لديها أكبر بحيرة
 في منطقة البحر الكاريبي والعديد من البحيرات،

 وتحيط بها النباتات االستوائية. تُستخدم الصحاري
 والشالالت الرائعة والغابات االستوائية المورقة
 والشواطئ بشكل مستمر إلنتاج األفالم العالمية

واإلعالنات التجارية والمسلسالت والبرامج الواقعية

 تجمع المدن بين األساليب المعمارية المختلفة التي
 تتكيف مع أي عصر. لدينا أيًضا مدينة استعمارية
 تاريخية تم استخدامها في أفالم مثل العراب جزء
 وهافانا والراعي الصالح و ميامي فايس والمدينة

 المفقودة و حفلة الماعز والعديد من المنتجات
 األخرى. يجعل تنوعها الخصب للمناظر الطبيعية
 ، جنبًا إلى جنب مع الحوافز الضريبية التي نقدمها

 ، جمهورية الدومينيكان موقعًا ممتاًزا لتصوير
مشروعك التالي

 المشاريع األجنبية التي تم تصويرها في جمهورية
الدومينيكان

الفترة ٢٠١٠-٢٠٢٠
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المصدر: مديرية العامة لالفالم



خطوات االستثمار في القطاع العقاري
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 قطاع العقارات والبناء 
 أظهر قطاع العقارات والبناء نمًوا كبيًرا في العقود األخيرة ، ونمت المدينة
 بشكل كبير ، وتعد البنى التحتية المتنوعة والمهمة من رواد التنمية. يرتبط

 هذا النمو بالتأثير غير المباشر (أو الفائض( الذي يولده لصناعة المواد العامة
 والمواد المرتبطة بالقطاع ، والتي تشمل تشييد المباني السكنية وغير السكنية ،

وأعمال الهندسة المدنية ، فضالً عن الخدمات المتخصصة لدعم اعمال بناء

 تم تعزيز هذا النشاط كواحد من أكثر األنشطة تأثيًرا في ديناميكية االقتصاد
 دومينيكاني، مدفوًعا بالمبادرات الخاصة في تطوير المشاريع العقارية

 المتوسطة والمنخفضة التكلفة ، والمؤسسات التجارية ، والتوسع في توريد
 الوحدات الفندقية في القطاع السياحة واالستثمارات لتنويع مصفوفة توليد

الكهرباء

 يتم تحديد مخطط األعمال في هذا القطاع في جمهورية الدومينيكان بشكل
 أساسي من خالل الجوانب المتعلقة بالطلب واالحتياجات األساسية في مجموعة

 المنتجات المنتجة. يدور الطلب على العقارات واإلسكان حول نوى مختلفة
للجغرافيا الوطنية في كل من المناطق الحضرية والمناطق السياحية

االستثمار األجنبي المباشر في قطاع العقارات
 منذ عام ٢٠١٠ إلى أيلول ٢٠٢٠ ، بلغ االستثمار األجنبي ٤١٠٩.٧  مليون دوالر أمريكي. كان هذا القطاع أحد العناصر الرئيسية

في توليد الديناميكية والنمو االقتصادي بنسبة ١٥ ٪ من إجمالي االستثمار األجنبي الذي تم تلقيه في تلك الفترة

تدفق االستثمار األجنبي المباشر الى قطاع العقارات في جمهورية الدومينيكان
بماليين الدوالرات األمريكية ؛ الفترة ٢٠١٠ - كانون الثاني - أيلول ٢٠

المصدر: المصرف المركزي للجمهورية دومينيكانية
أرقام قابلة للمراجعة *

کانون الثاني - أيلول ٢٠٢٠
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 خطوات االستثمار في القطاع الزراعي
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 القطاع الزراعي

 جمهورية الدومينيكان دولة ذات إمكانات زراعية كبيرة ،
 تتمتع بطبيعتها بتربة خصبة للغاية وأراضي مناسبة لزراعة

 الفواكه والخضروات ٣٦٥ يوًما في السنة ، وهي سمات
 تجعلها وجهة الحلم لإلنتاج الزراعي. هذا القطاع يولد حوالي

٤٠٠،٠٠٠ فرصة عمل

 تقليديا، كان القطاع الزراعي أحد القطاعات الرئيسية لالقتصاد
 دومينيكاني. خالل عام ٢٠١٩، ساهم هذا القطاع في اإلنتاج
 الوطني ، قياساً بالناتج المحلي اإلجمالي ، بقيمة ٣٦٤٥.١٥

 مليون دوالر أمريكي ، أي ما يعادل ٪4.1 من إجمالي الناتج
المحلي

 في حالة الثروة الحيوانية والغابات وصيد األسماك ، قدمت
 القيمة المضافة نمًوا بنسبة ٣.٥٪ لعام ٢٠١٩ مدعوًما

بديناميكية العديد من المنتجات مثل إنتاج البيض (٢٠.١٪(
 والخنازير الحية (٥.٣٪( والماشية الحية (١٪( ومنتجات

األسماك (٤.٦٪

 والسلوك اإليجابي لهذه األنشطة هو نتيجة السياسات العامة
 الهادفة إلى تعزيز وتشجيع اإلنتاج الزراعي والصناعي

 الزراعي. من بين السياسات التي اعتمدتها الحكومة
 دومينيكانية لضمان األمن الغذائي وتوسيع الصادرات من

المواد الزراعية ، يبرز ما يلي

•الدعم في خدمات تجهيز األراضي

•تسليم مواد الزراعة

•توزيع األسمدة والمبيدات 

•المساعدة التقنية

•تسهيالت التمويل للمنتجين الصغار والمتوسطين

2017 2018 2019

الصادرات الزراعية في جمهورية الدومينيكان
القيم بماليين الدوالرات. الفترة ٢٠١٧ – تشرين االول ٢٠٢٠

المصدر: من إعداد برودومينيكانا ببيانات من المديرية العامة للجمارك

 المنتجات الزراعية الرئيسية هي: قصب السكر ، والبن ، والكاكاو
 ، والتبغ ، واألرز ، والخضروات ، والفول ، واللحوم ، والبيض
 ، وتشكل هذه المنتجات األربعة األولى منتجات التصدير التقليدية

لرئيسية

الصادرات الزراعية في جمهورية الدومينيكان
القيم٪. كانون الثاني – تشرين االول ٢٠٢٠

المصدر: من إعداد برودومينيكانا ببيانات من المديرية العامة للجمارك

 تُعرف جمهورية الدومينيكان كواحدة من أكبر مصدري المنتجات
 الزراعية في المنطقة ، مما سمح لها باالندماج في أماكن مهمة لعام

٢٠١٩ ، مثل
 .أول مصدر للسيجار في جميع أنحاء العالم

 .ثاني مصدر للكاكاو في أمريكا الالتينية والتاسع على مستوى العالم
 المصدر الثاني للروم في أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي

والثامن على مستوى العالم
 فيما يتعلق بمنتجات التصدير الرئيسية غير التقليدية ، تبرز الفواكه

 مثل الموز العضوي والبرتقال واألفوكادو واألناناس والبطيخ
 والفلفل الحار والمانجو ، كونها البلد أحد الموردين الرئيسيين لسوق
 الواليات المتحدة والعديد من البلدان األوروبية ، في بعض من هذه

خط إنتاج

كانون الثاني-تشرين االول
 ٢٠٢٠
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خطوات االستثمار في قطاع النفايات الصلبة



89

 قطاع النفايات الصلبة 

 يقترح القانون رقم ١-١٢ الخاص باستراتيجية التنمية الوطنية
 ٢٠٣٠ في محورها االستراتيجي الرابع "مجتمع بثقافة اإلنتاج
 واالستهالك المستدامين ، والذي يدير المخاطر وحماية البيئة
 والموارد الطبيعية بإنصاف وكفاءة. ويعزز التكيف المناسب

 لتغير المناخ ". لهذا السبب ، تعتبر إدارة النفايات الصلبة
 قطاًعا ذا أولوية يجب تطويره ، مع الكثير من اإلمكانات

لالستثمار األجنبي المباشر في جمهورية الدومينيكان

 مع سن القانون رقم ٢٢٥-٢٠ بشأن اإلدارة الشاملة والمعالجة
 المشتركة للنفايات الصلبة ، فإنه يسعى إلى منع توليد النفايات

 ويضع النظام القانوني إلدارتها الشاملة لتعزيز الحد وإعادة
 االستخدام وإعادة التدوير واالستخدام واالسترداد . في إطار
 هذه الالئحة الجديدة، الهدف هو تشجيع االستثمار في إدارة
 النفايات في جمهورية الدومينيكان ، مع إضافة استخدامها

 وتثمينها هذه ، مما يضمن دائًما عائًدا شبه مؤكد على
 االستثمار ، نظًرا ألن حوافز هذه الالئحة جذابة للغاية في

الوقت الحالي لإلستثمار في هذا القطاع
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 خطوات االستثمار في قطاع التعدين
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 ثمار األجنبي المباشر في قطاع التعدين

 يمثل قطاع التعدين أحد مصادر الدخل الرئيسية في جمهورية الدومينيكان. تشير اإلحصاءات الرسمية
 إلى أنه في الفترة من ٢٠١٢ إلى کانون الثاني – أيلول ٢٠٢٠ ، استقبل قطاع التعدين استثمارات تزيد
 على ٣٩٤١.١ مليون دوالر أمريكي ، تمثل ١٤.٤٪ من إجمالي االستثمار األجنبي الذي تلقته الدولة ،
 مما يجعله رابع وجهة رئيسية لالستثمار األجنبي التي تسبقها التجارة / الصناعة والسياحة والعقارات

خالل الفترة المذكورة

 توجد الرواسب المعدنية قيد االستغالل في جمهورية الدومينيكان في جميع أنحاء التراب الوطني. تقليديا
 ، كانت عمليات التعدين مفتوحة ، ومع ذلك ، فقد بدأت العمليات بالفعل في أول منجم تحت األرض في
البالد الستخراج المعادن المعدنية. وبالمثل ، هناك أنشطة تعدين حرفية تحت األرض الريمار والعنبر

 من بين المقاطعات ذات الرواسب التعدينية الهامة نجد: سانشيز راميريز ، بالفضة والذهب ؛ المونسنيور نويل بالنيكل والنحاس ؛
 صوان مع البوكسيت وكربونات الصوديوم والحجر الجيري ؛ باراهونا بالملح والجص والالريمار ؛ أزوا بالجبس والرخام وكربونات

الكالسيوم والحجر الجيري. سامانا بالرخام والجرانيت ؛ بويرتو بالتا ، مع العنبر ؛ وداخابون بالحجر الجيري والجرانيت

 صادرات التعدين .
بماليين الدوالرات األمريكية ونسبة مئوية ؛ الفترة ٢٠١٥ – كانون الثاني - حزيران ٢٠٢٠

المصدر: المصرف المركزي للجمهورية دومينيكانية

القيم بالدوالر األمريكي ؛ الفترة ٢٠١٠- كانون الثاني - أيلول ٢٠٢٠
تدفق االستثمار األجنبي المباشر إلى قطاع التعدين في جمهورية الدومينيكان

کانون الثاني - أيلو
 ٢٠٢٠

کانون الثاني - حزيرا
 ٢٠٢٠



 قطاع التعدين

 المظهر الجيولوجي الذي تمتلكه جمهورية الدومينيكان عامالً حاسًما حتى أنها ظلت لعدة قرون المقر
.الرئيسي ألقدم صناعة التعدين في القارة األمريكية

 حاليًا ، تمتلك البالد ثاني أكبر مخزون من الذهب في القارة األمريكية وتنتج مجموعة من الموارد
 المعدنية مثل: الذهب ، الفضة ، البوكسيت ، الفيرونيكل ، الطين ، المعادن الصناعية (الكاولين ، الفلسبار
 ، الرمال السيليسية وغيرها( ، الالريمار ، العنبر ، أحجار البالطات والصخور الجيرية والجبس والملح

.وغيرها من الموارد المعدنية وغير المعدنية

 نمت القيمة المضافة للتعدين وجاذبيتها لالستثمار األجنبي المباشرفي السنوات األخيرة بسبب زيادة
.مستويات إنتاج الذهب والرخام ومجاميع البناء الرئيسية



 قوة الرياح 



 الكتلة الحيوية 



خطوات االستثمار في قطاع الكهرباء

 طاقة الكهروضوئية



81

المصدر: الهيئة الوطنية للطاقة ، أيلول ٢٠٢٠

االستثمار األجنبي المباشر في قطاع الكهرباء
 خالل الفترة من ٢٠١٠ إلى أيلول ٢٠٢٠ ، بلغ االستثمار األجنبي المباشر في قطاع الكهرباء $٢٤٣٩.٢ دوالر ، وهو ما يمثل

٨.٩٪ من حجم االستثمار األجنبي المباشر العالمي الذي اجتذبه جمهورية الدومينيكان خالل تلك الفترة
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تدفقات االستثمار األجنبي المباشر إلى قطاع الكهرباء في جمهورية الدومينيكان
القيم بماليين الدوالرات األمريكية ؛ الفترة ٢٠١٠ کانون الثاني - أي

المصدر: المصرف المركزي للجمهورية دومينيكانية
أرقام قابلة للمراجعة *

مالحظة: القطاعات ذات القيم السالبة تتوافق مع خسائر التشغيل و / أو سحب االستثمارات و / أو دفع أرباح األسهم

الجدول 4. التنازالت في جمهورية الدومينيكان
عام ٢٠٢٠ ؛ القيم بالوحدات

کانون الثان
أيلول ٢٠٢٠ - 

االمتيازات
 بفضل ثقتنا في القطاع والبيئة المواتية لالستثمار، لدينا ديناميكية كبيرة في قطاع الكهرباء

 الفرعي، حيث يتم تخصيص عدد كبير من االستثمار لتوليد الكهرباء من مصادر متجددة. لدينا
حاليًا ٣٩ إمتيازات مؤقتًا. ٤٨ منها نهائيًا و ١٥ منها معلقًا
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 فيها مصادر مختلفة للطاقة موزعة في جميع أنحاء أراضي الوطن، وفي السنوات
األخيرة تم تشجيع تطوير الطاقات المتجددة أو البديلة، مثل

 الكتلة الحيوية والنفايات الصلبة: تمتلك الدولة إمكانات عالية تبلغ حوالي ٤٧٥،٠٠٠ هكتار الستخدام
 موارد الغابات مثل أكاسيا مانجيوم والمخلفات الزراعية مثل قصب السكر ، وقشر األرز ، وقش القهوة

 ، وقرع جوز الهند. النخيل األفريقي ، والخشب ، والمخلفات أو الخشب تخفيضات من بين أمور أخرى.
 باإلضافة إلى ذلك ، يتم إنتاج حوالي ١٠،٠٠٠ طن من القمامة يوميًا بمحتوى عضوي عاٍل

(حوالي ٥٠٪).
. 

 طاقة الرياح: تتمتع جمهورية الدومينيكان بإمكانيات تصل إلى ٣٠ ألف ميغاواط، مع المناطق الساحلية
 في الجنوب الغربي والشمال هي المناطق ذات اإلمكانات األكبر. إنه المصدر المتجدد الذي يتمتع حاليًا

 بهامش استخدام أكبر (أكثر من ١٠٠ ميغاواط ، باستثناء الطاقة المائية( ، لذلك فهو يتمتع بإمكانيات جذابة
لالستثمار الخاص

 الطاقة الشمسية الكهروضوئية: تمتلك الجغرافيا الوطنية بأكملها إمكانات تقدر بحوالي ٥٠،٠٠٠ ميغاواط
 بفضل موقعها الجغرافي في منطقة البحر الكاريبي والمستويات الممتازة لإلشعاع الشمسي على مدار

 العام. يبلغ إجمالي استخدامه حاليًا لتوليد الطاقة أكثر من ٧٠ ميغاواط ، حيث يعد اإلنتاج الذاتي فرًعا مهًما
من التطوير استناًدا إلى الئحة التوليد الموزع

 الطاقة الكهرومائية: تتمتع جمهورية الدومينيكان بإمكانيات كهرومائية عالية تنتظر استغاللها. •
 يقدر أن لديها أكثر من ٢٠٩٥ ميغاواط ١ منها حوالي ٦١٥.٩٣ ميغاواط فقط تم تطويرها. جنبا إلى جنب
 مع الطاقة الشمسية، فإنها تمثل مصادر مناسبة لكهربة المجتمعات دون الحصول على الكهرباء من الشبكة

(مع أكثر من ٣٧ مشروًعا بقدرة ١.٥٣ ميغاواط واستفادة ٤٤٨٧ أسرة

:

(



 قطاع الطاقة 
 توفر جمهورية الدومينيكان مناًخا مالئًما للغاية لالستثمار الخاص في مختلف

 المشاريع المتعلقة بالطاقة ، بناًء على سيادة القانون الودية لكل من مشاريع
.التوليد التقليدية وتلك القائمة على مصادر بديلة

 يتكون سوق الكهرباء دومينيكاني من شركات توليد ونقل وتوزيع وتسويق.
 يجب على الشركات التي ترغب في استغالل أعمال التوليد االمتثال لجميع
 المتطلبات المنصوص عليها في اللوائح الحالية للقطاع الفرعي ، واللوائح

 البيئية. يعمل نظام النقل على أساس الوصول المجاني ، مع رسوم نقل
.منظمة

 يتكون النظام الكهربائي الوطني المترابط  ن مجموعة تركيبات من وحدات
 توليد الكهرباء وخطوط النقل والمحطات الكهربائية الفرعية وخطوط

 التوزيع المترابطة ، والتي تسمح بتوليد ونقل وتوزيع الكهرباء. وهي تتألف
 من اللجنة الوطنية للطاقة ، وهيئة الرقابة على الكهرباء ، وهيئة التنسيق ،

.وشركات التوليد ، وشركات النقل وشركات التوزيع

الرسم البياني 2. القدرة المركبة للطاقة المتجددة في د
٪فترة ٢٠٢٠ ؛ القيم بالميغاواط و

المصدر: المؤسسة دومينيكانية لشركات الكهرباء الحكومية



قطاعات االستثمار



 مع خروج المملكة المتحدة من االتحاد األوروبي ، وقعت الدول األعضاء في كاريفورم ، بما في ذلك
 جمهورية الدومينيكان ، اتفاقية شراكة اقتصادية من أجل توحيد التفضيالت التعريفية مع السوق البريطانية

 ، الممنوحة من خالل اتفاقية االتحاد األوروبي - كاريفوروم اعتباًرا من كانون الثاني ٢٠٢١ ، ستخضع
جمهورية الدومينيكان ودول كاريفورم األخرى التفاقية الشراكة االقتصادية الجديدة مع المملكة المتحدة

النظام التفضيلي المعمم

 تستفيد الشركات المصدرة في البلد أيًضا من أفضليات التعريفات التي تُمنح من خالل النظام التفضيلي المعمم،
 وهو برنامج تعريفة أحادي الجانب تمنح من خالله البلدان التي تمنح أفضليات لنظام األفضليات المعمم أسعاًرا

 مخفضة أو معفاة من الرسوم الجمركية لمنتجات محددة. منشؤها أقل البلدان نمواً والبلدان النامية لدخول
أسواقهم

 المنتجات الصناعية وبعض المنتجات الزراعية والمنتجات المصنعة في الشركات المنشأة في نظام المناطق
.الحرة تستفيد من هذا برنامج األفضليات المعمم

 البالد التي تمنح هذه التفضيالت الجمركية لجمهورية الدومينيكان هي: أستراليا ، بيالروسيا ، اليابان ،
كازاخستان ، نيوزيلندا ، روسيا وسويسرا
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 اتفاقيات تجارية
 في برودومينيكانا، بصفتها كيانًا يشجع الصادرات ويجذب االستثمار األجنبي المباشر،

 تهدف الخدمات إلى تقديم مساعدة فنية متخصصة ودقيقة الستخدام جميع االتفاقيات
التجارية التي وقعتها جمهورية الدومينيكان

 تمثل االتفاقيات التجارية الموقعة والسارية في جمهورية الدومينيكان التي سنذكرها أدناه،
 أداة إستراتيجية وتجارية للمنتجات والخدمات دومينيكانية للمشاركة في الديناميكيات

 التجارية لألسواق األوروبية بطريقة تنافسية وفعالة ومستدامة، وتحقيق وضع أفضل لهؤالء
مقابل المنافسين

 اتفاقية النطاق الجزئي لجمهورية
الدومينيكان وبنما
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 معلومات عامة
 طورت جمهورية الدومينيكان سياسة خارجية تعزز التكامل التجاري لبلدان أمريكا

.الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي

 لقد ساهم مكانتنا في تقارب كبير مع المناطق األقرب جغرافيًا، مما أدى إلى توسيع
 األسواق المتاحة والقدرة التصديرية للبالد ، مما سمح بإجراء مفاوضات ناجحة مع

 أكبر التكتالت التجارية في نصف الكرة األرضية. لدينا اتفاقية تجارة حرة مع أمريكا
 الوسطى، واتفاقية أخرى مع مجموعة الكاريبي (كاريكوم( ، واتفاقية نطاق جزئي مع

جمهورية بنما

المنتدى الكاريبي )كاريفورم(
 البلد أيًضا جزء من المنتدى الكاريبي (كاريفورم(، وهو مجموعة فرعية من منظمة

 دول إفريقيا والكاريبي والمحيط الهادئ، ويعمل كأساس للحوار االقتصادي مع االتحاد
 األوروبي. كجزء من كاريفورم، وقعت جمهورية الدومينيكان اتفاقية تجارة حرة تسمى
اتفاقية الشراكة االقتصادية مع االتحاد األوروبي والتي تقدم مزايا تجارية للبلدان النامية

  منظمة التجارة العالمية 
 جمهورية الدومينيكان عضو مؤسس في منظمة التجارة العالمية وجميع السياسات

 التجارية غير المحددة في اتفاقيات محددة تتبع القواعد المتفق عليها في منظمة التجارة
 العالمية. كان للمنظمة تأثير ليس فقط في قطاع التجارة الدولية ، ولكن في العقدين

.الماضيين ساعدت أيًضا في تحديث معظم الجوانب التنظيمية للبلد

  رابطة دول الكاريبي 
 تم تشكيل رابطة دول الكاريبي بموجب االتفاقية التأسيسية لـ في 24 يوليو ١٩٩٤ ،

 بهدف تعزيز التعاون اإلقليمي وعملية التكامل ، وتنفيذ خطط لزيادة وتوطيد العالقات
 االقتصادية بين أعضائها ، وتطوير إمكانات البحر الكاريبي من خالل التفاعل بين الدول

 األعضاء واألطراف الثالثة ، وتعزيز مساحة موسعة للتجارة واالستثمار. المجاالت
المحورية لها هي التجارة والنقل والسياحة المستدامة والكوارث الطبيعية

 جمهورية الدومينيكان عضو في هذا االتحاد الذي يتألف حاليًا من ٢٥ دولة عضو و٧
.أعضاء منتسبين

 اتفاقيات االزدواج الضريبي
 حاليًا، جمهورية الدومينيكان من الدول الموقعة على اتفاقيتين لتجنب االزدواج الضريبي
 والتهرب الضريبي، وهما: كندا (سارية منذ كانون الثاني ١٩٧٧( بشأن ضرائب الدخل

والثروة ؛ وإسبانيا (سارية منذ تموز ٢٠١٤( بشأن ضريبة الدخل



افتتاح تجاري



 معدالت 
 ترد المعدالت المطبقة في الجمهورية
 دومينيكانية في القانون رقم ١٤٥-٠٠

 لعام ٢٠٠٠ وتعديالته. يعتمد السعر على
 النظام المنسق لوصف البضائع وترميزها

 ويتضمن تكييف التعديل السادس، اإلصدار
 ٢٠١٧ ، الذي وافق عليه مجلس التعاون
 الجمركي (حاليًا منظمة الجمارك العالمية
 ، في ٢٧ حزيران ٢٠١٤، وفي النسخة

الوحيدة باللغة اإلسبانية ، الطبعة السادسة

 لقد ربطت جمهورية الدومينيكان جميع
 أسعارها بمنظمة التجارة العالمية وال تطبق
 إال معدالت القيمة التي تتراوح من ٠٪ إلى

 ٩٩٪. تشتمل معدالت الدومينيكان على
 12 مستوى معدل: ٠٪، ٣٪ ، ٨٪ ، ١٤٪

٪٢٠٪ ، ٢٥٪ ، ٤٠٪ ، ٥٦٪ ، ٨٥ ، 
 ، ٨٩٪ ، ٩٧٪ ، و ٩٩٪. من بين هذه

 المستويات األعلى (٥٦٪، ٨٥٪، ٨٩٪ ،
 ٩٧٪ ، ٩٩٪( يتم تطبيقها على المنتجات
 الخاضعة للحصص التي تمثل ٢٣ سطًرا

 فقط أو ٠.٣٪ من إجمالي السطور (ثمانية
 أرقام(. تمثل خطوط المنطقة الحرة ما يزيد
 قليالً عن ٥٠٪ من جميع خطوط األسعار؛
 يخضع الباقي لـ ٢٠٪ (٣٠٪ من إجمالي

 الخطوط( أو بمعدل بين ٣٪ و١٤٪
 (١٧٪ من إجمالي الخطوط(. مع معدالت
 تساوي أكثر أو أقل من ٢٥٪، هناك ٧٤

 سطرا مطابقة للمنتجات الزراعية واللحوم
واللحوم الباردة

 الواردات دومينيكانية في نظام المناطق
 الحرة معفاة من الرسوم الجمركية.

البضائع المذكورة في القانون رقم ١٤٦-
 ٠٠ لعام ٢٠٠٠ (تبرعات وعينات وأدوات

 منزلية مملوكة للمهاجرين أو المواطنين(
معفاة من الضرائب



 منذ عام ٢٠١٢، اعتمدت جمهورية الدومينيكان طريقة المشغل االقتصادي المعتمد ، والتي بموجبها
 يمكن للمشغلين االقتصاديين الذين يستوفون متطلبات محددة االستفادة من العمليات والضوابط
 الجمركية المبسطة. هذا البرنامج تطوعي ومفتوح ألي شخص طبيعي أو اعتباري تأسس في

.جمهورية الدومينيكان يشارك في سالسل الخدمات اللوجستية التجارية

 تخضع الواردات لدفع الضريبة على نقل السلع والخدمات الصناعية، ومنتجات محددة إلى ضريبة
.االستهالك االنتقائي

 الضريبة على نقل السلع والخدمات الصناعية هي ضريبة القيمة المضافة التي يتم تطبيقها على جميع
 المنتجات المستوردة بناًء على قيمة للبضائع، باإلضافة إلى التعريفات المعتمدة والتزامات االستيراد

األخرى. تبلغ هذه الضريبة ١٨٪، باستثناء بعض السلع التي تبلغ نسبتها ١٦٪

 ضريبة االستهالك االنتقائي يتم تطبيقها على بعض المنتجات الفاخرة والمشروبات الكحولية ومنتجات
التبغ

  بالنسبة للمنتجات الكحولية والمشروبات الكحولية والبيرة، عشرة بالمائة (١٠٪( من الضريبة االنتقائية
 (والتي يتم تحديدها بإضافة ٣٠٪ قبل الضرائب إلى قائمة أسعار الشركة المصنعة ، باستثناء

 الخصومات أو المكافآت( ، بصرف النظر عن المبلغ المحدد من ٦٣٣.٨٥ دوالر بغض النظر عن
نسبة الكحول

 سيتم دفع عشرين بالمائة (٢٠٪( مقابل منتجات التبغ. الضريبة االنتقائية على سعر التجزئة للمنتج،
 بصرف النظر عن المبلغ المحدد قدره ٥٣.٦٢ دوالًرا كنديًا لكل علبة من ٢٠  وحدة سجائر و

٢٦.٨١ بيزو دومينيكاني للسجائر التي تحتوي على ١٠ وحدات سجائر

:

.

.

.

.

.
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  المشغل االقتصادي المعتمد 
 ينشأ المشغل االقتصادي المعتمد مع اإلطار التنظيمي لمنظمة الجمارك العالمية، كشكل من أشكال إدارة الجمارك التي

 تتبع عمليات التدقيق والبيانات المالية ومعايير الجودة ، العتماد و شهادة المشغلين االقتصاديين اآلمنين والثقة التي
 تسمح لضمان وتسهيل التجارة العالمية. تشهد هذه الشهادة على االمتثال للتدابير األمنية والممارسات الجيدة في سلسلة

توريد البضائع

 يعمل برنامج جمهورية الدومينيكان مع وحدة من المديرية العامة للجمارك، المسؤولة عن الترويج لهذه الشهادة للجهات
 العاملة في سلسلة الخدمات اللوجستية، كما يجري عمليات التدقيق والتفتيش المناسبة حتى يتم إصدار التقرير المرضي

قبل اإلصدار الشهادة

 يتميز برنامج المشغل االقتصادي المعتمد في جميع أنحاء العالم بأنه يتضمن، بعد االمتثال لمتطلبات البرنامج، الشهادات
 الممكنة لجميع الجهات العاملة في سلسلة التوريد: المصدرين، المستوردين، مشغلي مرافق الموانئ ، مشغلي مرافق

 المطار ، وكالء الجمارك ، مشغلي الشحن ، البريد السريع مؤهلون للحصول على هذه الشهادة شركات تجميع البضائع
وشركات النقل ومسؤولية المستودعات والمناطق الحرة وحدائق المنطقة الحرة والخدمات اللوجستية الخارجية

 الواردات 
 سواء يكون شخًصا طبيعيًا أم اعتباريًا، يجب تسجيل جميع المستوردين والمصدرين في السجل الوطني لدافعي الضرائب لممارسة

 األنشطة التجارية في جمهورية الدومينيكان؛ يجب أن يكون لدى الشخص االعتباري أيًضا سجل تجاري ووثيقة هوية للشخص
 الطبيعي. الستيراد أكثر من $٢٠٠٠ دوالر أمريكي، يجب على المستورد تقديم إقرار جمركي فريد، فاتورة تجارية، إقرار القيمة

 الجمركية، وثائق الشحن ، وشهادة المنشأ (إذا كان يريد أن يحكمه نظام تفضيلي معين ( ، رخصة استيراد ، تصريح عدم ممانعة أو
شهادة صحية

:المنتجات المختلفة تخضع للمحظورات والتصاريح

 المنتجات المحظورة: أسلحة الدمار الشامل، الطيور البرية ، األجهزة المستعملة ، المبيدات الحشرية ونبات الكاكاو ، الفواكه ، البذور
 ، أو أي جزء منها. ونباتات الطحالب (الموز( أو أي جزء منها ، والمالبس المستعملة ، والمركبات مع الدليل على الجانب األيمن ،
 والمركبات التي تم إنقاذها (التالفة( ، والمركبات الخفيفة مع أكثر من خمس سنوات من االستخدام ، والمركبات الثقيلة ألكثر من ١٥

عاًما من االستخدام

 مع مراعاة التصاريح: أسلحة و ذخائر والبصيالت ,البذور والفواكه والتوابل والنباتات الحية واألسمدة والمبيدات ومنتجات اللحوم
 واألسماك ,القشريات, الحيوانات الحية, المنتجات الحيوانية ومشتقاتها, بعض المنتجات الطبية لالستخدام البشري أو الحيواني والمواد
 الكيميائية ، الماشية, اللحوم الطازجة, الغازات والمواد التي تستنفد طبقة األوزون ، معدات االتصاالت ، ومنتجات الصحة والنظافة
 الشخصية، المنتجات الصيدالنية ذات األصل الطبيعي لألغراض العالجية، منتجات النظافة المنزلية، المنتجات الزراعية، البذور،

ومواد وقاية النباتات والمنتجات البيطرية

 منذ نيسان ٢٠١٢ ، يتم تقديم البيان
 الجمركي الفريد ومستندات االستيراد
 األخرى رقميًا من خالل منصة نظام

 إدارة الجمارك المتكاملة ، مما يقلل من
 التكاليف واألوقات في إرسال البضائع.

 يعمل نظام اإلدارة الجمرك المتكاملة في
 جميع المراكز الجمركية في الدولة لعمليات

 االستيراد والتصدير، من خالل التوقيع
.الرقمي
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تتطلب المنتجات التالية تصاريح محددة من الهيئات التنظيمية:

نظام اإلدخال المؤقت للتحسين في الموقع
 في جمهورية الدومينيكان لدينا قانون تنشيط الصادرات وتعزيزها، المنصوص عليه في القانون ٨٤-٩٩ المؤرخ ٦ آب ١٩٩٩ ،

والئحته التنفيذية (المرسوم رقم ٢١٣-٠٠

 من خالل هذا القانون، يستفيد المصدرون من نظام اإلدخال المؤقت للعمليات التي تتم في الموقع والتي تشمل تعليق دفع رسوم
 االستيراد والضرائب على المواد الخام واإلمدادات والسلع الوسيطة والملصقات والتعبئة ومواد التعبئة والتغليف واألجزاء والقوالب و
 الصبغات واألواني وغيرها من األجهزة عندما تخدم بشكل كامل تطبيقًا آخر أو آلة أو معدات مستخدمة في عملية البضائع للتصدير،

بما في ذلك تلك الموجودة في المناطق الحرة، والتي يجب معالجتها وإعادة تصديرها في فترة ال تزيد عن ١٨  شهًرا بعد النقل

يخضع هذا التشريع لإلدارة واإلشراف والتطبيق من قبل برودومينيكانا والمديرية العامة للجمارك

 النافذة الواحدة للتجارة الخارجية ، التي تم إنشاؤها بموجب المرسوم ٤٧٠-١٤ ، هي مبادرة لتسهيل التجارة لتبسيط اإلجراءات
المطلوبة للعمليات ذات الصلة باستيراد وتصدير البضائع ، من خالل تنسيق العمليات ودمج تقنيات المعلومات

 توحد هذه المنصة جميع التراخيص الصادرة عن المؤسسات الحكومية المشاركة في عمليات التجارة الخارجية ، مما يساعد في إدارة
تصاريح البضائع لجميع المستوردين والمصدرين

  النافذة الواحدة للتجارة الخارجية 

فرع تبغ



 السياسة الخارجية ، باعتبارها ركيزة أساسية للتنمية االقتصادية للجمهورية دومينيكانية
 ، تشمل االستخدام األقصى للبيئة الخارجية ، والسعي إلى تبادل كميات كبيرة من السلع

والخدمات ، وزيادة تدفقات االستثمار األجنبي المباشر

 أحد المحاور الرئيسية التي وضعتها وزارة العالقات الخارجية لجمهورية الدومينيكان
 لسفاراتها وقنصلياتها هو تشجيع الصادرات واالستثمارات. بهذا المعنى ، أنشأت

 برودومينيكانا و  مؤخًرا "خطة الترويج التجاري لعام ٢٠٢١" بهدف تحسين خدمة الترويج
 التجاري وجذب االستثمارات بدعم من السلكين الدبلوماسي والقنصلي للبلد المعتمد في

الخارج

 من خالل هذه الخطة ، يكون لدى الممثلين التجاريين في السفارات والقنصليات دومينيكاني
 في الخارج المبادئ التوجيهية لتعزيز مستويات أعلى من االستثمار األجنبي في األنشطة ذات

 القيمة المضافة العالية ، وزيادة استيعاب الشركات ، وبالتالي العمل كميسرين للمعلومات.
 اساسية للمستثمرين في البلدان المعتمدة التي تسعى لتطوير مشاريعهم االستثمارية في
 جمهورية الدومينيكان. لصالح قطاع التصدير، فإنها تساهم أيًضا في الترويج التجاري
وتحديد المواقع االستراتيجية للعرض القابل للتصدير المنتج في جمهورية الدومينيكان

 هذا التحالف االستراتيجي بين برودومينيكانا و مدعوم أيًضا باتفاقية مشتركة بين المؤسسات
 ، تم توقيعها في ٢  ايار ٢٠١٧ ، والتي تحدد إطار التعاون الذي تعمل بموجبه البعثات في

 الخارج لتعزيز الصادرات وجذب االستثمار األجنبي المباشر. باإلضافة إلى ذلك ، بموجب
 القرار ٠٥-١٧ الصادر عن وزارة الخارجية ، تم تعيين الشخص المسؤول عن القسم

 التجاري ، الملحق بسفارات وقنصليات جمهورية الدومينيكان في الخارج ، مسؤوالً عن
القضايا التجارية ، لتعزيز الصادرات وجذب استثمارات جديدة لجمهورية الدومينيكان

صادرات 
 تسعى ثقافة التصدير في جمهورية الدومينيكان إلى تعزيز فوائد وأهمية األعمال التجارية الدولية

 ، من خالل تعزيز سمات الجمهورية دومينيكانية من أجل جذب رواد األعمال واالستثمار األجنبي
المباشر مع إمكانيات التصدير ، وبالتالي توليد قيمة للبلد

 يجب على أي شخص طبيعي أو اعتباري يرغب في التصدير تقديم المستندات التالية: أ( بيان
 جمركي فريد ب( الفاتورة التجارية؛ ج( مستندات الشحن. د( شهادات الصحة النباتية أو صحة

الحيوان. و (هـ( شهادة منشأ للسلع الخاضعة لمعدالت تفضيلية بموجب أي اتفاق تجاري
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معلومات عامة
 جمهورية الدومينيكان اقتصاد مفتوح أمام التجارة واالستثمار األجنبي. تركز سياستها في

 مجال التجارة الخارجية على زيادة تدفق االستثمار األجنبي المباشر، وتقوية قطاع التصدير،
 وتعزيز صادراتها، وزيادة تواجد منتجاتها في األسواق الدولية. باإلضافة إلى ذلك، فهي

 تستند على استراتيجية التنمية الوطنية المنصوص عليها في القانون ١-١٢ الصادر في ٢٥
كانون الثاني ٢٠١٢

 أحد المحاور الرئيسية لوزارة خارجية جمهورية الدومينيكان   بالنسبة لسفاراتها وقنصلياتها
 هو تشجيع الصادرات واالستثمارات. بهذا المعنى، قامت برودومينيكانا ومؤخًرا بإنشاء

 "خطة الترويج التجاري لعام ٢٠٢١" بهدف تحسين خدمة الترويج التجاري وجذب
االستثمارات بدعم من السلكين الدبلوماسي والقنصلي للبلد المعتمد في الخارج

 في مجال إدارة الجمارك ، هناك عمليات مبسطة مثل البيان الجمركي الموحد باعتباره
 النموذج الوحيد لإلعالن عن البضائع ، ونظام إدارة الجمارك المتكامل  لإلعالن الجمركي

 اإللكتروني وتقليص الوقت ، وكذلك رقم المشغل االقتصادي المعتمد ، وهي آلية تصديق من
.المديرية العامة للجمارك للجهات الفاعلة في سلسلة الخدمات اللوجستية
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اتفاقيات االستثمار الموقعة بالجمهورية الدومينيكان
:فيما يلي االتفاقيات من هذا النوع التي وقعتها جمهورية الدومينيكان

األرجنتين: من انتظار التصديق في الكونغرس الوطني



اتفاقيات الترويج والحماية المتبادلة لالستثمارات

معلومات العامة

 في جمهورية الدومينيكان ، يستفيد المستثمرون من درجة أعلى من الحماية من
.خالل اتفاقيات التعزيز والحماية المتبادلة لالستثمارات

 الغرض من اتفاقيات االستثمار الثنائية هذه هو تعزيز اإلطار القانوني الحالي
 لتشجيع تدفق أكبر لالستثمارات وضمان معاملة وشروط مواتية لتنمية االستثمارات
 بين المستثمرين من كال البلدين ، مما يضمن مناًخا استثماريًا مناسبًا ومستقًرا بقدر

.أكبر من األمن القانوني

 لهذه األغراض ، تم وضع مبادئ المعاملة الوطنية ، والدولة األكثر رعاية ، والحد
 األدنى من العالج. باإلضافة إلى ذلك ، فهي تتضمن أحكاًما بشأن نزع الملكية

.والتعويض ونقل رأس المال وتسوية المنازعات

 وقد تم تسليط الضوء على أهمية هذه االتفاقيات وتم تحديث االتفاقية اإلطارية
 للمفاوضات المستقبلية بشأن اتفاقيات تشجيع وحماية االستثمار الثنائية مع دول

 مختلفة فيما يتعلق باالستثمار األجنبي المباشر، المصممة للترويج والحماية القانونية
.لالستثمار واالستثماروالتنمية االقتصادية للبلد على أساس المعاملة بالمثل

مكافأة االرباح
 إذا حصلت الشركة على مزايا، فيجب

 أن تمنح مشاركة تعادل عشرة في المائة
 من صافي الربح المذكور تقسمها على

 جميع الموظفين المعينين لفترة زمنية غير
 محددة. ومع ذلك، يتم استثناء المناطق

الحرة

تعليق عقود العمل
 يوفر قانون العمل الدومينيكاني إمكانية تعليق عقد العمل ، بغض النظر عن
 نوع العقد. وتجدر اإلشارة إلى أن تعليق االتفاقية ال يعني إنهائها. ومع ذلك
 ، أثناء التعليق ، يُعفى الموظف من التزاماته التعاقدية ويدفع صاحب العمل
 التعويض المقابل ، ما لم ينص القانون ، أو اتفاقية جماعية ، أو عقد العمل

 نفسه. تنص المادة ٨٤ من قانون العمل الدومينيكاني على أن "مدة عقد العمل
 تشمل اإلجازات الوطنية ، وفترة الراحة األسبوعية ، واإلجازات ، وتعليق

.آثار عقد العمل بموجب أي ادعاء وارد في المادة ٥١، أو يتفق عليه الطرفان

 لهذا الغرض ، حتى في حالة تعليق آثار عقد العمل ، ال يتم تعليق حقوق العمل
 الخاصة بالموظف ، لذلك يجب تضمين فترة التعويض عند تحديد حقوق العمل
 الخاصة بالموظف ، إذا كان التعليق ألي سبب من األسباب المذكورة في المادة

51 من قانون العمل الدومينيكاني

65



 يجب على صاحب العمل أن يوفر لكل موظف إجازات مدفوعة األجر وفقًا للمقياس التالي:
 (١( بعد العمل المستمر لمدة ال تقل عن سنة وال تزيد عن خمس سنوات: أربعة عشر يوًما ؛

 (٢( بعد العمل المستمر لمدة ال تقل عن خمس سنوات ، تزيد هذه إلى ثمانية عشر يوًما. يرجى
 مالحظة أن جدول األيام هو األجور العادية وأنه في الحالة الثانية ، ال يشير إلى ثمانية عشر

 يوًما بدون عمل (تبقى أربعة عشر( ثمانية عشر يوًما هي األيام الواجب دفعها. ومع ذلك ،
 يمكن التفاوض مع الموظف على فترة إجازة أطول ، ولكن ال يمكن أن تكون أقل من تلك التي

يقترحها القانون

 يمكن تقسيم اإلجازات وفقًا التفاق بين صاحب العمل والموظف ، ولكن على أي حال ، يجب
 أن يتمتع الموظف بفترة إجازة ال تقل عن أسبوع واحد. في حالة توقف الموظف عن عمله دون

 الحصول على اإلجازة التي كان يستحقها ، فسيحصل من صاحب العمل على تعويض يعادل
 الراتب المقابل لفترة اإلجازة المذكورة. يجب دفع الراتب المقابل لفترة اإلجازة في اليوم الذي

.يسبق بدئها ، باإلضافة إلى الراتب الذي تم تحصيله حتى ذلك التاريخ

مكافأة عيد الميالد 
 صاحب العمل ملزم بأن يدفع للموظف

 ، في موعد أقصاه ٢٠ كانون األول
 (ديسمبر( من كل سنة تقويمية ، مكافأة

 عيد الميالد تتكون من واحد على ١٢ من
 الراتب الذي حصل عليه الموظف خالل
 العام. ومع ذلك ، يمكن تعديل هذا المبلغ
 ، باالتفاق بين الطرفين ، لدفع مبلغ أكبر

 ، ولكن ال ينبغي بأي حال من األحوال أن
 يكون أكبر من ما يعادل خمسة أضعاف

الحد األدنى لألجور

 دفع مكافأة عيد الميالد إلزامي بغض
 النظر عن سبب إنهاء عقد العمل. إذا تم
 إنهاء الموظف قبل نهاية العام ، فيجب
 دفع مكافأة عيد الميالد وفقًا لجزء من

 فترة السنة التقويمية التي عمل فيها هذا
الموظف لدى الشركة

حق اإلجازة
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حق الراحة األسبوعية للموظف 

 تنص المادتان ١٦٣ و ١٦٤ من قانون
 العمل الدومينيكاني على أن لكل عامل

 الحق في ست وثالثين ساعة راحة
 متواصلة في األسبوع. وتبدأ هذه الفترة
 ظهر يوم السبت، ما لم يتوصل رئيس

 العمل والموظف إلى اتفاق على أن الراحة
 األسبوعية ستحدث خالل فترة أخرى من

 األسبوع (المادة ١٦٣(. أي راحة أسبوعية
 يقدم فيها الموظف خدمات، يجب أن يتم
 تعويضها عن طريق دفعة تساوي راتب
 يوم واحد باإلضافة إلى مائة بالمائة من
 المبلغ المذكور (أي، راتب مزدوج( ،

 أو يمنح صاحب العمل الموظف إجازة.
 األسبوع المقبل للتعويض، يساوي الوقت

 المحدد للراحة األسبوعية (المادة ١٦٤

 المزايا التي يوفرها قانون العمل
الدومينيكاني فيما يتعلق باإلجازات

 وفقًا للمادة ١٦٥ من قانون العمل
 الدومينيكاني ، تعتبر األيام المعلنة

 كأعياد أو عطالت وطنية في جمهورية
 الدومينيكان فترات راحة مستحقة الدفع ،
 ما لم يوافق اليوم على يوم راحة أسبوعي
 منتظم. وتنص المادة ٢٠٥  على أن أيام
 العطل التي يقدم فيها الموظف خدمة ما
 سيتم تعويضها بالراتب اليومي العادي
 للموظف باإلضافة إلى مائة بالمائة من

(المبلغ المذكور (يعني الراتب المزدوج

دفع العمل اإلضافي
 ساعات العمل التي تزيد عن ٤٤ ساعة في

 األسبوع وتصل إلى ٦٨ ساعة يجب أن
 تُدفع بزيادة خمسة وثالثين بالمائة (٣٥٪(
 عن راتب العامل. أولئك الذين يتجاوزون
 ٦٨ ساعة في األسبوع يجب أن يُدفع لهم
 زيادة بنسبة مائة بالمائة (١٠٠٪( يعني

(ضعف الراتب

.(

(
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ساعات العمل 
 فيما يتعلق بالحد األقصى لساعات العمل

 ، ينص قانون العمل الدومينيكاني في
 قاعدته العامة على ثماني ساعات عمل في

 اليوم كحد أقصى وأربع وأربعين ساعة
 في األسبوع. ومع ذلك ، يمكن للعاملين
 في وظائف اإلدارة أو التفتيش البقاء في

 وظائفهم لمدة تصل إلى عشر ساعات في
 اليوم. يبدأ أسبوع العمل العادي من صباح

االثنين إلى ظهر السبت

 الوردية النهارية هي ساعات العمل العادية
 التي تتكون من ٧:٠٠ صباًحا حتى ٩

 مساًء.تعمل المناوبة الليلية من ٩:٠٠ مساًء
 إلى٧:٠٠ صباًحا.إذا كانت المناوبة أكثر

 من ثالث ساعات من الوردية الليلية ، فإنها
تعتبر بمثابة ليلي

 حقوق الراحة اليومية للموظف 
 وبعد أربع ساعات من العمل المتواصل ،

 يجب أن يُمنح العامل فترة راحة لمدة ساعة
 ، وبعد خمس ساعات ، لمدة ساعة ونصف

 (المادة ١٥٧(. إذا طلب الموظف تناول
 الغداء في مكان عمله بدالً من المنزل ،

 فيجب أن يُدفع له خالل فترة الغداء كما لو
).( كان يقوم بعمله المادة ١٥١
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 نظام العمل

 تم تأسيس نظام العمل في جمهورية الدومينيكان في قانون العمل (القانون رقم ١٦-٩٢ المؤرخ ٢٩  ايار ١٩٩٢( ، وتعديالته ،
 والئحة التطبيق رقم ٢٥٨-٩٣، وقرارات وزارة العمل ، وقرارات وزارة العمل. اللجنة الوطنية لألجور ، اتفاقيات منظمة العمل

الدولية المصدق عليها بالدولة والتشريعات المكملة لها

 وزارة العمل هي الهيئة التمثيلية للسلطة التنفيذية في شؤون العمل وهي أعلى سلطة إدارية في كل ما يتعلق بالعالقات بين أصحاب
 العمل والعمال. من ناحية أخرى ، فإن اللجنة الوطنية للرواتب هي الهيئة المسؤولة عن تحديد الحد األدنى الوطني لألجور للعمال من

مختلف القطاعات التي تتقارب في الحياة العملية في الدومينيكان

 يتضمن قانون العمل لدينا مبدأ اإلقليمية ، المطبق على كل صاحب عمل وموظف في األراضي الوطنية ، دون تمييز بين
 الدومينيكانيين أو األجانب. لذلك ، وفقًا للمبدأ اإلقليمي ، يحق لجميع الموظفين الذين يقدمون خدمة في جمهورية الدومينيكان المطالبة

 بالمزايا والحقوق المنصوص عليها في قانون العمل. باإلضافة إلى ذلك ، فهو يمنح العامل طابعًا حمائيًا ، بحيث ال يمكن التنازل
 عن حقوقه أو تقييدها تقليديًا (أي اتفاق على عكس ذلك يعتبر باطالً( ، وال يمكن تعديله إال من خالل أحكام تحابي أو تحسن ظروف

العامل

 وفقًا لقانون العمل ، يتم تكوين عقد العمل من خالل أي عالقة يكون فيها الشخص ملزًما ، من خالل األجر ، بتقديم خدمة شخصية
 إلى شخص آخر ، بموجب التبعية المباشرة أو المفوضة له وتوجيهه ؛ أي ، بغض النظر عما إذا كان كتابيًا أم ال ، فمن المفترض ،

حتى يثبت خالف ذلك ، وجود عقد عمل في أي عالقة عمل شخصية

 يجب على الشركة األجنبية أو فرعها تسجيل موظفيها المحليين لدى وزارة العمل وتسجيل نفسها وموظفيها المحليين في الضمان
 االجتماعي. يجب أن تأخذ في االعتبار أيًضا أن ما ال يقل عن ثمانين بالمائة (٨٠٪( من إجمالي الموظفين يجب أن يكونوا مواطنين

 دومينيكانيين. يجب أن تضيف األجور التي يحصل عليها الموظفون الدومينيكانيون ما ال يقل عن ثمانين بالمائة (٨٠٪( من القيمة
المعتمدة لمجموع الرواتب



 شراكات بين القطاع العام والخاص
 يُعّرف القانون ٤٧-٢٠ الشراكات بين القطاعين العام والخاص على أنها اآللية التي من

 خاللها يوقع الوكالء من القطاعين العام والخاص طواعية على عقد طويل األجل ، كنتيجة
 لعملية تنافسية ، لتوفير أو إدارة أو تشغيل السلع أو الخدمات ذات األهمية االجتماعية في

 واحد يوجد فيه استثمار كلي أو جزئي من قبل وكالء القطاع الخاص ، ومساهمات ملموسة
 أو غير ملموسة من قبل القطاع العام ، وتوزيع المخاطر بين الطرفين ، وترتبط المكافأة

باألداء وفقًا ألحكام العقد

 وبالمثل ، أنشأ القانون المديرية العامة للشراكات بين القطاعين العام والخاص باعتبارها كيانًا
 مستقاًل وال مركزيًا للدولة ، يتمتع بالشخصية االعتبارية ، وإرثه الخاص ، واستقالله اإلداري

 والقضائي والمالي والتقني ؛ بوظائف تعزيز وتنظيم التحالفات بين القطاعين العام والخاص
 بطريقة منظمة وفعالة وشفافة ، وضمان االمتثال للقانون والتخفيف من مخاطر المشاريع

 في إطار التحالفات بين القطاعين العام والخاص ، من خالل التنظيم واإلشراف على الوكالء
العامين و وكالء القطاع الخاص الذين يتدخلون في هذه المشاريع

 تمثل الشراكات بين القطاعين العام والخاص فرصة لتعبئة الموارد من القطاع الخاص التي
 تسمح بمواجهة التحديات الرئيسية التي تواجه البالد ، ال سيما في هذا الوقت عندما تكون

 الموارد العامة محدودة. وبالمثل ، يسمح مخطط الشراكة بين القطاعين العام والخاص بتوقيع
 العقود بطريقة شفافة ، مما يضمن مناًخا استثماريًا مالئًما وأمنًا قانونيًا ، مما يجذب رأس

 المال المحلي واألجنبي لتعزيز االقتصاد وتطوير البنية التحتية في البالد ؛ وبالتالي المساهمة
في سد فجوة البنية التحتية للجودة الموجودة في جمهورية الدومينيكان



 حقوق النشر 

 يشكل القانون ٦٥-٠٠ المؤرخ ٢١ آب ٢٠٠٠ (المشار إليه فيما يلي بـ "القانون ٦٥-٠٠"(
 ولوائحه النظام القانوني المطبق لحماية المصنفات األدبية والفنية ، بما في ذلك جميع إبداعات

 الروح. وفقًا للتشريعات المذكورة أعاله ، ينشأ حق المؤلف مع إنشاء العمل نفسه وتسجيله ليس
 إلزاميًا. أي تسجيل يتم إجراؤه أمام المكتب الوطني لحقوق الطبع والنشر (المشار إليه فيما بعد بـ

"أوندا"( يثبت االفتراض بأن الحق الوارد فيه صحيح ، ما لم يثبت خالف ذلك

 بموجب أحكام المادة ٨  من القانون ٦٥-٠٠ ، يتمتع ما يلي بالحماية: 1( األعمال التي يكون
 مؤلفها أو أحد مؤلفيها على األقل من الدومينيكان أو المقيمين في جمهورية الدومينيكان ؛ 2)
 األعمال المنشورة في جمهورية الدومينيكان ألول مرة أو خالل ثالثين يوًما من نشرها ألول
 مرة ؛ 3( أعمال المواطنين أو األشخاص المقيمين في الدول األعضاء في أي من المعاهدات

 الدولية التي تكون جمهورية الدومينيكان عضًوا فيها أو تلتزم بها في المستقبل ؛ 4( المصنفات
 المنشورة ألول مرة في أي من الدول األعضاء في االتفاقيات أو المعاهدات المذكورة ، أو خالل

 ثالثين يوًما من نشرها ألول مرة ؛ 5( التمثيالت الفنية واإلنتاج الصوتي والبرامج اإلذاعية ،
 في الشروط المنصوص عليها في عنوان هذا القانون معتمدة للحقوق المتعلقة بحق المؤلف. في
 حالة عدم وجود اتفاقية دولية واجبة التطبيق، تتمتع المصنفات والعروض والمنتجات الصوتية

 والبرامج اإلذاعية األجنبية بالحماية المنصوص عليها في هذا القانون ، شريطة ضمان المعاملة
 بالمثل للمؤلفين أو الفنانين أو المنتجين أو المذيعين الدومينيكانيين في بلد المنشأ المعني. ، حسب

االقتضاء

 وفقًا ألحكام القانون ٦٥-٠٠ ، المعدل أيًضا بالقانون ٤٢٤-٠٦، قد يكون نقل الحقوق المالية على
 عمل أو أداء أو تسجيل صوتي مجانيًا أو  تكلفياً، أو حصريًا أو غير حصري. ما لم يتم االتفاق
 على خالف ذلك أو ينص عليه القانون صراحةً ، يُفترض أن التنازل غير حصري وألغراض

 مالية. ينص هذا النص نفسه على أنه يمكن للمؤلف استبدال التنازل بترخيص استخدام بسيط وغير
.حصري وغير قابل للتحويل

 مالك الحق المؤلف أو ما بتبعه أو ورثته أو من لديه التمثيل التقليدي له الحق في اختيار أي
 وسيلة - مدنية أو جنائية أو إدارية - لتلك المنصوص عليها في القانون ٦٥-٠٠ والمضي قدًما في

.ممارسة الحقوق التي تمنحها

حماية البيانات 

 ينص دستور الدومينيكان على أنه حق أساسي للناس، وهو الحق في الخصوصية والشرف الشخصي الذي يشمل نطاقه الشرف
 والسمعة الجيدة والصورة الشخصية والوصول إلى المعلومات والبيانات الموجودة حول الشخص وأصوله المسجلة في السجالت
 الرسمية أو الخاصة، مثل باإلضافة إلى معرفة وجهة واستخدام البيانات المذكورة ضمن الحدود التي يضعها القانون. إنه القانون

 رقم ١٧٢-١٣ الذي ينظم ممارسة الحق األساسي المذكور. في هذا المعنى، يحدد القانون اإلطار القانوني المطبق على جميع حماية
 البيانات الشخصية المسجلة في السجالت العامة أو مراكز البيانات أو أي وسيلة تقنية أخرى لمعالجة البيانات الشخصية من أجل تقديم

 التقارير، سواء كانت عامة أو خاصة، ويضمن عدم انتهاك حقوق األشخاص الطبيعيين ، وتسهيل الوصول إلى المعلومات الخاصة
 بهم ، وكذلك تنظيم تكوين شركات المعلومات االئتمانية ("سيك"( وهيكلها وأنشطتها وتشغيلها وإنهائها. كما يوفر هذا القانون خدمات
 مرجعية ائتمانية؛ من أجل ضمان احترام الخصوصية وحقوق أصحابها، وتعزيز الصحة والدقة والتحديث الفعال والسرية واالستخدام
 السليم للمعلومات المذكورة. ينص المبدأ العام لهذا القانون على أن معالجة البيانات الشخصية ونقلها يعتبر غير قانوني عندما ال يعطي

 مالك البيانات موافقته الحرة والصريحة كتابة أو بأي وسيلة أخرى. يجب أن تظهر الموافقة المذكورة، مرفقة ببيانات أخرى، بشكل
.صريح وبارز ، بعد إشعار مالك البيانات
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 قبل دخول القانون  ٦٠-٠٠ حيز التنفيذ ، كان هناك قانون ١٤٥٠ لتسجيل حماية العالمات التجارية واألسماء التجارية في جمهورية
 الدومينيكان. بموجب نظام هذا القانون ، الذي تم إلغاؤه بموجب القانون  ٦٠-٠٠ ، تم تصنيف سجالت العالمات المميزة ضمن

 التسمية الوطنية ولها صالحية عشرين (٢٠( سنة. لهذا السبب ، ال يزال من الممكن في الوقت الحاضر التحقق من بعض السجالت
بدرجة أكبر من الصالحية وتحت تصنيف وطني

الحقوق الممنوحة لحاملون األسماء التجارية

 فيما يتعلق باألسماء التجارية ، يُمنح استخدامها الحصري بحكم استخدامها في السوق الدومينيكاني ،
وبالتالي فإن شهادات التسجيل الممنوحة لهم ليست مكونة للحق ، ولكنها مجرد تصريحي

 نتيجة لما سبق، فإن االسم التجاري الذي لم يستخدمه مالكه ألكثر من خمس (٥( سنوات متتالية دون سبب
 عادل قد يعلن عن تخليه المكتب الوطني للملكية الصناعية، بعد استنفاد عملية اإللغاء لعدم االستخدام ،

 والتي من خاللها يمكن لطرف ثالث المهتم باالسم التجاري المذكور أعاله قد يحاولون مثل هذا اإلجراء
 بناًء على عدم استخدامه. في هذه الفضيلة، ينتهي الحق في االستخدام الحصري لالسم التجاري بالتخلي عنه

أو إهماله في التجارة الدومينيكانية

 أخيًرا ، تكون األسماء التجارية صالحة لمدة عشر (١٠( سنوات من تاريخ منحها ويمكن تجديدها لفترات
 متتالية من نفس المدة. وبالمثل ، قد يتم نقلها وتسجيلها في ملكية مشتركة ، ومنحها لصالح أطراف ثالثة ،
 وتسجيلها كضمان لصالح الدائنين وتخضع لمصادرة أو قيود أخرى على المجال ، قبل االمتثال للمتطلبات

التي ينص عليها القانون لهذه األغراض

 براءات االختراع 

ف قوانيننا براءات االختراع على أنها "أي فكرة،  وخلق العقل البشري ، والقادر على التطبيق في  تُعِرّ
 الصناعة ، الذي يستوفي شروط براءة االختراع "؛ يمكن أن يشير االختراع إلى منتج أو عملية. تُمنح
 براءات االختراع في جمهورية الدومينيكان لالختراعات ونماذج المنفعة والرسوم والنماذج الصناعية.
 يكون االختراع "قابالً لبراءة اختراع" عندما يكون له تطبيقات صناعية ، ويكون جديًدا ويتمتع بدرجة

معينة من اإلبداع

 على وجه الخصوص ، ال يعتبر ما يلي اختراعات: االكتشافات التي تتكون من التعريف بشيء موجود
 بالفعل في الطبيعة ، والنظريات العلمية والطرق الرياضية ؛ الخطط االقتصادية أو التجارية أو المبادئ أو

 األساليب وعروض المعلومات ؛ برامج الكمبيوتر؛ طرق عالجية أو جراحية لعالج البشر أو الحيوانات
 ؛ جميع أنواع المواد الحية والمواد الموجودة مسبقًا في الطبيعة ؛ شريطة أن يكون االختراع موجًها إلى

 مادة أو مادة حية كما هي في الطبيعة ؛ تقارب االختراعات المعروفة أو مخاليط المنتجات المعروفة ، أو
 االختالف في شكلها أو أبعادها أو موادها ، إال إذا كانت هذه التركيبة ال تسمح لعناصرها بالعمل بشكل

 منفصل أو أن الصفات الُمعَدَّلة خصائصها أو وظائفها من أجل الحصول على نتيجة صناعية غير واضحة
 للفني في مجال المنتجات أو اإلجراءات المسجلة ببراءة اختراع بالفعل ، نظًرا ألنه تم منحها استخداًما

مختلفًا عن االستخدام المحمي في براءة االختراع األصلية
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الملكية الفكرية
 يشكل القانون ٢٠-٠٠ بشأن الملكية الصناعية (المشار إليه فيما يلي بـ "القانون  ٢٠-٠٠"( ، الصادر في٨  أيار ٢٠٠٠، والئحته

 التنفيذية ، وكذلك القانون ٤٢٤-٠٦ الخاص بتنفيذ اتفاقية التجارة الحرة بين الواليات المتحدة وأمريكا الوسطى وجمهورية
 الدومينيكان، النظام القانوني المطبق على الجوانب المتعلقة بحقوق الملكية الصناعية المسجلة في جمهورية الدومينيكان ؛ وتشمل

العالمات المميزة بشكل عام (العالمات التجارية واألسماء التجارية والشعارات التجارية وبراءات االختراع ، وغيرها

 عالوة على ذلك ، فإن اتفاقية حقوق الملكية الصناعية المتعلقة بالتجارة ، واتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية ، ومعاهدة قانون
.العالمات التجارية قابلة للتطبيق أيًضا في الجمهورية الدومينيكانية

الكيان المسؤول عن تسجيل هذه الحقوق والحفاظ عليها هو المكتب الوطني للملكية الصناعية

 حاملون العالمات التجارية
 وفقًا لقانون الملكية الصناعية الحالي ، القانون  ٦٠-٠٠ ، يتم الحصول على حق االستخدام الحصري للعالمات التجارية أو عالمات

 الخدمة في جمهورية الدومينيكان من خالل التسجيل لدى المكتب الوطني للملكية الصناعية المكتب الوطني للملكية الصناعية. وبالتالي
 ، فإن العالمات التجارية المسجلة في المكتب الوطني للملكية الصناعية ، موضوع هذه المراجعة القانونية ، تمنح أصحابها حصرية

 لالستخدام. ومع ذلك ، تجدر اإلشارة إلى أن العالمة التجارية التي لم يستخدمها مالكها لفترة متواصلة من ثالث (٣( سنوات قبل
 تاريخ تسجيل العالمة التجارية ، دون سبب وجيه ، قد يتم إلغاؤها بواسطة المكتب الوطني للملكية الصناعية بناًء على طلب طرف
ثالث معني. في مثل هذه الحاالت ، يقع عبء اإلثبات (إلثبات االستخدام التجاري( على عاتق المالك وليس على عاتق مقدم الطلب

 يتم تصنيف تسجيالت العالمات التجارية ضمن تصنيف المنتجات والخدمات. وفقًا ألحكام القانون ٦٠-٠٠ وتعديالته ، تطبق الدولة
 التصنيف المنصوص عليه في اتفاقية نيس المؤرخة ١٥ أيلول ١٩٥٧ مع تنقيحاتها وتحديثاتها. وبالتالي ، فإن العالمات التجارية

المتأثرة تحمي المنتجات والخدمات ضمن التسمية التي تم تسجيلها بموجبها

.(

 من ناحية أخرى، ووفقًا ألحكام اللوائح القانونية السارية،
 يتمتع حاملو العالمات المميزة بالحصرية لمدة عشر

 (١٠( سنوات من تاريخ منحها. يمكن تجديد التسجيالت
 لفترات متتالية مدتها عشر (١٠( سنوات من تاريخ انتهاء

 الفترة السابقة. إلى أن تدخل معاهدة قانون العالمات
 التجارية حيز التنفيذ في ١٣ كانون االول ٢٠١١، من

 أجل طلب التجديدات، من الضروري للمالك تقديم دليل
 على االستخدام التجاري للعالمة، مصحوبًا بإفادة خطية
 عن االستخدام المذكور. تم إلغاء هذه المتطلبات بموجب
 المعاهدة المذكورة أعاله، ويمكن اآلن المضي قدًما في

التجديد عن طريق تقديم طلب بسيط لهذه األغراض

 وبالمثل، يجوز لحاملين العالمات المميزة نقل سجالتهم
 من خالل األحياء أو الورثة المتتاليين، وتسجيلها بشكل

 مشترك، ومنح التراخيص ألطراف ثالثة، وإيداعها
 كضمان لصالح الدائنين، وقد يخضعون للحظر أو قيود

أخرى، قبل االمتثال مع متطلبات مثل هذه األغراض
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 يحدد دستور جمهورية الدومينيكان اإلطار األساسي لتنظيم وعمل
 الحكومة الدومينيكانية ومؤسساتها ، ويعترف بقائمة رائعة من الحقوق

 المدنية لجميع األشخاص ، الدومينيكانيين وغير الدومينيكانيين ، بما
 في ذلك شرط الحماية المتساوية لغير الدومينيكانيين. الدومينيكان:
 المواطنون والمستثمرون الدومينيكان تنص المادة ٢٥ من الدستور

 يؤكد أن لألجانب في جمهورية الدومينيكان نفس الحقوق والواجبات
 التي يتمتع بها الدومينيكان ، باستثناء الحق في المشاركة في األنشطة

 السياسية. تنص المادة ٢٢١ من الدستور يؤكد أن الحكومة ستكفل
المساواة في المعاملة أمام القانون لالستثمارات المحلية واألجنبية

 لذلك ، ال توجد قيود على األشخاص أو الكيانات األجنبية المتالك
 أو استئجار العقارات في جمهورية الدومينيكان. عملية شراء أو

 تأجير العقارات لألجانب هي نفسها تماًما بالنسبة لدومينيكان. يجب
 على األفراد والكيانات األجنبية ، والدومينيكان ، التسجيل محليًا لدى

 السلطات الضريبية قبل تسجيل مشتريات العقارات. يجب على األفراد
 تقديم طلباتهم مباشرة إلى مكتب اإليرادات الداخلية ، بينما يجب على

 الكيانات التسجيل أوالً لدى غرفة التجارة والحصول على شهادة
 السجل التجاري ، قبل طلب الرقم الضريبي. هذه مجرد متطلبات

رسمية يمكن تلبيتها بسهولة

 أيضا ، ال توجد مشاكل مراقبة الصرف عند االستثمار في العقارات
 في جمهورية الدومينيكان. بموجب قوانين االستثمار األجنبي الحالية
 ، يمكن لألجانب إعادة عائدات رأس المال واالستثمار في جمهورية

الدومينيكان بحرية



التنظيم العقارات

 بموجب القانون الدومينيكاني ، هناك عدة أنواع من ملكية
 العقارات. واألكثر شيوًعا هو الملكية المطلقة ، على غرار

 مفهوم الملكية المطلقة للقانون العام ، الذي يمنح المالكين
 ، وفقًا للمادة ٥١ من الدستور ، الحق في التمتع بممتلكاتهم

واالستفادة منها والتصرف فيها

 األنواع األخرى من ملكية العقارات المعترف بها بموجب
 القانون الدومينيكاني هي: (١( الملكية المشتركة بموجب

 قانون الملكية رقم ٥٠٣٨ لعام ١٩٥٨ ، حيث يشترك اثنان
 أو أكثر من المالكين المشتركين في ملكية عقار سكني

 أو تجاري أو كليهما ، ويتمتع كل منهما بحقوقه الكاملة.
 الوحدات والحقوق المشتركة في المناطق المشتركة ؛
 و (٢( الملكية المتحدة، حيث يتنتع العديد من المالكين

 المشتركين نفس حقوق الملكية الكاملة على نفس الملكية
التي تعتبر ككل

 يعترف القانون الدومينيكاني بأنواع أخرى من الحقوق
 على العقارات ، مثل حق االنتفاع ، الذي يمنح المالك

 الحق القانوني في استخدام ممتلكات طرف ثالث واالستفادة
 منها ؛ "استخدام" أو "غرفة" ، والتي تمنح المالك الحق

 في استخدام ممتلكات الغير أو العيش فيها ؛ حق االرتفاق
 ، حيث تخضع الملكية الستخدام معين أو التمتع من قبل

 شخص آخر ؛ حق الطريق ، الذي يمنح مالك عقار مغلق
 دون الوصول إلى طريق سريع عام الحق في المرور عبر
 عقار مجاور ؛ واالمتيازات اإلدارية التي تمنحها الحكومة
 على األراضي العامة التي ال يمكن أن تكون مملوكة ملكية

خاصة ، مثل باطن األرض والساحل وضفاف النهر
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 النظام البيئي
 يتكون النظام القانوني المطبق على التراخيص والتصاريح البيئية من القانون العام للبيئة والموارد الطبيعية ٦٤-٠٠ المؤرخ ١٨ آب

٢٠٠٠ ("قانون ٦٤-٠٠"( والقواعد والقرارات المعمول بها ، بما في ذلك الئحة البيئة عملية التقييم وإجراءات التقييم البيئي

 بهذا المعنى ، وفقًا للوائح ، يجب على جميع المشاريع ذات التأثير البيئي األدنى الحصول على تصريح بيئي من وزارة البيئة
 والموارد الطبيعية. التصاريح لها فئات مختلفة ، اعتماًدا على اآلثار السلبية التي قد يخلفها المشروع على البيئة. سيتم منح تصاريح

 الفئة (أ( لتلك المشاريع التي لها أكبر تأثير سلبي على البيئة ، حيث سيكون تقييم األثر البيئي مطلوبًا إلى جانب دراسات أخرى إلثبات
 أنه سيتم تعويض األضرار والتخفيف من حدتها ومنعها. يمكن تصنيف المشاريع األخرى في تصريح من الفئة (ب( عندما تكون

 التأثيرات ملحوظة أو معتدلة ويمكن إزالة آثارها السلبية أو التقليل منها من خالل اعتماد تدابير التخفيف الالزمة ، المنع أو التعويض
 المنصوص عليه في برنامج اإلدارة والتكيف البيئي. تتطلب هذه الفئة من المشاريع بيان األثر البيئي في حين أن التصاريح المصنفة

على أنها من الفئة (ج( والفئة (د( هي التصاريح ذات التأثير البيئي األقل وتتطلب وقتًا ودراسات أقل للحصول عليها

 وفقًا للوائح المعمول بها ، يجوز معاقبة المشاريع التي تبدأ نشاطها دون تصريح بيئي بوسائل إدارية مع دفع مبلغ يتناسب مع حجم
 الضرر البيئي الناجم ، ولكن ال يقل عن عشرة (١٠( الحد األدنى لألجور الحالية ، وما ال يزيد عن ثالثة آالف (٢٠٠٠٠( حد أدنى

 حالي لألجور ، دون اإلخالل بالعقوبات الجنائية األخرى أو المسؤولية المدنية. مع عدم اإلخالل بالعقوبات المنصوص عليها في
 القانون ، وفقًا ألحكام المادة ١٦٩ من القانون ٦٤-٠٠ ، يتحمل أي شخص يتسبب في إلحاق الضرر بالبيئة أو الموارد الطبيعية

مسؤولية صارمة عن الضرر الذي يتسبب فيه ؛ وبنفس الطريقة يلتزم بإصالحه مادياً على نفقته إن أمكن وتعويضهم وفقاً للقانون
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ضمانات الممتلكات الشخصية واألمان والمضمونة

 القانون رقم ٤٥-٢٠ بشأن ضمانات
الممتلكات ، الصادر في ١٨ شباط ٢٠٢٠

 تم سن القانون رقم ٤٥-٢٠ بشأن ضمانات الممتلكات 
 في ١٨ شباط ٢٠٢٠من أجل وضع لوائح قانونية تعزز استخدام

 المعامالت المضمونة ، ال سيما كأداة للحصول على االئتمان
 للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم. ينشئ هذا القانون الجديد

 نظاًما إلكترونيًا للتسجيل واإلعالن ونظاًما يؤدي إلى الشفافية واألمن
 للمستثمرين األجانب الذين يرغبون في االستفادة من هذه الضمانات.

:من بين الخصائص المحددة

 الحقوق التي تمنحها المصلحة الضمانية ستكون قابلة للتنفيذ ضد
أطراف ثالثة من لحظة نشرها

 تم إنشاء النظام اإللكتروني للمعامالت المضمونة كملف وصول
 إلكتروني عن بعد يتم من خالله اإلعالن عن الضمانات المنقولة وفقًا
 للقانون. هذا نظام فريد من نوعه سيعمل على الصعيد الوطني بقاعدة

 بيانات إلكترونية مركزية. هناك تدابير أمنية من شأنها أن تضمن
وتحمي المعلومات الواردة في قاعدة البيانات

 سيكون تسجيل حق الضمان ساريًا لمدة خمس سنوات ويمكن تجديده
، ما لم يتفق الطرفان على فترة أخرى

فوائد



 القانون رقم ١٧١-٠٧ بشأن حوافز المتقاعدين من مصادر أجنبية ، بتاريخ 13 تموز 2007. القرار رقم
 2013-1 ينظم ربط الفئات الفرعية للمقيمين الدائمين. الالئحة 11-631 تطبيق قانون الهجرة. المرسوم

رقم 13-50 الذي يحدد اللوائح الخاصة بتطبيق القانون رقم 253-12

 القانون ٩٣-١٤ الخاص بالتعرفة الجمركية
 لجمهورية الدومينيكان ، بتاريخ ٢٦ آب ١٩٩٣

، المعدل بالقانون ١٤٦-٠٠

فوائد

فوائد فوائد

 برنامج تصاريح اإلقامة االستثمارية. المرسوم ٩٥٠-٠١، الذي يسمح للمستثمرين األجانب بالحصول على اإلقامة النهائية في
غضون 45 يوًما

.اإلعفاء من دفع ضرائب الممتلكات الشخصية. القانون ١٤٦-٠٠
اإلعفاء الجزئي من الضريبة على استيراد المركبات. القانون ١٦٨-٦٧

اإلعفاء الضريبي على التحويالت العقارية ألول عقار تم االستحواذ عليه
إعفاء بنسبة ٥٠٪ من ضرائب الرهن العقاري (يجب أن يخضع الدائنون للقانون النقدي والمالي

عفاء ٥٠٪ من ضريبة الدخل ، عند االقتضاء
اإلعفاء من الضرائب على دفع أرباح األسهم والفوائد المتولدة في الدولة أو في الخارج

 إعفاء ٥٠٪ من أرباح رأس المال بشرط أن يكون المستأجر هو المساهم األكبر الخاضع لدفع هذه الضريبة وال يمارس أي أنشطة
تجارية أو صناعية

 بموجب هذا القانون ، يُمنح اإلعفاء الكامل الستيراد األمتعة
 الشخصية والمعدات المحلية والمعدات المهنية لألجانب

 الذين يأتون لإلقامة الدائمة في جمهورية الدومينيكان.  يجوز
 للدومينيكانيين الذين عاشوا في الخارج لمدة سنتين (٢)

 متتاليتين والذين عادوا لتأسيس إقامتهم الدائمة في البالد ،
.االستفادة من هذا القانون

 يعدل هذا القانون إيضاح رقم ٢.٨٨٨ من التعريفة الجمركية
 ويمنح إعفاء جزئي الستيراد السيارات المستعملة.  يسمح هذا
 القانون لمواطني الدومينيكان بالعودة إلى البالد إلعادة تأسيس

 إقامتهم، واالستفادة من اإلعفاء الضريبي الجزئي ، سواء
 فيما يتعلق بالحقوق المنصوصة عليها في السعر ، وكذلك أي

ضريبة أخرى على استيراد السيارات المستخدمة في بلده منشأه

استيراد المؤثرات الشخصية للمقيمين استيراد السيارات المستعملة

حوافز للمتقاعدين من مصادر أجنبية

 قانون رقم ١٦٨ المعدل للحاشية ٢.  من الفقرة
 ٨٨٨ من تعريفة االستيراد والتصدير ، القانون
 رقم ١٤٨٨ تاريخ ٢٦ تموز ١٩٤٧ المضاف
 بالقانون رقم ١٧٨٤ تاريخ ١٨آب ١٩٤٨

)السيارات المستعملة
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حوافز لتطوير مصادر الطاقة المتجددة

 القانون ٥٧-٠٧ بشأن الحوافز لتطوير
 مصادر الطاقة المتجددة وأنظمتها الخاصة
 ، بتاريخ ٧ آيار ٢٠٠٧ ، المعدل بالقانون
 ٢٥٣-١٣.  الئحة تطبيق القانون ٥٧-٠٧

، المرسوم ٢٠٢-٠٨

فوائد

التشريعات الخاصة بدعم الصادرات

قانون تنشيط وترويج الصادرات رقم ٨٤-٩٩ المؤرخ ٦ آب ١٩٩٩ والئحته التنفيذية

فوائد

   تعليق رسوم االستيراد والضرائب على دخول البضائع التالية إلى األراضي الجمركية الدومينيكانية (من الخارج أو من المناطق
الحرة للتصدير( التي يُعاد تصديرها الحقًا

 المواد الخام ,المواد العامة والسلع الوسيطة
اللصاقات والحاويات ومواد التعبئة والتغليف

 األجزاء والقطع والقوالب والقوالب واألواني وغيرها من األجهزة عندما تكون مكملة لألجهزة أو اآلالت أو المعدات األخرى
.المستخدمة في إنتاج سلع التصدير

 إعفاء بنسبة ١٠٠٪ على الواردات و الضريبة على
 نقل السلع والخدمات الصناعية للسلع والخدمات وجميع

 الضرائب على البيع النهائي على المعدات واآلالت
المستوردة ، وكذلك معدات التحويل والنقل والربط البيني

 تخفيض الضريبة إلى ٥٪ على دفع فوائد التمويل
الخارجي وفق المادة ٣٠٦ من قانون الضرائب

 حوافز لمنتجي السيارات مع منح ما يصل إلى ٤٠٪ من
 تكلفة االستثمار في المعدات ، كائتمان واحد لضريبة

الدخل

 تحفيز المشاريع المجتمعية للوصول إلى أموال التمويل
 بمبلغ يصل إلى ٧٥٪ من التكلفة اإلجمالية للعمل وتركيبه

(مشاريع تصل إلى ٥٠٠ كيلو واط
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 القانون رقم ١٠٨-١٠ لتعزيز النشاط
 السينمائي في جمهورية الدومينيكان ،

 بتاريخ ٢٩ تموز ٢٠١٠ وتعديله من خالل
القانون رقم ٨٢-١٣

 المرسوم رقم ٣٧٠-١١ بالموافقة على
اللوائح الخاصة بتطبيق القانون ١٠٨-١٠

١٨٤-٠٢ والقانون ٢٦٦-٠٤ والقانون رقم ١٩٥-

فوائد

 خصم ١٠٠٪ من القيمة الحقيقية المستثمرة مقابل ضريبة 
(الدخل (تقتصر على ٢٥٪ من الضريبة المستحقة الدفع

 يمكن أن تستفيد التبرعات من خصومات تصل إلى ٥٪ من 
صافي الدخل الخاضع للضريبة

 إعفاء بنسبة ١٠٠٪ من ضريبة الدخل عند حجز أو استثمار 
 الدخل للمنتجين وموزعي األفالم الروائية الدومينيكانية

.والعارضين الذين يستثمرون في قطاع التصوير السينمائي

 اإلعفاء من الضريبة على نقل السلع والخدمات الصناعية 
 للسلع والخدمات و / أو اإليجارات المتعلقة مباشرة بمراحل
 ما قبل اإلنتاج واإلنتاج وما بعد اإلنتاج لألعمال السينمائية

.والسمعية البصرية

 دور السينما داخل العاصمة وسانتياغو تحصل على إعفاء 
 بنسبة ٥٠٪ من ضريبة الدخل على الدخل المستلم.  تتمتع

.المناطق األخرى من الدولة بإعفاء بنسبة ١٠٠٪

 يحصل إنشاء استوديوهات التصوير والتسجيل على إعفاء 
.١٠٠٪ من ضريبة الدخل

.اإلعفاء من دفع ضريبة الدخل لمقدمي الخدمات الفنية 

 ائتمان ضريبي بنسبة ٢٥٪ من جميع النفقات المتكبدة في
.جمهورية الدومينيكان

تبرئة الشركات المؤسسة في هذه المحليات مائة بالمائة (١٠٠٪ (� 

ضريبة الدخل

ضرائب تصاريح البناء الوطنية والبلدية ، بما في ذلك أعمال شراء األراضي 
 

 ضرائب االستيراد والضرائب األخرى المطبقة على المعدات والمواد واألثاث الالزم للمعدات األولى وبدء التنفيذ للمرفق •
السياحي المعني

حوافز لتعزيز النشاط السينمائي

حوافز التنمية السياحية

فوائد
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القانون ٥٦-٠٧ الذي يعلن القطاعات التابعة لسلسلة النسيج ذات األولوية الوطنية، بتاريخ ٤ أيار ٢٠٠٧
القاعدة العامة للمديرية العامة للضرائب الداخلية لتطبيق القانون ٥٦-٠٧ المؤرخ في ٢٧ آب ٢٠٠٧

فوائد

حوافز لمنطقة التنمية الحدودية الخاصة

 القانون ٢٨-٠١ المتعلق بإنشاء منطقة
 تطوير حدودية خاصة، بتاريخ ١ شباط
 ٢٠٠١، تم تعديله بموجب القانون رقم

٢٣٦-٠٥

 المرسوم رقم ٥٣٩٠٥بالموافقة على الئحة
تطبيق القانون ٢٨-٠١

فوائد

 إعفاء بنسبة ١٠٠٪ من صافي الدخل الخاضع للضريبة
من ضريبة الدخل

 اإلعفاء من رسوم االستيراد والضرائب والرسوم
األخرى ذات الصلة

 
 إعفاء خمسين بالمائة (٥٠٪( من دفع رسوم عبور

واستخدام الموانئ والمطارات

 اإلعفاء من دفع عمولة الصرف الستيراد السلع
الرأسمالية واآلالت والمعدات

 يغطي محافظات بيدرناليس, و إنديبيندينسيا, و
 إلياس بينا, و دخابون, و مونتي كريستي, و سنتياغو

.رودريغيز, و باوروكو

 مالحظة: يجري تعديل هذا القانون حاليًا في الكونغرس
 الوطني، حيث كانت صالحيته ٢٠ عاًما. ومع ذلك،
 يسعى مشروع القانون الجديد إلى تعديل وتوسيع

صالحية الحوافز والمزايا

 إعفاء بنسبة ١٠٠٪ من دفع الضريبة على نقل السلع والخدمات الصناعية والضرائب األخرى لالستيراد و / أو الشراء في
السوق المحلي من المواد العامة والمواد الخام واآلالت والمعدات والخدمات الالزمة

إعفاء ١٠٠٪ من ضريبة الدخل على عملية اإلنتاج

حوافز لسلسلة النسيج
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 قانون ٩٠-٨ لتعزيز المناطق الحرة بتاريخ ١٥
 كانون الثاني ١٩٩٠ وتعديالته والئحته التنفيذية
 المعتمدة بالمرسوم رقم ٣٦٦-٩٧ بتاريخ ٢٩

آب ١٩٩٧
أ. نظام خاص للرقابة الجمركية   

ب. إعفاءات ضريبية تصل إلى ١٠٠٪ على الضرائب التالية   

 دفع ضريبة البناء وعقود القروض وتسجيل وتحويل العقارات الخاصة بإنشاء مشغل
منطقة التجارة الحرة المعتمدة

دفع الضريبة على تأسيس الشركات التجارية أو زيادة رأس المال

دفع الضرائب البلدية التي قد تؤثر على هذه األنشطة

 جميع ضرائب االستيراد والتعريفات والرسوم الجمركية والرسوم األخرى ذات الصلة
 التي تؤثر على المواد الخام والمعدات ومواد البناء المخصصة للبناء أو التمكين أو

 التشغيل في المناطق الحرة. جميع ضرائب االستيراد المتعلقة بالمعدات واألواني
 الالزمة لتركيب وتشغيل غرف الطعام الرخيصة، أو الخدمات الصحية أو الرعاية

 الطبية أو رعاية األطفال أو الترفيه أو وسائل الراحة وأي معدات أخرى تعزز رفاهية
الطبقة العاملة

 الضرائب الحالية على التصدير أو إعادة التصدير باستثناء تلك الخاصة بالتجهيز
 الصناعي أو خدمات التصدير، مثل المواد الخام والتعبئة والتغليف والملصقات

والخدمات المتطلبة للقطاعات اإلنتاجية

 الضرائب على براءات االختراع أو البضائع أو األصول، وكذلك ضريبة النقل التراثية
للسلع الصناعية

الرسوم القنصلية لجميع الواردات للعاملين أو شركات المنطقة الحرة

دفعة ضرائب االستيراد على معدات التوصيل

ج. التصدير للسوق المحلي  

 تصدير مائة بالمائة )١٠٠٪( من مرحلة ما قبل اإلنتاج لدفع الرسوم والضرائب
المعتمدة

 تصدير معفى من الرسوم الجمركية )١٠٠٪( على السلع والخدمات، في حالة
 المنتجات النهائية لسلسلة المنسوجات والمالبس واإلكسسوارات والجلود وصناعة

األحذية ومصنعي الجلود

 يمكن بيع المنتجات التي تستوردها شركات المناطق الحرة العاملة في مجال الخدمات
 اللوجستية والتسويقية في السوق المحلية، بتوفيض مسبق من المجلس الوطني

للمناطق الحرة وبعد دفع الرسوم والضرائب المعتمدة

حوافز لتعزيز المناطق الحرة

فوائد
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حوافز لتعزيز مشاريع النفايات الصلبة
 القانون رقم ٢٢٥-٢٠ بشأن اإلدارة الشاملة

صلبة
والمعالجة المشتركة للنفايات ال

فوائد

 يحدد االلتزامات والحوافز لجمع النفايات الصلبة واستعادتها
واستخدامها وإعادة تدويرها في جمهورية الدومينيكان

 ١. ينص القانون على أن االستثمارات في إدارة النفايات سوف بستفيد
لمدة 5 سنوات من إصداره

 إعفاء لمدة خمس سنوات ١٠٠٪ من ضريبة الدخل باستثناء األرباح
الموزعة

إعفاء ضريبي بنسبة ١٠٠٪ على األصول لمدة خمس سنوات

 اإلعفاء بنسبة ١٠٠٪ من الرسوم والضريبة على نقل السلع
والخدمات لآلالت والمعدات الالزمة لعملياتها

 ٢. سيكون هناك اِئْتَِمان لإلدارة الشاملة للنفايات الذي سيتم إنشاؤه
 بأموال من مساهمات خاصة إلزامية، وفقًا للقانون رقم ١٨٩-١١.
 سيعمل هذا على تشغيل وإدارة صندوق اإلدارة المتكاملة للنفايات

 الصلبة، وتشغيل محطات التحويل، ومدافن النفايات والمطامير
الصحية، وكذلك إغالق مقالب القمامة في الهواء الطلق

 ٣. سيتم إصدار السندات الخضراء من قبل االئتمان المذكور أعاله أو
 المنظمات الدولية أو الكيانات القانونية المعترف بها في قانون سوق
 األوراق المالية. يمكن استخدام هذه السندات لتمويل جزء من أو كل

 المشاريع الخضراء الجديدة أو القائمة وقد تكون قابلة للتحويل. سيتم
توجيههم إلى

المشاريع التي تقلل الغازات الدفيئة بنسبة تزيد عن ٣٠٪

توفير استهالك الموارد الطبيعية بدمج األنظمة أو التكنولوجيا

اإلجراءات والتطوير التكنولوجي لتحويل النفايات إلى مواد خام

 المشاريع التي تستخدم ما ال يقل عن ٣٠٪ من نفايات الوقود كوقود
بديل

: 

: 



المحاسبة حسب مصدر الدخل
 وفقًا للمادة ٢٧٩ من قانون الضرائب، يجب أن يكون لفروع الشركة، وكذلك المكاتب الدائمة التي تآذار من خاللها شركة أجنبية نشاًطا

 تجاريًا في جمهورية الدومينيكان، حسابات منفصلة تعكس مصدر الدخل المكتسب. ونتيجة لذلك، فإن أي فرع يعمل في جمهورية الدومينيكان
.سيخضع لرقابة مالية مماثلة من قبل سلطات الضرائب الدومينيكانية كشركة تابعة محلية

التشريعات العامة وحوافز االستثمار األجنبي
 في جمهورية الدومينيكان، تستفيد الشركات من قانون االستثمار األجنبي ونظام الحوافز الواسع ، الذي تم وضعه في لوائح مختلفة للتشريعات

.الدومينيكانية ويهدف إلى تطوير وتعزيز قطاعات مهمة لالقتصاد الوطني

 ينص القانون رقم ١٦-٩٥ بشأن االستثمار األجنبي على مبدأ المعاملة الوطنية للمستثمرين األجانب واإلعادة الحرة لرأس المال. من بين
.األنظمة الخاصة بالحوافز، لدينا مناطق حرة، ومناطق تطوير حدودية، وصناعات مؤهلة من مركز التنمية الصناعية والقدرة التنافسية

 من خالل تشريعات خاصة، هناك أيًضا حوافز للسينما والسياحة والطاقة المتجددة وصناعة النسيج. باإلضافة إلى ذلك، تحدد لوائح أخرى
 حوافز الستيراد األمتعة الشخصية للمقيمين والمتقاعدين من مصادر أجنبية، واستيراد السيارات المستعملة للدومينيكان الذين يعودون إلى

.البالد

 بموجب بعض المخططات، تكون هذه الحوافز لفترة محددة؛ في حاالت أخرى، تكون قابلة للتجديد لفترات غير محددة. بعد ذلك، نقدم الفوائد
.البارزة للتشريعات الدومينيكانية، وفقًا لألنظمة والقطاعات المذكورة أعاله

قانون االستثمار األجنبي والئحته التطبيقية

فوائدقانون

 قانون االستثمار األجنبي رقم ١٦-٩٥
خ  والئحته التنفيذية رقم ٢١٤-٠٤ المَؤرَّ

 ١١ آذار ٢٠٠٤. المرسوم ٩٥٠-٠١
 الخاص بتصريح اإلقامة لالستثمار

بتاريخ ٢٠ أيلول ٢٠٠١

 ١. المعاملة الوطنية التي تحابي المستثمر األجنبي مع ضمان نفس الحماية القانونية التي تُمنح للمستثمرين
الوطنيين

٢. تحرير األرباح وإعادة رأس المال  
 

 ٣. شهادة تسجيل االستثمار األجنبي ونقل التكنولوجيا، والتي تضمن صحة وشفافية استثمارك من قبل
حكومة الدومينيكان من خالل برودمومينيكانا

 ٤. برنامج تصريح إقامة االستثمار، من خالل اتفاقية مع المديرية العامة للهجرة، يشتمل على شهادة تسجيل
 االستثمار األجنبي المباشر الصادرة عن برودومينيكانا كشرط أساسي ومبلغ استثمار ال يقل عن مائتي ألف

دوالر )$٢٠٠,٠٠٠
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مكاسب رأس المال
 تخضع أرباح رأس المال لضريبة ٢٧٪ وتنطبق على تصّرف ملكية األصول الرأسمالية أو التنازل عنها أو نقلها أو بيعها - بشكل مباشر أو

 غير مباشر - لألصول الرأسمالية الموضوعة أو المستخدمة في جمهورية الدومينيكان. لتحديد الربح المذكور، يتم خصم تكلفة االستحواذ
 أو اإلنتاج، المعدلة للتضخم، من سعر البيع أو قيمة األصل المعني. يتم إنشاؤه للبائع أو المحول ويجب دفعه في وقت تقديم اإلقرار الضريبي

السنوي

 برغم ذلك، وفقًا للمادة ١١ من قانون الضرائب الدومينيكاني، يكون المشتري في المعاملة مسؤوالً بالتضامن والتكافل عن ضريبة أرباح رأس
 المال هذه إذا لم يدفع البائع. ومع ذلك، يجوز إعفاء المشتري من هذه المسؤولية المشتركة في حالة ما يلي: 1( أبلغ المشتري السلطات

 الضريبية قبل 15 يوًما على األقل من المعاملة والحصول على موافقة صريحة من السلطات الضريبية، أو 2( اجتياز ثالثة )٣( أشهر من
تاريخ المعاملة ولم تطلب السلطات الضريبية الدفع من المشتري

 وفقًا للمعيار العام رقم 11-07 للمديرية العامة للضرائب الداخلية، في حالة بيع األسهم، سيتصرف المشتري كوكيل استقطاع لضريبة األرباح
 الرأسمالية وسيحتفظ بـ ١٪ من القيمة المدفوعة للبائع مقابل إجمالي المعاملة، يتم دفعه للمديرية العامة للضرائب الداخلية. في حالة كون

 المشتري كيانًا أجنبيًا غير مسجل في المديرية العامة للضرائب الداخلية وبالتالي ليس لديه سجل دافعي الضرائب الوطني، يجب على المشتري
أن يطلب من السلطات الضريبية تعيين طرف ثالث كوكيل لتنفيذ هذه العملية

المنشآت الدائمة
 لكي يستفيد الفرع من المعاملة المتساوية المشار إليها أعاله، يجب أن يفي بمتطلبات وجود مقر تجاري دائم في جمهورية الدومينيكان. وفقًا
 لشروط المادة ١٢ من قانون الضرائب، يتم تعريف المنشأة الدائمة على أنها مكان ثابت للعمل تقوم فيه شركة أجنبية أو فرد أو شركة بتنفيذ

 كل أو جزء من أنشطتها، مثل مقر اإلدارة أو المكتب أو الفرع والتصنيع واإلشراف واستخراج األنشطة والخدمات االستشارية )أكثر من
 ستة أشهر في السنة( والممثلين والوكالء الذين يقومون بجميع أو معظم األنشطة نيابة عن الشركة. بعد إصدار الالئحة رقم ٥٠-١٣ بتاريخ

 ١ شباط ٢٠١٣، تم توسيع مفهوم الكيانات األجنبية ليشمل تلك الكيانات التي تتمتع في بلدها األصلي بشخصية قانونية أم ال، بما في ذلك
االتحادات، والصناديق االستئمان، والفروع، وغيرها

 وبالمثل، فإن دافعي الضرائب غير المقيمين، ولكن مع مؤسسات دائمة، ملزمون بالتسجيل في المديرية العامة للضرائب الداخلية وتقديم
 المعلومات، مثل بيانات التعريف لرقم تسجيل دافع الضرائب في بلد إقامتهم الضريبية، وبيانات أصحابها الذين يمتلكون أكثر من ١٠٪ من

رأس المال أو المصلحة من الشخص االعتباري أو الكيان غير المقيم ، باإلضافة إلى تلك المطلوبة من أي دافع ضرائب

 وبالمثل، ستكون المؤسسات الدائمة غير المقيمة ملزمة بتعيين وإخطار المديرية العامة للضرائب الداخلية لدافع الضرائب المقيم في جمهورية
 الدومينيكان لتمثيله أمام المديرية العامة للضرائب الداخلية فيما يتعلق بالتزاماته الضريبية. سيكون هذا التعيين للممثل أمام المديرية العامة

 للضرائب الداخلية مطلوبًا أيًضا من األشخاص أو الكيانات المقيمين في الواليات أو األقاليم ذات األنظمة الضريبية التفضيلية، أو منخفضة أو ال
توجد ضرائب أو مالذات ضريبية، عندما يكونون أصحاب سلع أو حقوق في أراضي الدومينيكان

 تتمثل اآلثار الرئيسية للمساواة في المعاملة المنصوص عليها في المادة ٢٩٨ من قانون الضرائب لصالح الشركات األجنبية ذات المنشآت
 الدائمة في )١( تطبيق نفس معدل ضريبة دخل الشركات البالغ ٢٧٪ على الشركات المحلية واألجنبية؛ و )٢( أنه سيتم تطبيق الضرائب على

صافي الدخل بدالً من الدخل اإلجمالي
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الشركات األجنبية في جمهورية الدومينيكان
 بموجب القانون الدومينيكاني، تخضع الشركات األجنبية التي تآذار

 أنشطة وأعمااًل في جمهورية الدومينيكان لشروط مساوية أو مماثلة
لتلك التي يخضع لها أي كيان دومينيكاني

 بالنسبة للمسائل الضريبية، فإن أي شخص طبيعي أو اعتباري يتلقى
 دخالً من مصدر دومينيكاني سيخضع لدفع ضريبة الدخل بغض النظر
 عن مكان إقامته؛ أو ما إذا كانت السلطة التنفيذية مخولة أم ال إلنشاء

 محل إقامة في الدولة. يجب أن يطلب الفرع أو أي كيان آخر يآذار
 األعمال التجارية في جمهورية الدومينيكان الرقم المشار إليه برقم
 اإليصال الضريبي لفواتير السلع والخدمات المباعة في البلد ويجب

أن يقدم إفادة خطية بالضرائب

 تستغرق عملية التسجيل في السجل التجاري وفي السجل الوطني
 لدافعي الضرائب التابع للمديرية العامة للضرائب الداخلية ، بعد
 الحصول على الوثائق الالزمة ، ما بين ثالثة )٣( وأربعة )٤(

أسابيع

الفروع والمسائل الضريبية
 يخضع أي فرع تم إنشاؤه في أراضي الدومينيكان لنفس الواجبات
 وااللتزامات التي تخضع لها الكيانات القانونية األخرى في الدولة،
 ال سيما تلك المتعلقة بالعمل والضمان االجتماعي والضرائب، وهي

 سياسات إقليمية وعامة. وبهذا المعنى، يجب تسجيلها في السجل
 الوطني لدافعي الضرائب التابع للمديرية العامة للضرائب الداخلية

 حتى تحصل الشركة على رقم تعريف كدافع ضرائب وطني؛ سيمكن
 الكيان من تقديم اإلقرارات الضريبية المطلوبة، ودفع الضرائب
 المسددة فيما يتعلق بدخله وعملياته في جمهورية الدومينيكان،

 والعمل كضريبة استقطاع على دخل موظفيه ومورديه واالمتثال لكل
 ما هو مطلوب. من قبل القوى العاملة والضمان االجتماعي واألنظمة

األخرى التي تعتبر من النظام العام

 بالنسبة للمسائل الضريبية، فإن أي شخص طبيعي أو اعتباري يتلقى
 دخالً من مصدر دومينيكاني سيخضع لدفع ضريبة الدخل بغض

 النظر عن مكان إقامته؛ أو ما إذا كانت السلطة التنفيذية مخولة أم ال
 إلنشاء محل إقامة في الدولة أم ال. يجب أن يطلب الفرع أو أي كيان
 آخر يآذار األعمال التجارية في جمهورية الدومينيكان الرقم المشار

 إليه برقم اإليصال الضريبي لفواتير السلع والخدمات المباعة في
البلد ويجب أن يقدم إفادة خطية بالضرائب

 ومع ذلك، يجب أن نذكر أن الشركات التي تخضع لنظام المناطق
 الحرة معفاة من ضريبة الدخل، ولكنها قد تكون مسؤولة عن

 ضرائب أخرى مثل العمالة أو أرباح رأس المال أو ضريبة نقل السلع
الصناعية للمبيعات المحلية



42

شركة مجهولة
مبسطة

شركة فردية ذات مسؤولية محدودة

عي
جما

 ال
سم

 اال
في

ت 
ركا

ش

 كيان ذو مسؤولية محدودة يتكون من اثنين أو

 أكثر من المساهمين، وتقتصر مسؤوليتهم عن

 خسائر الشركة على مساهماتهم. على عكس

 الشركة العامة المحدودة، تتيح هذه الشركة

 للمساهمين بعض الحرية في تضمين المعايير

 التنظيمية في لوائحهم الداخلية، وفقًا الحتياجات

.وأهداف الشركة

 تنتمي إلى شخص طبيعي ولها شخصية
 اعتبارية خاصة بها مع أصول مستقل
 منفصل عن األصول ألخرى للشخص

 الذي يمتلك الشركة المذكورة. ال
 يمكن لألشخاص االعتباريين إنشاء أو
االستحواذ على شركات من هذا النوع

 إنها الشركات التي يتمتع فيها
 جميع الشركاء بجودة التجار
 ويستجيبون بطريقة فرعية
 وغير محدودة ومتضامنة

 اللتزامات الشركة. لتشكيلهم
 يحتاجون على األقل اثنين )٢(

.من المساعدين

 رأس مالها مقسم إلى أسهم والحد األدنى لرأس المال المطلوب هو $
٣,٠٠٠,٠٠٠ بيزو واكتتاب ال يقل عن ١٠٪ من رأس المال

 
 يجوز للمساهمين، من خالل اللوائح، تحديد هيكلهم العضوي بحرية ، والذي

 يمكن إدارته وتوجيهه من قبل مجلس اإلدارة أو رئيس
أو أكثر من الرؤساء اإلداريين

 ال يتطلب هذا النوع من الشركات إشراف مفوض الحساب ما لم يصدر سندات
دين بشكل خاص

 ال الحد األدنى رأس المال، وليس وضع ن مبالغ حدود على المساهمة التي كتبها
 صاحب الشركة، لذلك يمكن ضبط بحرية وزيادة بها، وفقا

 للشكليات القانون

 جوز للمالك تعيين مدير أو تولي مهامه، إن أمكن. سيُمنح المدير أوسع الصالحيات
 للتصرف في أي ظرف من الظروف نيابة عن الشركة، في

حدود غرضها وتخضع لتلك الصالحيات التي تخضع بموجب القانون للمالك

ال يشترط إشراف مفوض الحساب

ليس لديها حد أدنى لرأس المال

 اإلدارة مسؤولة عن جميع الشركاء الذين يعتبرون مديرين، ما لم ينص
 النظام األساسي على خالف ذلك، والذي قد يعين مديًرا واحًدا أو أكثر،

مرتبًطا أم ال

ال يتطلب تعيين مفوض حساب



ودة
حد

ة م
ولي

سئ
ت م

 ذا
كة

شر

شركة مجهولة

 تتكون من ٢ كحد أدنى و٥ شريًكا
 كحد أقصى، غير مسؤولين شخصيًا
 عن ديون الشركات. ويستخدم هذا
 النوع من تنظيم األعمال التجارية

 على نطاق. واسع لألعمال التجارية
المتوسطة وبرأسمال أساسا محدود

 كيان ذو مسؤولية محدودة يتكون من
 اثنين أو أكثر من المساهمين، وتقتصر

 مسؤوليتهم على خسائر الشركة من
 مساهمتهم فيها لقد تم تصميمه بغرض

 تنظيم الشركات الكبيرة التي تتطلب، قبل كل
 شيء، مستويات كبيرة من السيطرة على
 حوكمة الشركات الخاصة بهم. قد تذهب

 هذه أو ال تذهب إلى سوق األوراق المالية
 كمصدر لتمويل أو توسيع عملياتها، وفي

 هذه الحالة، سوف تتطلب إذنًا من هيئة
 الرقابة على األوراق المالية في جمهورية

الدومينيكان

 ينقسم رأس مالها إلى أجزاء متساوية وغير قابلة للتجزئة تسمى الحصص
 االجتماعية، ال تقل عن ١٠٠ بيزو لكل منها، والتي ال يجوز تمثيلها بألقاب قابلة

للتداول والتي يتم تحديد قيمتها االسمية من قبل الشركاء في اللوائح الداخلية

 اإلدارة مسؤولة عن واحد أو أكثر من المديرين، الذين يجب أن يكونوا أشخاًصا 
 طبيعيين ويتم استثمارهم بشكل فردي بأوسع الصالحيات للعمل نيابة عن الشركة

في أي ظرف من الظروف

 تعيين مفوض حساب ليس إلزاميًا، ولكن يجب تدقيق البيانات المالية في حالة
استخدام االئتمان من كيانات الوساطة المالية؛ أو لديك دخل

سنوي إجمالي يزيد عن ١٠٠ راتب كحد أدنى ألجور القطاع العا.

 يتم تمثيل مخزون رأس المال في األسهم، والتي يمكن تداولها بشكل أساسي.
 الحد األدنى لرأس المال المصرح به هو ثالثون مليون بيزو دومينيكاني

 )٣٠,٠٠٠,٠٠٠ $( وهو مقسم إلى أسهم بحد أدنى للقيمة االسمية بواقع بيزو
 دومينيكاني واحد )١.٠٠$( لكل منها ويجب االكتتاب فيها ودفع ال١٠%

 تتم إدارة هذه الشركات من قبل مجلس إدارة مكون من ٣ أعضاء على األقل. ال 
يمكن تعيين شركة كرئيسة لهذا النوع من الشركات

 فيما يتعلق باإلشراف، ينص القانون على أنه يجب أن يشرف عليهم مفوض 
حسابات واحد أو أكثر ، يتم تعيينهم من قبل االجتماع العام للمساهمين
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أنواع وسائل الشركة
 يعترف القانون الدومينيكاني بوسائل الشركات التالية التطوير األعمال التجارية في البلد، حيث ينظم، من بين أمور أخرى ، األمور المتعلقة باسم الشركة ورأس
المال وتحويل األسهم في أشكال الشركات المذكورة ، فضالً عن اإلدارة واإلشراف واتخاذ القرار والتحوالت ، أيضاً عمليات اندماج الشركات وأقسامها وحلها

يوجد أدناه جدول بالخصائص الرئيسية لكل نوع من الشركات في جمهورية الدومينيكان

 سجل الوطني لدافعين
الضرائب

 يحمي هذا السجل االسم أو المذهب أو التسمية أو االختصار الذي يحدد شركة أو مؤسسة تجارية. وفقًا
 للتشريعات الدومينيكية، يحفظ تسجيل االسم التجاري مفصالً بحق االستخدام الحصري لنفسه. سيكون

للتسجيل المذكور أثر في ترسيخ افتراض حسن النية في اعتماد االسم التجاري واستخدامه

 يمنح هذا السجل الشخصية القانونية للشركات. وفقًا للمادة ١٦ من القانون رقم ٤٧٩-٠٨ والمادة ٥ من
 القانون رقم ٣-٠٢ في السجل التجاري (المشار إليه فيما يلي "بالقانون ٣-٠٢"( ، يجب على الشركة

 االلتزام باإلجراءات الشكلية في غضون الشهر التالي من تاريخه (١( شهر بعد تنفيذ اللوائح ، يجب أن
يتم التسجيل المذكور أمام غرفة التجارة المعتمدة للمكتب المسجل المشار إليه في اللوائح

 وفقًا للمعيار العام رقم ٠٥-٢٠٠٩, الصادر عن المديرية العامة للضرائب الداخلية منذ ٣١ آذار ٢٠٠٩,
 يجب أن يكون تاريخ بدء عمليات الشركة هو التاريخ المعلن من قبل دافع الضرائب. لذلك، اعتباًرا

 من التاريخ المبلغ عنه، يجب على الشركة االمتثال لاللتزامات والواجبات المنصوص عليها في قانون
 الضرائب. باإلضافة إلى ذلك، من الضروري مالحظة أن التاريخ المعلن ال يمكن أن يتجاوز ستين (٦٠)

يوًما بعد تقديم دافع الضرائب

سجل التجاري

 تسجيل االسم
lالتجاري
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شؤون الشركات
دستور الشركات التجارية في جمهورية الدومينيكان

 يشكالن القانون العام للشركات التجارية والشركات ذات المسؤولية المحدودة رقم ٤٧٩-٠٨ بتاريخ ١١ كانون األول ٢٠٠٨ وتعديالته اإلطار التنظيمي
 القانوني للشركات التجارية في جمهورية الدومينيكان. مع هذا القانون، والشركات في البلد لديها اليقين من وجود نظام الشركة الحديثة وتحديثها وفقا

للتيارات التنظيمية والمعايير القياسية الدولية

 من بين أحكامه نظامه القانوني الذي ينظم الشركات التجارية والشركات الفردية ذات المسؤولية المحدودة، وينص على االعتراف بها وتصنيفها، ويضع
 قواعد هيئاتها اإلدارية، ويفرض عقوبات مدنية وجنائية حسب عالقات الشركات و تنظيم عمليات االندماجها، تقسيمها ، تحولها و زيادة وخفض رأس

مالها

إلنشاء شركة تجارية في جمهورية الدومينيكان، يجب علينا االمتثال لثالثة (٣( تسجيالت، وفقًا للخطوات التالية

حدد نوع الشركة التجارية التي تلبي احتياجات عملك: شركة ذات مسؤولية محدودة. شركة مجهولة شركة األسهم المبسطة شركات ذات االسم ا -
لجماعي؛ الشركات الفردية ذات المسؤولية المحدودة

٢- سّجل االسم التجاري للشركة في المكتب الوطني للملكية الصناعية

٣- دفع ضريبة تأسيس الشركة (١٪ من رأس المال المصرح به( أمام المديرية العامة للضرائب الداخلية

٤-الشروع في تسجيل جميع الوثائق القانونية والتأسيسية أمام غرفة التجارة واإلنتاج المطابقة الختصاصها القضائي (هناك واحدة لكل مقاطعة

٥- طلب رقم السجل الوطني لدافعي الضرائب / رقم التعريف الضريبي من المديرية العامة للضرائب الداخلية

 من الممكن أيًضا الحصول على رقم تعريف ضريبي لبدأ األعمال التجارية في الدولة للكيانات التجارية األجنبية التي تم تشكيلها رسميًا وعلى النحو
 الصحيح ، عند تأكيد وجودها القانوني ، والتي يتعين عليها التسجيل في غرفة التجارة واإلنتاج المعتمدة والمديرية العامة اللضرائب الداخلية، جميع

المستندات القانونية المعترف بها في بلد األصلي و مترجمة
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 يوضح تدفق االستثمار األجنبي المباشر الدور المهم الذي يلعبه في سلوك القطاع الخارجي القتصاد
 الدولة، حيث حقق مشاركة تقارب ١٠٪ في إجمالي العمالت األجنبية التي دخلت االقتصاد الدومينيكاني.

 وبهذا الترتيب، يتمتع االستثمار األجنبي المباشر بدوام طويل األمد يعيد تأكيد قيادة الجمهورية
الدومينيكانية وجاذبيتها للمستثمرين األجانب

تدفقات االستثمار األجنبي المباشر
حسب بلد المنشأ

بماليين الدوالرات األمريكية ونسبة مئوية؛ الفترة ٢٠١٩ – كانون الثاني -حزيران٢٠٢٠



35

مهمة مشاريع  مع  القطاع،  لهذا  الكبيرة  الجاذبية  بفضل  ريادته  على  السياحة  في  االستثمار   يحافظ 
النمو بسبب   )17٪) الثانية  المرتبة  العقارات  قطاع  يحتل  والمكسيك.  المتحدة  والواليات  إسبانيا   من 

بمبلغ الكهرباء  قطاع  يبرز  ثالثًا،  البالد.  في  والسياحية  الحضرية  المناطق  شهدته  الذي  الكبير   والتطور 
الطاقة مصادر  تطوير  في  العالمي  االتجاه  نتبع  أننا  على  يدل  مما   ، أمريكي  دوالر  مليون   804.4 

ة د لمتجد ا

9٪ و   12٪ بمشاركة  الحرة،  التجارة  ومناطق  والصناعة  التجارة  ديناميكية  تبرز  نفسه،  الوقت   في 
العاملة القوى  قدرة  من  يزيد  مما  التكنولوجيا،  ونقل  الوظائف  آالف  القطاعين  كال  يوفر  التوالي.   على 

نية مينيكا و لد ا
.

على  4٪ و   7٪ بنسبة   ، كبير  أجنبي  استثمار  قطاعا  وهما   ، واالتصاالت  التعدين  قطاعا   وارتفع 
السوق تقود  مهمة  شركات  وجود  مع   ، والنقل  المال  قطاعا  يليهما   ، .التوالي 

 االستثمار األجنبي المباشر حسب بلد المنشأ
 أثبتت جمهورية الدومينيكان أنها وجهة من جذابة تضمن االستثمار األجنبي. بالنظر إلى منشأ رأس

 المال لتدفق االستثمار خالل الفترة ٢٠١٩ وكانون الثاني - أيلول ٢٠٢٠، تحتل الواليات المتحدة
 والمكسيك وإسبانيا وفرنسا وكندا مكانة كدول رئيسية زادت من مشاركتها في االستثمار األجنبي المباشر

في البالد، سواءاً كات إستثمارات جديدة أو  توسعات للمشاريع القائمة بالفعل

المصدر: المصرف المركزي للجمهورية الدومينيكانية
أرقام قابلة للمراجعة *

مالحظة: القطاعات ذات القيم السالبة تتوافق مع خسائر التشغيل و / أو سحب االستثمارات و / أو دفع أرباح األسهم

تدفقات االستثمار األجنبي المباشر
حسب النشاط االقتصادي

بماليين الدوالرات األمريكية ونسبة مئوية ؛ الفترة ٢٠١٩ – كانون الثاني -أيلول٢٠٢٠

.
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العمل وتنشيط اقتصاد جمهورية النقد األجنبي وخلق فرص  للدخل من  الرئيسية  المباشر أحد المصادر   يشكل االستثمار األجنبي 
العمالت تدفق  بلغ   ، الماضية  العشر  السنوات  الدومينيكان، خالل  المركزي لجمهورية  للمصرف  الرسمية   الدومينيكان. وفقًا لإلحصاءات 

 األجنبية نتيجة االستثمار األجنبي المباشر ٢٥٣٧٢ مليون دوالر أمريكي ، مما أدى إلى متوسط سنوي قدره ٢٥٣٧ مليون دوالر
أمريكي ، وبقيت مستقرة و بوتيرة مستدامة

االستثمار األجنبي المباشر حسب النشاط االقتصادي

المصدر: المصرف المركزي للجمهورية الدومينيكانية. *رقم تمهيدي

تدفقات االستثمار األجنبي المباشر في جمهورية الدومينيكان
الفترة ٢٠١٠ - يناير - سبتمبر ٢٠٢٠ ؛ القيم بماليين الدوالرات األمريكية

.

 خالل عام ٢٠١٩، بلغ االستثمار األجنبي المباشر ٣٠١٢.٨ مليون دوالر أمريكي، بزيادة قدرها ١٨.٨٪ مقارنة بالعام السابق،
الثالثة في االقتصاد الدومينيكاني ، ليحتل المرتبة  متجاوًزا ٣٠٠٠ مليون دوالر أمريكي من تدفق االستثمار األجنبي المباشر للمرة 

 األولى كوجهة استثمارية في منطقة الكاريبي بنسبة ٤٧٪ والثانية في أمريكا الوسطى بنسبة ٢١٪ ، و على الرغم من األزمة الناتجة
 بسبب وباء كوفيد-١٩، فقد وصل االستثمار األجنبي المباشر بحلول عام ٢٠٢٠ إلى ٢٥٥٤ مليون دوالر أمريكي ، مما يدل على األداء

البالد المستثمرين في  الواعد وثقة 

البحر الالتينية ومنطقة  االقتصادية ألمريكا  للتجارة والتنمية واللجنة  المتحدة  الدولية مثل مؤتمر األمم  المنظمات  تتوقع  بينما  الواقع،   في 
الدومينيكان، فإنَّا في جمهورية  الكاريبي،  البحر  الالتينية ومنطقة   الكاريبي انخفاًضا يصل إلى ٪55 في االستثمار األجنبي في أمريكا 

البلد، فمن المقدر أنه بحلول نهاية العام سيصل إلى مبلغ مماثل  بالنظر إلى السلوك واالتجاه األخير لالستثمار األجنبي المباشر في 
الماضية العشر  السنوات  لمتوسط 

.

.

قطاعات: أربع  في  لمباشر  ا األجنبي  االستثمار  من   ٪٨٠ حوالي  تتركز   ،٢٠٢٠ يلول  أ لى  إ  ٢٠١٩ من  لفترة  ا  خالل 
االتصاالت، لى:  إ لمتبقية  ا  ٪٢٠ نسبة  وتعود  الحرة.  لمناطق  وا والصناعة  لتجارة  وا لكهرباء  وا لعقارات  وا لسياحة   ا

لنقل وا  ، لمالي  ا لقطاع  وا  ، لتعدين  .وا



 سلوك االستثمار األجنبي
 المباشر في جمهورية

 الدومينيكان



 نظام اإلدارة المؤقتة 
 برودومينيكانا هي الكيان المسؤول عن

 إصدار قرار القبول المؤقت للتحسين النشاط،
 للشركات العاملة في أنشطة التصدير وفقًا

ألحكام القانون رقم ٨٤-٩٩

 سجل االستثمار األجنبي المباشر 
 برودومينيكانا هي الكيان المسؤول عن

 إصدار قرار القبول المؤقت للتحسين النشاط،
 للشركات العاملة في أنشطة التصدير وفقًا

.ألحكام القانون رقم ٨٤-٩٩

 والهدف من ذلك هو تسجيل االستثمار
 األجنبي المباشر وجعله شفافًا من خالل التقييم

.االستباقي للطلبات الواردة، وفقًا ألحكام القانون

.

.



 خدمات برودومينيكانا

 استثمار 
 برودومينيكانا، من خالل منطقة االستثمار، هي

 المسؤولة عن جذب وتسهيل والحفاظ على االستثمار
 األجنبي في البالد. يقدم خدمات الدعم الفني، ومساعدة

 المشروع، وتحديد أصحاب المصلحة المحليين ،
 وتحديد فرص البنية التحتية وفقًا لمتطلبات المشروع

وخدمات ما بعد التأسيس

  

 تصدير 
 تركز برودومينيكانا جهودها على نشر سلع وخدمات

 عالية الجودة من جمهورية الدومينيكان ، من خالل
 أدوات لتطوير العروض القابلة للتصدير ، وفتح

األسواق الدولية واتخاذ إجراءات لدعم إدارة األعمال

تدريب
 لديه برودومينيكانا منصة تدريب تقدم فيها دورات

 حول إضفاء الطابع الرسمي على األعمال التجارية،
 والعالمات التجارية الدولية، وهيكل تكلفة التصدير،

 والتسويق للتصدير، وشروط التجارة الدولية ، من بين
أمور أخرى

.

.

.



برودومينيكانا
 من نحن؟

المسؤولة عن الدومينيكانية  للحكومة  الرسمية  الوكالة  هي   برودومينيكانا 
للتصدير، القابل  لعرضنا  والترويج  المباشر  األجنبي  االستثمار   جذب 

أنفسنا للبالد ووضع  التنافسية  القدرة  بهدف زيادة  الوظيفتين  بكلتا   والقيام 
 في األسواق الدولية كوجهة جذابة لالستثمار و تصدير سلع وخدمات ذات

عالمي مستوى 

نفعل؟ ماذا 

 خالل اتصالكم األول مع برودومينيكانا، نقدم لكم المرافقة خطوة بخطوة
التوجيه  من خالل عملية االستثمار، باإلضافة إلى إعطاء المصدرين 

لمعايير األسواق يتم تطوير منتجاتهم وفقًا  الفعالة حتى   المناسب واألدوات 
. الدولية

.
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لميًا  عا
للسيجار  المركز األول كمورد 

المركز الثالث كمورد ألدوات الروم ، فورفورال و لوازم الفغر

المتحدة الواليات  الى 
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 الحلوة ، والشرائط بدون لُحمة ، والخيوط أو األلياف المتوازية ، وقواطع التيار ،

واألجزاء العلوية من األحذية وأجزائها
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إسرائيل إلى 
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 الى هولندا
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الصين  إلى 
الفغر للوازم  الثاني كمورد  المركز 
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 مقدمة ومعلومات عامة
لماذا يجب أن تستثمر في جمهورية الدومينيكان؟

 تقدم جمهورية الدومينيكان فرًصا استثمارية متعددة نتيجة لمجموعة متنوعة من العوامل التي أدت إلى
زيادة القدرة التنافسية، مما يجعلها وجهة شاملة لألعمال

 الموقع الجغرافي االستراتيجي. جعل موقعها، في قلب منطقة البحر الكاريبي، رابًطا تجاريًا مهًما بين
 أوروبا وأمريكا الشمالية وبقية أمريكا الالتينية، مما يوفر وصواًل تفضيليًا ألكثر من ١٠٠٠ مليون
 مستهلك من خالل اتفاقيات التجارة الحرة. مع الواليات المتحدة وأمريكا الوسطى، من خالل اتفاقية

 التجارة الحرة بين الواليات المتحدة وأمريكا الوسطى وجمهورية الدومينيكان، ومع االتحاد األوروبي،
من خالل اتفاقية الشراكة االقتصادية

 إطار وحوافز قانونية صلبة. جمهورية الدومينيكان لديها حكومة تفضل االستثمار األجنبي المباشر، من
 خالل إطار قانوني متين، والذي ال يوفر فقط ضمانًا قانونيًا للمستثمرين، ولكنه يقدم أيًضا مجموعة من

 الحوافز واإلعفاءات الضريبية التي تضمن لهم ربحية أكبر على استثماراتهم، بينما خلق فرص عمل
الئقة وتعزيز االقتصاد وتنمية البلد

 البنية التحتية المتطورة. تمتلك الدولة بنية تحتية مادية واسعة، تم تطويرها وتكييفها مع متطلبات
 المجتمع الذي يركز على إنتاج وتسويق السلع والخدمات. تعد شبكة الطرق الخاصة بها واحدة من

 أفضل الشبكات في المنطقة، حيث تربط تقريبًا جميع وجهات البالد. كما أن لديها نظام حديث، وواسع
 وفعال للمطارات والموانئ. بدوره، تشكل البنية التحتية لالتصاالت المتطورة والموثوقة إحدى ميزاتها

التنافسية الرئيسية

 االستقرار االقتصادي واالجتماعي والسياسي. يستمر األمن القانوني والديناميكية االقتصادية ومناخ
 األعمال الجذاب، في جعل جمهورية الدومينيكان الوجهة االولى بامتياز لجذب االستثمار األجنبي

المباشر في المنطقة وواحد من أكثر االقتصادات حيوية في أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي

 الموهبة البشرية. تلتزم جمهورية الدومينيكان بمستقبل مبني على المواهب البشرية التنافسية واالستدامة
 البيئية واالبتكار التكنولوجي باعتباره المسار الذي يوجه نحو التنمية؛ و بالتالي ، يسر برودومينيكانا أن

تقدم لكم كل التعاون والدعم و المؤازرة الالزمة لتطوير عملك في البلد

.

.

.

.

.

.
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 حاليًا، تعيد شركات االستثمار األجنبي المباشر الموجودة في جمهورية الدومينيكان استثمار ما ال يقل
 عن ٥٠ ٪ من أرباحها، وهو مؤشر مهم يعكس ثقة المستثمرين في مناخ األعمال في الدومينيكان

وإشارة واضحة لمواصلة دعم اقتصاد التنمية في الوطن

 مما ال شك فيه أن المؤشرات اإليجابية التي أظهرها االستثمار األجنبي في جمهورية الدومينيكان، ليس
 فقط بسبب سياسة االنفتاح الفعالة للمستثمر، ولكن أيًضا نتيجة تآزر العمل المستمر وتحالف القطاعين

العام والخاص

 هذا الدليل الذي نقدمه هو جهد قيم تنسقه برودومينيكانا من أجل توفير المعلومات األساسية للمستثمرين،
 بينما يعكس التزامنا الراسخ كميسرين ومروجين لنمو واستدامة االستثمارات في جمهورية الدومينيكان،

كمحرك للتنمية. االجتماعية للوطن

 من رابطة شركات االستثمار األجنبي، سنواصل التزامنا بأن نكون المحرك الذي يدفع آالف العائالت
 لتحقيق أهدافهم، من خالل ضمان األمن والنمو والتنمية بشكل دائم في البالد، كشركاتنا المرتبطة،

 والشركات متعددة الجنسيات ذات التواتر المرتفع والروابط في اإلنتاج الرئيسي لقطاعات الدولة، التي
 لديها محفظة استثمارية تزيد عن ٢٠٠٠٠ مليون دوالر أمريكي، وتساهم بحوالي ١٣٪ من الناتج

 المحلي اإلجمالي لالقتصاد الوطني. سنواصل، جنبًا إلى جنب مع القطاعين العام والخاص في تعزيز
أقصى إمكانيات مناخ االستثمار الدومينيكاني

.

.

.

.



 يسر الرابطة الدومينيكانية لشركات االستثمار األجنبي أن تقدم بالتحالف مع برودومينيكانا
 "دليل االستثمار األجنبي في جمهورية الدومينيكان" الذي يهدف محتواه إلى توفير المعلومات

 األساسية لتنمية االستثمارات واألعمال التجارية في البلد، والفرص والتسهيالت التي تقدمها الدولة
للمستثمرين األجانب لتنمية رأس المال

 تحتل جمهورية الدومينيكان مكانة كوجهة جذابة للغاية لالستثمار األجنبي. ومن الصفات اإليجابية:
 استقرار االقتصاد الكلي بمرور الوقت، االستقرار السياسي؛ الوصول التجاري المميز إلى

 األسواق المختلفة بفضل موقعها الجغرافي؛ االندماج المتزايد في األسواق الدولية باتفاقيات التجارة
 و االستثمار؛ التنمية في تنويع القطاعات االقتصادية وسياسات ترويج االستثمار ، بما في ذلك

 اإلعالنات األخيرة الصادرة عن الحكومة التي ستتولى مهامها في آب ٢٠٢٠ والتي ستسعى إلى
 إزالة العقبات التي تحول دون تسريع االستثمارات وتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص

؛ من بين أمور أخرى
 

 عكس االقتصاد الدومينيكاني نمًوا إيجابيًا في السنوات الخمس والعشرين الماضية، بمتوسط ٥.١
 ٪ سنويًا، وهو أحد أعلى المعدالت في أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي. خالل العقود

 الماضية، ظلت جمهورية الدومينيكان من أكبر المتلقين لالستثمار األجنبي المباشر في أمريكا
 الوسطى والمتلق الرئيسي لالستثمار األجنبي في منطقة البحر الكاريبي، بأكثر من ٤٩٪، وفقًا

 للمؤشرات التي تعكسها اللجنة االقتصادية. أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي ويرجع ذلك
 إلى حد كبير إلى المزايا التنافسية التي أظهرتها الدولة، فضالً عن تنفيذ سياسات مفتوحة لالستثمار

والتجارة الدولية

 يكون مناخ االستثمار اإليجابي مؤاتيا عندما يحقق مستويات نمو ذات صلة باالقتصاد، وبقدر تنوع
 االستثمارات في القطاعات االقتصادية، فإنه يولد ديناميكية إنتاجية أكبر. وهذا بالضبط ما يحدث

في مناخ االستثمار في جمهورية الدومينيكان

 االستثمار األجنبي في جمهورية الدومينيكان له تأثير حاسم على االقتصاد الوطني، نظًرا لحدوث
 مساهماته من الناحية الضريبية والعمالية، وتوليد النقد األجنبي، والمساهمات في الضمان

 االجتماعي، والتي تمثل حوالي ٣٧٪ من جميع اإليرادات الضريبية بطريقة ما. مباشر أو غير
 مباشر حوالي ٧١٪ من الصادرات الوطنية؛ حوالي ٢٢.٥٪ من مساهمات الضمان االجتماعي من

القطاع الخاص. وهي توفر أكثر من ٢٠٠ ألف وظيفة رسمية لالقتصاد

.

.

.

.

.





 دليل االستثمار لجمهورية الدومينيكان، الذي طورته برودومينيكانا باالشتراك مع الرابطة
 الدومينيكانية لشركات االستثمار األجنبي وبدعم الكيانات األخرى، أداة لتوفير معلومات عن

 الدولة من أجل تعزيز االستثمار األجنبي، والتي ستكون بمثابة مرجع للمستثمر وكعامل قرار في
 اختيار بلدنا لتأسيس أعمالهم التجارية، مقارنة بالدول المختلفة التي تتنافس كوجهة مع جمهورية

 الدومينيكان من حيث االستثمار. يوفر هذا الدليل معلومات قيمة حول الفوائد التي تجعل بلدنا
 وجهة استثمار رائدة في منطقة البحر الكاريبي، مما يؤدي إلى تقسيم القطاعات اإلنتاجية الرئيسية
 والحوافز التنافسية التي توفرها قوانيننا، مما يسمح للقارئ باستكشاف مجموعة واسعة من فرص

االستثمار وتحديدها الحقًا

 نحن مقتنعون بأن جمهورية الدومينيكان هي وجهة جذابة لالستثمار األجنبي، حيث توفر فرًصا
 تجارية واستثمارية متعددة نتيجة لمجموعة متنوعة من العوامل، مثالً: موقعها الجغرافي الممتاز،

 اإلطار القانوني المتين، االستقرار االقتصادي ، والبنية التحتية الحديثة. تصنفنا اإلحصائيات
 كوجهة رئيسية في منطقة البحر الكاريبي، وقد أثبتت شركات االستثمار األجنبي الموجودة في

 البالد أيًضا قناعتها بأن بلدنا وجهة موثوقة لألعمال التجارية الجديدة، كما تراهن على أيًضا
  قناعتها بأن بلدنا وجهة موثوقة لألعمال، كما كحليف استراتيجي، وتقدر مساعدتنا في المرافقة

المستمرة و المجانية التي نقدمها لهم في تأسيس أعمالهم التجارية في أراضي الدومينيكان

 هذا الدليل هو أحد المبادرات التي تنفذها برودومينيكانا بما يتوافق مع هدفنا المتمثل في تشجيع
 وجذب االستثمارات األجنبية التي تدعم التنمية االقتصادية لبلدنا، وتشجع على توليد فرص عمل
 مؤهلة وتحفز على نقل التكنولوجيا والمعرفة، وبالتالي لها تأثير على تحسين نوعية الحياة لجميع

الدومينيكانيون

مسؤوليتنا هو تحقيق مبادرتكم

.
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.





,حضرة مستثمر الموقر

 جمهورية الدومينيكان بلد عظيم ووجهة استثمارية كبيرة. مسؤوليتانا هي االلتزام بتوجيهات الجمهورية
  الدومينيكانية، نحو بلد يتمتع بنمو أكثر استدامة، مع بيئة أعمال مواتية، مدعومة بعمليات شفافة وفعالة

وشاملة تضمن .التقدم الجماعي ألمتنا بأكملها وتطوير شركاتها

 اليوم، وبارتياح كبير، يمكنني أن أعرب لكم عن استمرارنا في الوفاء بهذا االلتزام، حيث بدأنا في
 اتخاذ الخطوة األولى لتحويل نموذج األعمال التجارية بإصدار دليل استثمار مفصل تم تكييفه مع

 احتياجات المستثمر، و كذلك الألمر يوجههم في عملية االستثمار في جمهورية الدومينيكان. تركت
 وراءاً تلك األيام التي لم يكن فيها المستثمر واضًحا بشأن كيفية االستثمار في البلد، حيث أصبح لديه
 اليوم وثيقة داعمة رئيسية. باإلضافة إلى ذلك، لدينا حكومة جديدة كاملة مع تعليمات واضحة لتشجيع

ودعم االستثمار في البلد

 ال تضمن لهم هذه الحكومة بيئة تجارية مواتية وشفافة فحسب، بل تضمن لهم أيًضا معاملة متساوية
 إلزامية، مدعومة بقانون االستثمار األجنبي رقم ١٦-٩٥. وبنفس الطريقة، سنواصل تعزيز عالقاتنا في

جميع مناطق العالم، حتى ترى جمهورية الدومينيكان ليس فقط وجهة استثمارية، ولكن أيًضا كحليف

 تذكروا أنكم لستم وحدكم، فلديكم فريق برودومينيكانا بأكمله والحكومة الدومينيكانية بأكملها، ملتزمون
 ويركزون على تسهيل عملية االستثمار في جمهورية الدومينيكان بتفويض منهم في تقديم المشورة

ومرافقة أي مستثمر مهتم باالستثمار في البلد للعمل من أجل عمليات أسرع وأكثر وضوًحا

 على الرغم من أننا بدأنا للتو ولدينا طريق طويل لنقطعه، إال أنني مقتنع بأننا نسير على الطريق
 الصحيح وأننا معًا سنجعل جمهورية الدومينيكان الدولة التي نحلم بها جميعًا، ألن التغيير مهمتنا جميعًا،

إنه هدف مشترك بيننا جميعًا نصنع أفضل فريق

راهنوا على جمهورية الدومينيكان، بلد الفرص للجميع

.
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خطوات االستثمار في قطاع الكهرباء 

قطاع التعدين 
االستثمار األجنبي المباشر في قطاع التعدين  
خطوات االستثمار في قطاع التعدين 

قطاع النفايات الصلبة          
خطوات االستثمار في قطاع النفايات الصلبة 

القطاع الزراعي        
الصادرات الزراعية 
خطوات االستثمار في القطاع الزراعي  

قطاع العقارات والبناء 
االستثمار األجنبي المباشر في قطاع العقارات 
خطوات االستثمار في القطاع العقاري 

قطاع الفيلم
خطوات االستثمار في صناعة السينما 

قطاع االتصاالت
نمو القطاع واتجاهاته 
خطوات االستثمار في صناعة البرمجيات 

قطاع االتصاالت
االستثمار األجنبي المباشر في قطاع االتصاالت 
خطوات االستثمار في قطاع االتصاالت 
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                                                         مقدمة ومعلومات عامة
لماذا االستثمار في جمهورية الدومينيكان؟

جمهورية الدومينيكان باألرقام
بيانات عامة

مؤشرات االقتصاد الكلي الرئيسية
ترابط

االستثمار األجنبي المباشر
التجارة الخارجية للبضائع

برودومينيكانا
خدمات برودومينيكانا

سلوك االستثمار األجنبي المباشر في جمهورية الدومينيكان
االستثمار األجنبي المباشر حسب النشاط االقتصادي

االستثمار األجنبي المباشر حسب بلد المنشأ
اإلطار التنظيمي والحوافز في جمهورية الدومينيكان 

شؤون الشركات
دستور الشركات التجارية في جمهورية الدومينيكان

أنواع سيارات الشركة 
الشركات األجنبية في جمهورية الدومينيكان

الفروع والمسائل الضريبية
المنشآت الدائمة

مكاسب رأس المال 
المحاسبة حسب مصدر الدخل 

التشريعات العامة وحوافز االستثمار األجنبي  
قانون االستثمار األجنبي والئحته التطبيقية 
حوافز لتعزيز مشاريع النفايات الصلبة 
حوافز لتعزيز المناطق الحرة 

حوافز لمنطقة التنمية الحدودية الخاصة
حوافز لسلسلة النسيج 
حوافز لترويج النشاط السينمائي 

حوافز التنمية السياحية
حوافز تنمية مصادر الطاقة المتجددة

التشريعات الداعمة للصادرات 
استيراد المؤثرات الشخصية للمقيمين 
استيراد السيارات المستعملة 
حوافز للمتقاعدين من الخارج 
ضمانات األمن واألمان والتعهد 

أنظمة 
النظام البيئ

تنظيم العقارات               
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