
اجلريدة الر�سمية العدد )1134(

وزارة التجــارة وال�صناعـــة

قــرار وزاري

رقم 2016/35

باإ�صـدار الئحـة تنظيـم املنطقـة احلـرة ب�صحـار

ا�ستنادا اإىل قانون املناطق احلرة ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 2002/56 ، 

واإلــى املر�ســوم ال�سلطانــي رقم 2003/76 بتطبيق قانــون اجلمــارك املوحــد لــدول جملــ�س 

التعاون لدول اخلليج العربية ،  

واإىل املر�سوم ال�سلطاين رقم 2010/123 باإن�ساء املنطقة احلرة ب�سحار ،  

واإلــــى موافقــــة وزارة املاليـــــة ، بكتابهـــــا رقــــم : ماليـــــة - ت )64396(/م.ت.د/11673/3/6 

املوؤرخ فـي 2015/10/5م ، 

وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة .

تـقـــرر

املــادة االأولـــــى

يعمل فـي �ساأن تنظيم املنطقة احلرة ب�سحار باأحكام الالئحة املرفقة .

املــادة الثانيــــة

يلغى كل ما يخالف الالئحة املرفقة ، اأو يتعار�س مع اأحكامها .

املــادة الثالـثــــة

ين�سر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية ، ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�سره .

�صـدر فـي : 21 من ربيــع الثانــي 1437هـ

املوافـــــق : 31 من ينايــــــــــــــــــر 2016م

د . علي بن م�صعود بن علي ال�صنيدي

وزيـــــــــــر التجــــــــــــــــــــارة وال�سناعـــــــــــــــــــــة

                           رئيــــــــ�س جلنــــــــــــة املناطــــــــــــق احلــــــــــرة
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الئحـة تنظيـم املنطقـة احلـرة ب�صحـار

الف�صــل االأول  

 تعريفــات واأحكــام عامــة

املــادة )1(

فـي تطبيق اأحكام هذه الالئحة يكون للكلمات والعبارات الواردة بها املعنى ذاته املن�سو�س 

عليه فـي قانون املناطق احلرة امل�سار اإليه ، كما يكون للكلمات والعبارات التالية املعنى املبني 

قرين كل منها ، ما مل يقت�س �سياق الن�س معنى اآخر :

القانــــون : 

قانون املناطق احلرة ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 2002/56 .

املنطقـــة :

 املنطقة احلرة ب�سحار .

قانــون املنطقــة : 

قانون املنطقة احلرة ب�سحار املرفق باملر�سوم ال�سلطاين رقم 2010/123 .

اجلهــة امل�صغلــة :

�سركة منطقة �سحار احلرة �س.م.م . 

الرئيـــ�س : 

رئي�س جمل�س اإدارة �سركة منطقة �سحار احلرة �س.م.م . 

النطاق اجلمركي : 

اأي منطقة داخل حدود ال�سلطنة با�ستثناء املناطق احلرة . 

االأمانـــــة : 

الأمانة العامة لل�سرائب بوزارة املالية .  
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ا�صتمــارة طلــب االأر�س :

 ال�ستمارة التي ت�سدرها اجلهة امل�سغلة ، ويقوم مبلئها م�ستخدمو املنطقة بهدف احل�سول 

على قطعة اأر�س ، وتت�سمن هذه ال�ستمارة ال�سروط والقواعد اخلا�سة باجلوانب البيئية 

وت�سجيل الن�ساط فـي املحطة الواحدة .

م�صتخدمو املنطقة :           

ال�سركات العاملة ، ومزودو اخلدمات ، والعاملون باملنطقة .

ال�صركات العاملة :    

اأي �سركة اأو موؤ�س�سة اأو من�ساأة جتارية اأو مالية اأو حتويلية اأو خدمية وفروعها اأو مكاتب 

الأجنبية يرخ�ص لها مبزاولة الأن�سطة امل�سرح بها داخل  العمانية اأو  التمثيل التجارية 

املنطقة . 

مزودو اخلدمــات :      

والتي تقــوم بتزويــد ال�سركــات العاملــة   ، املوؤ�س�سات وال�سركات بخالف ال�سركات العاملة 

باخلدمات والكهرباء واملاء والهاتف ونقل الب�سائع ،  واملطاعم ،  والنقل وال�سحن ، وغريها 

من اخلدمات التي حتتاج اإليها ال�سركة العاملة .

الــرتخيــــ�س : 

ترخي�س مزاولة الن�ساط فـي املنطقة .

اجلهات املخت�صة : 

اأي جهة حكومية ذات اخت�سا�س بكل اأو بع�س ن�ساطات املنطقة ، وخمولة مبمار�سة الأن�سطة 

داخلها .

املــادة )2(

تتوىل اجلهة امل�سغلة اإدارة املنطقة وتطويرها وتنمية التــبادل التجــاري الدولــي وجتــارة 

العبور والإ�سراف على اأعمال املنطقة ، وتتوىل على وجه اخل�سو�س ما ياأتي :
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اأ - اقتــــراح اخلطــــط والربامــــج اخلا�ســــة بتطويـــــر املنطقــــــة وتنميتهـــــــا ، وعر�سهـــــا 

على اللجنة .

- اقرتاح م�سروعات اللوائح والقرارات والقواعد وال�سوابــط اخلا�ســة بتخطيــط  ب 

الأرا�سي ، وا�ستخدامها فـي املنطقة وعر�سها على اللجنة .  

ج - اإ�سدار جميع اأنواع الرتاخي�ص باملنطقة بعد موافقة اجلهات املخت�سة من خالل 

املحطة الواحدة .

د - و�سع مناذج الرتاخي�ص والت�ساريح الالزمة للعمل باملنطقة ومناذج عقود الإيجار 

وحق النتفاع واتفاقيات ال�ستثمار . 

هـ - توفـري خدمات الأمن وال�سالمة وخدمات الطوارئ باملنطقة .

و - اإ�سدار التعليمات اخلا�سة بانتقال الأ�سخا�س واملركبات والآليات داخل املنطقة .

 ز - و�سع ال�سوابط الآتية :

1 - حتديد اأوقات العمل باملنطقة .

2 - ت�ساريح دخول وخروج الأ�سخا�س واملركبات .

3 - البناء والت�سغيل .

4 - التاأمني على الب�سائع واملن�ساآت داخل املنطقة . 

5 - بيع الب�سائع باملزاد العلني واإتالف الب�سائع .

6 - ال�سوابـــط اخلا�ســــة باملخالفــــات املرتكبــــة داخــــل املنطقـــة احلـــرة ، وعر�سهــــا 

على اللجنة .

7 - حتديــد عـــدد العمالـــة الأجنبيــة لل�سركة العاملة مبا يتفق وطبيعة ن�ساط   

ال�سركة العاملة .

املــادة )3(

حت�سل اجلهة امل�سغلة ر�سوم الرتاخي�ص والت�ساريح واملوافقات ومقابل اخلدمات املبينة 

بامللحق املرفق .
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املــادة )4(

والت�ساريح  الرتاخي�س  الواحدة مبنح  املحطة  نظام  خــــالل  مـــن  امل�سغلـــة  اجلهــــة  تقـــوم 

واملوافقات ذات ال�سلة لل�سركات العاملة داخل املنطقة نيابة عن اجلهات املخت�سة ، ولتنفـيذ 

ذلك ، تلتزم اجلهات املخت�سة وفق الت�سريعات النافذة بتعيني موظفـني تابعني لها لأعمال 

املحطة الواحدة التي حتددها اجلهة امل�سغلة ملمار�سة �سالحيات تلك اجلهات املخت�سة .

املــادة )5(

مبراعاة الإجراءات اجلمركية املطبقة فـي النطاق اجلمركي ، يجوز للجهة امل�سغلــة و�ســع 

الإجراءات التي تراها �سرورية لدخول وخروج الب�سائع من املنطقة ، وذلك بالتن�سيــق مع 

�سرطة عمان ال�سلطانية .

الف�صل الثاين 

 �صوابط الرتخي�س

املــادة )6(

ل ي�سمح مل�ستخدمي املنطقة مبزاولة العمل اإل بعد احل�سول على اأحد الرتاخي�ص الآتية :

اأ - ترخي�س �سركة عاملة .

ب - ترخي�س مزودي خدمة .

املــادة )7(

ي�سمح لل�سركة العاملة مبزاولة الأن�سطة الآتية فـي املنطقة :

اأ - الن�ســــــــــــاط التجــــــــــــــاري : وي�سمل اأعمال ال�سترياد والت�سدير ، جتارة عامة ،  

والتخزين ، والتداول داخل املنطقة .

واإعادة  الت�سنيع  على  تقوم  التي  الأعمـــال  وي�سمـــل   : ال�سناعــــــي  الن�ســــــــــــاط   - ب 

التجميع واإعادة الت�سنيع .

ج - الن�ســــــــــــاط اخلدمـــــــــــــــي : وي�سمـــــل اخلدمــــات اللوج�ستيـة ، وخدمـــات تقديـــم 

ال�سركات  يتطلبها عمل  واأي خدمات   ، ال�ست�سارات 

العاملة .
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د - الن�ســـاط امل�سرفـي واملالــي : وي�سمل البنوك واأعمال ال�سرافة والتحويالت املالية . 

هـ - الن�ســـــــــــــــــاط التعليمــــــــــــــي : وي�سمل املدار�س واملعاهد .

 و - الن�ســـــــــــــــــــــاط ال�سحــــــــــــــي : وي�سمــل امل�ست�سفـيــــات واملراكــز ال�سحيــة واملختبــرات 

وال�سيدليات واملراكز ال�سحية التخ�س�سية .

القوانني  ، ومبا ل يتعار�س مع  املنطقة  العمل فـي  اأخرى يتطلبها  اأن�سطة  اأي  ز - 

النافذة فـي ال�سلطنة . 

املــادة )8(

تعد اجلهة امل�سغلة قائمة بالأن�سطة والأعمال املحظورة داخل املنطقة ، ويجوز لها تعديل 

هذه القائمة كلما اقت�ست احلاجة ، وذلك بعد التن�سيق مع اللجنة .

املــادة )9(

ت�سدر اجلهة امل�سغلة ترخي�س مزود خدمة لل�سركات التي تزاول اأن�سطة تقدمي خدمات 

الكهرباء واملاء والهاتف والربيد والنقل والتغذية وغريها من اخلدمات التي حتتاج اإليها 

ال�سركة العاملة .           

املــادة )10(

ل ي�سمــــح مبزاولــــة اأي ن�ســــاط اأو اأعمــــال داخــــل املنطقـــة اإل بعد احل�سول على ترخي�س 

مـــن اجلهة امل�سغلـــة ، وفـي حالـــة رغبــة م�ستخدمي املنطقة فـي مزاولة اأكرث من ن�ســاط ،  

يتعني عليهم احل�سول على ترخي�س لكل ن�ساط ، وفق اأحكام هذه الالئحة .

املــادة )11(

1 - يجـــب علــــى ال�سركـــة العاملـــة الت�سجيل فـي �سجل ال�سركات العاملــة باملنطقــة وفقــا 

لالإجراءات املتبعة فـي هذا ال�ساأن .

2 - يجب على �سركات مزودي اخلدمة الت�سجيل فـي �سجل مزودي اخلدمة باملنطقة وفقا 

لالإجراءات املتبعة فـي هذا ال�ساأن .

3 - ي�سدر الرتخي�س بعد �سداد الر�سم املقرر .

4 - يحدد فـي الرتخي�س الأن�سطة التي ي�سمح للمرخ�س له مبمار�ستها .
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املــادة )12(

يقدم طلب الرتخي�ص اإىل اجلهة امل�سغلة على ال�ستمارة املعدة لهذا الغر�س ، مرفقا بها 

كافة امل�ستندات املحددة بهذه ال�ستمارة ، وا�ستمارة طلب الأر�س ، اأو ا�ستمارة طلب اإيجار . 

املــادة )13(

علـــى اجلهـــة امل�سغلـــة اإخطـــار مقـــدم طلـــب الرتخيـــ�س باملوافقــــة اأو الرفــــ�س خـــالل )15( 

خم�ســة ع�ســر يوم عمل من تاريخ ا�ستكمال امل�ستندات املطلوبة اأو اأي مدة اإ�سافـية �سرورية 

لتقييم الدرا�سات البيئية التي ترتبط باإ�سدار ترخي�س بيئي للم�سروع ، ويعتبـــر م�ســي 

هـــذا امليعـــاد مبثابـــة رفــ�س للطلــب ، ويجوز ملقدم الطلب اإعادة تقدمي الطلب بعد م�سي 

)6( �ستة اأ�سهر من تاريخ الرف�س .

القرار خالل )60( �ستني يوما  التظلــم من  ال�ســـاأن  لـــذوي  الأحـــوال يجـــوز  وفــــي جمـــيع 

مــن تاريــخ اإعالنــه بالقرار ، اأو علمهم به علما يقينيا ، ويجب البت فـي التظلم خالل )30( 

ثالثني يوما من تاريخ تقدميه ، ويعترب م�سي هذا امليعاد دون رد مبثابة رف�س للتظلم .

املــادة )14(

يعترب طلب الرتخي�ص ملغى اإذا مل يقم مقدم الطلب با�ستكمال امل�ستندات املطلوبة خالل 

اأو اأي مدة اأخرى توافــــق عليهــا اجلهـــة   ، )15( خم�سة ع�سر يوم عمل من تاريخ اإخطاره 

امل�سغلة .

املــادة )15(

ي�ســـري الرتخيــــ�س ملــــدة �سنة ميالدية واحدة ، تبداأ من تاريخ اإ�سدارها ، وجتدد �سنويا 

�سريطة توافر الآتي :

اأ - �سريان الرتخي�س .

ب - �سريان عقد الإيجار .

ج -  �سداد كافة امل�ستحقات املالية للجهة امل�سغلة .

د -  �سداد ر�سم اإعادة الت�سجيل .
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الف�صــل الثالــث

مزايـا وحوافـز ال�صركـة العاملـة

املــادة )16(

تتمتع ال�سركة العاملة باحلوافز والمتيازات املقررة فـي القانون ، وقانــون املنطقــة ، ولهـــا 

ب�سفة خا�سة ما ياأتي :

اأ - الإعفاء من �سرط احلد الأدنى لراأ�س املال امل�ستثمر املنــ�سو�س عليــه فـــي قانــون 

ال�سركات التجارية اأو اأي قانون اآخر .

ب - الإعفاء من تطبيق اأحكام قانون الوكالت التجارية .

ج - الإعفاء من ال�سرائب بالن�سبة للحوافز واملزايا املمنوحة لها .

املــادة )17(

يجوز لل�سركة العاملة اإعادة تاأجري الأرا�سي اأو املن�ساآت لطرف ثالث مبوجب عقد تاأجري 

مبراعاة ما ياأتي :

اأ - املوافقة الكتابية للجهة امل�سغلة على التاأجري.

ب - ت�سجيل امل�ستاأجر ك�سركة عاملة فـي املنطقة وفقا للقواعد والإجراءات املتبعة فـي 

هذا ال�ساأن .

ج -  �سداد امل�ستحقات املالية للجهة امل�سغلة ، وت�سجيل عقد التاأجري .

د - تقدمي تعهد كتابي مب�سوؤولية ال�سركة العاملة بالت�سامن مع امل�ستاأجر عن اأي 

التزامات جتاه اجلهة امل�سغلة واجلهات ذات ال�سلة .

هـ - توفر امل�ساحة الكافـية لقيام ال�سركة العاملة مبمار�سة ن�ساطها .

املــادة )18(

ي�سرتط لإعفاء ال�سركة العاملة فـي املنطقة ملدة )10( ع�سر �سنوات من ال�سرائب ما ياأتي :

اأ - اأن تكون م�سجلة فـي �سجل ال�سركات العاملة باملنطقة . 

ب - اأن تكون حا�سلة على الرتخي�س وفقا للقوانني واللوائح املنظمة ملبا�سرة الن�ساط .

ج - اأن تكون مرتبطة بعقد اإيجار اأو اتفاقية ا�ستثمار مع اجلهة امل�سغلة .

د -  اأن تبا�سر ن�ساطها داخل املنطقة .

هـ - األ تقل ن�سبة التعمني عن )15%( خم�سة ع�سر باملائة .
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املــادة )19(

يكون جتديد الإعفاء من ال�سرائب لعدة فرتات ، ومبا ل يتجاوز )25( خم�سا وع�سرين 

�سنة على النحو الآتي :

األ تقل ن�سبة  اأ - ملدة )5( خم�س �سنوات بعد )10( ال�سنوات الع�سر الأوىل �سريطة 

التعمني عن )25%( خم�سة وع�سرين باملائة . 

ب - ملدة )5( خم�س �سنوات بعد ال�سنة )15( اخلام�سة ع�سرة �سريطة األ تقل ن�سبــة 

التعمني عن )35%( خم�سة وثالثني باملائة .

ج - ملدة )5( خم�س �سنوات بعد ال�سنة )20( الع�سرين �سريطة األ تقل ن�سبة التعمني 

عن )50%( خم�سني باملائة .

املــادة )20(

ي�سدر قرار الإعفاء املن�سو�س عليه بهذه الالئحة وفقا لالإجراءات الآتية :

اأ - بالن�سبـــة للجهــــة امل�سغلـــة يقـــوم جملــــ�س اإدارة اجلهــــة امل�سغلـــة بعـــــر�س الطلـــب 

على الرئي�س لعتماده ، واإحالته اإىل الوزير امل�سوؤول عن ال�سوؤون املالية ، مرفقا 

به كافة امل�ستندات اخلا�سة باجلهة امل�سغلة .

ب - بالن�سبـــة لل�سركة العاملة تتوىل اجلهة امل�سغلــة درا�ســـة الطلــب واإعداد مذكرة 

براأيها ب�ساأن الإعفاء ، واعتماده من الرئي�س ، مع حتديد ما ياأتي :

1- مدى توافر ال�سروط املن�سو�س عليها فـي هذه الالئحة .

2- تاريخ �سريان الرتخي�س ، وعقد الإيجار اأو اتفاقية ال�ستثمار .

ويقوم الرئي�س بعر�س املذكرة على رئي�س اللجنة لعتمادها ، واإحالتها اإىل الوزير امل�سوؤول 

عن ال�سوؤون املالية مرفقا بها كافة امل�ستندات املقدمة من ال�سركة العاملــة ، علــى اأن تتـــم 

الإحالة خالل )30( ثالثني يوما من تاريخ املذكرة .
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الف�صــل الرابــع 

قواعـد االإعفـاء ال�صريبـي باملنطقـة

املــادة )21(

1 - تلتزم دائرة الإعفاءات ال�سريبية واجلمركية بالأمانة باإخطار ال�سركة العاملة بالقرار 

ال�سادر ب�ساأن طلب الإعفاء .

2 - تقوم الأمانة بفتح �سجل خا�س لكل �سركة عاملة للتاأكد من مدى التزامها بال�سوابط 

وال�سروط املن�سو�س عليها فـي هذه الالئحة .

3 - تقوم اجلهة امل�سغلة فـي حالة خمالفة ال�سركة العاملة لل�سوابط وال�سروط املن�سو�س 

عليها فـي هذه الالئحة باإخطارها ب�سرورة ت�سحيح املخالفة خالل )1( �سهر واحد 

من تاريخ الإخطار ، وتر�سل ن�سخة منه اإىل الأمانة .

4 - لالأمانـــة حـــق التن�سيـــق مــــع اجلهــــة امل�سغلـــة للقيــــام باإجــــراءات التحقــــق والتدقيــــق 

علـــى ال�سركـــة العاملـــة للتاأكـــد مـــن التزامها بال�سوابط وال�سروط املتعلقة بالإعفاء 

ال�سريبي املن�سو�س عليها فـي هذه الالئحة .

املــادة )22(

تلتزم ال�سركة العاملة مب�سك ح�سابات منتظمة ومعتمدة لأن�سطتها من مراقب ح�سابات 

مرخ�س له مبزاولة مهنة املحا�سبة واملراجعة ، وتزويد الأمانة بتلك احل�سابات .

املــادة )23(

للوزير امل�سوؤول عن ال�سوؤون املالية - بناء على طلب الأمانة - اتخاذ الإجراءات الآتية :

اأ - وقف قرار الإعفاء ب�سفة موؤقتة حلني تقدمي ح�سابات ال�سركــة ، وما يفـيــد تقيــد 

ال�سركة بن�سبة التعمني املحددة فـي املادة )19( من هذه الالئحة.

ب - �سحب قرار الإعفاء اإذا تبني اأنه قام على �سبب غري م�سروع .

ج - اإلغاء قرار الإعفاء من التاريخ الذي يثبت فـيه اأن ال�سركة العاملة مل تعد تبا�سر 

ن�ساطها داخل املنطقة ، اأو مل تعد تتوافر فـي �ساأنها اأي من ال�سروط وال�سوابط 

املتطلبة قانونا لالإعفاء .

وعلى الأمانة فـي جميع الأحوال اإخطار اجلهة امل�سغلة وال�سركة العاملة بالقرار ال�سادر 

بوقف اأو �سحب اأو اإلغاء الإعفاء .
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املــادة )24(

اإقــرار �سريبــي فـي نهاية كل عام مت�سمــنا تقديـــم قائمــة  علــى ال�سركــة العاملــة تقديــم 

بالعاملني لديها ، ون�سبة التعمني املحققة فـي تاريخ تقدمي الإقرار ال�سريبي .

ول ينطبق الإعفاء ال�سريبي على ال�سركات العاملة التي مل حتقــق الــحد الأدنــى لن�ســب 

التعمني الآتية :

- )15%( خم�سة ع�سر باملائة من ال�سنة الأوىل اإىل ال�سنة العا�سرة . 

- )25%( خم�سة وع�سرون باملائة من ال�سنة احلادية ع�سرة اإىل ال�سنة اخلام�سة ع�سرة .

- )35%( خم�سة وثالثون باملائة من ال�سنة ال�ساد�سة ع�سرة اإىل ال�سنة الع�سرين .

- )50%( خم�سون باملائة من ال�سنة احلادية والع�سرين اإىل ال�سنة اخلام�سة والع�سرين .

وفـي حال عدم حتقيق احلد الأدنى املطلوب فـي اأي �سنة فاإنه :

اأ - ل يجوز متديد فرتة الإعفاء خالل تلك ال�سنة . 

ب - يجب اأن يخ�سع اأي ربح ذكر فـي تلك ال�سنة ل�سريبة الدخل املطبقة .

ج - ل يجوز ترحيل اأي خ�سائر مرتاكمة للتقييم ال�سنوي فـي التقييم املذكور اأعاله 

من الربح اأو اخل�سارة . 

د - ل يعتــــرب الإعفـــاء ال�سريبـــي نافــــذا اإل مــــن خــــالل اإ�ســــدار �سـهـادة تثبت ذلك 

من اجلهة املخت�سة من خالل املحطة الواحدة .

املــادة )25(

وتقدمي خدماتها داخـل النطــاق اجلمركــي وفــقا  يجــوز لل�سركــة العاملة بيع منتجاتها 

لالإجراءات املتبعة فـي هذا ال�ساأن .

الف�صــل اخلامــ�س

قواعـد اإدخـال واإخـراج الب�صائـع

املــادة )26(

1 - يتم اإدخال الب�سائع اإىل املنطقة واإخراجها منها اإىل خارج ال�سلطنة ، اأو اإىل منطقة 

حرة اأخرى دون اأن تخ�سع لل�سرائب اجلمركية .

اأن تخ�سع  املنطقة على  اإىل  البالد  املعاد ت�سديرها من داخل  الب�سائع  اإدخال  2 - يجوز 

لقيود الت�سدير والإجراءات اجلمركية املتبعة فـي حالة اإعادة الت�سدير .

3 - ل تخ�سع الب�سائع املوجودة فـي املنطقة لأي قيد من حيث مدة بقائها فـيها . 
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املــادة )27(

يحظر اإدخال الب�سائع التالية اإىل املنطقة :

اأ - الب�سائع التي يكون من�سوؤها دول تقرر مقاطعتها اقت�ساديا من قبل ال�سلطنة .

ب - املــــواد املخــــدرة وم�ستقاتهــــا با�ستثنـــاء مـــا يلـــزم منـــها ل�سناعـــة الأدويـــة واملـــواد 

ال�سيدلنيــة .

ج - الأ�سلحة والذخائر واملتفجرات ما مل يتم احل�سول على ترخيــ�س مــن اجلهــات 

املخت�سة .

د - املواد الكيميائية اأو املواد امل�سعة با�ستثناء امل�سموح بها من اجلهات املخت�سة وفقا 

لل�سروط وال�سوابط التي ت�سعها تلك اجلهات . 

هـ - مواد النفايات ال�سارة بالبيئة .

و - الب�سائع املخالفة للقوانني املتعلقة بحماية امللكية الفكرية والتجارية وال�سناعية 

والأدبية والفنية ال�سادر بها قرار من اجلهات املخت�سة .

املــادة )28(

يلـــتزم اأ�سحـــاب الب�سائـــع املن�ســــو�س عليـــها فــي املادة )27( من هذه الالئحة بالتعوي�س 

عن كل �سرر اأو عطل اأو تلف ينجم عن اإدخال تلك الب�سائع اإىل املنطقة ، ويتم الت�سرف 

فـيها وفقا لأحكام قانون اجلمارك املوحد .

املــادة )29(

، ومبراعاة اأي  الآتية  يتــم اإدخــال الب�سائع الواردة من خارج ال�سلطنة وفقا لالإجراءات 

اإجراءات اأخرى حتددها اجلهة امل�سغلة اأو اجلهات املعنية فـي النطاق اجلمركي :

اأ - يقوم موظفو اجلمارك باإعداد بيان مرور بالعبور )الرتانزيت( باملنفذ احلدودي 

الذي تدخل منه الب�سائع ، يعنون اإىل املنطقة وفقا لالإجراءات املتبعة فـي هذا 

ال�ســاأن ، وتعامـــل الب�سائـــع معاملـــة الب�سائع العابرة اأرا�سي النطاق اجلمركي 

�سريطة قيام مالك الب�سائع اأو من يفو�سه بتقدمي �سمان وفقا لقانون اجلمارك 

املوحد بقيمة معادلة لتغطية ال�سرائب اجلمركية .
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ب - يقوم موظفو جمرك املنطقة بتدقيق البيانات اجلمركية على مداخل املنطقة ،  

وقيدها فـي �سجل يعد لهذا الغر�س .

  ج - يقوم موظفو اجلهة امل�سغلة اأو ال�سركــة العاملــة بح�سب الأحوال بت�سلم الب�سائع 

بعد معاينتها اأوليا من موظفـي اجلمارك وتثبيت دخولها وتعبئة منوذج املعاينة ،  

وعلى جمارك املنطقة موافاة اجلهة امل�سغلة بن�سخ من مناذج املعاينة .

املــادة )30(

يتم اإدخال الب�سائع الأجنبية الواردة من داخل النطاق اجلمركي للمنطقة من خالل 

جمـــرك املنطقـــة مبوجـــب �سهـــادة من�ســـاأ وفاتــــورة مـــن امل�ســـدر ، ويعد بيان جمركي �سادر 

اأو اإعادة �سادر وفقا لالإجراءات املبينة فـي املادة )29( من هذه الالئحة .

املــادة )31(

يتم اإدخال املركبات واملعدات والآلت من داخل النطاق اجلمركــي للمنطقـــة من خالل 

جمرك املنطقة عن طريق املالك اأو من يفو�سه �سريطة تقدمي براءة ذمة اأو �سهادة ت�سفـري 

اأو اإثبات عدم وجود رهن عليها لأي جهة ووفقا لالإجراءات املبينة باملادة )29( من هذه 

الالئحة .

املــادة )32(

، ومبراعاة اأي اإجراءات اأخرى  لالإجراءات الآتية  يتم اإخراج الب�سائع من املنطقة وفقا 

حتددها اجلهة امل�سغلة :

اأ - يقدم مالك الب�سائع اأو املفو�س طلب الإخراج وفقا للنموذج املعد لهذا الغر�س ،  

مرفقا به الفاتورة اخلا�سة بالب�سائع .

ب - �سداد اأي ر�سوم للجهة امل�سغلة .

ج - اإدخال الب�سائع اإىل ال�ساحة اجلمركية لغر�س املعاينة واملطابقة ، بنــاء علــى طلــب 

من جمارك املنطقة .

 د - اإعداد بيان جمركي مبحتويات طلب الإخراج .

هـ - امل�سادقـــة علـــى طلــــب الإخـــراج مـــن اجلهـــة امل�سغلـــة لل�سمــــاح باإخــراج الب�سائــع 

من  املنطقة .
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املــادة )33(

يجوز لل�سركات العاملة اإدخال الب�سائع اإىل داخل النطاق اجلمركي ب�سفة موؤقتة ودون 

�سداد ال�سرائب اجلمركية وفقا لالإجراءات الآتية ومبراعاة اأي اإجراءات اأخرى حتددها 

�سرطة عمان ال�سلطانية )الإدارة العامة للجمارك( واجلهة امل�سغلة ، واأي �سوابط اأخرى 

واردة فـي قانون اجلمارك املوحد تتعلق بنظام الإدخال املوؤقت للب�سائع :

اأ - اأن يكون الإدخال بهدف اإ�سالح اأو معاجلة اأو اختبار اأو �سيانة الب�سائع �سريطة 

عدم توفرها فـي املنطقة اأو للم�ساركة فـي املعار�س والأ�سواق الرتويجية .

املوحد بقيمة معادلة لتغطية  ب - تقديـــم �سمانات كافـيـــة وفقـــا لقانــون اجلمارك 

ال�سرائب اجلمركية .

ج - اأن يكون الإدخال ملدة )6( �ستة اأ�سهر قابلة للتجديد ملرة واحدة فقط .

املــادة )34(

تكـــون ال�سركـــة العاملــة م�سوؤولة م�سوؤولية كاملة جتــاه اجلهـــة امل�سغلـــة والإدارة العامــة 

للجــمارك عن كافة الب�سائع التي بحوزتها ، والتي تعود ملكيتها اإليهــا ، اأو تكون خمزنة 

لديهــا للغــري ، ويتعيــن على ال�سركة العاملة م�سك ال�سجالت والقيود اخلا�سة بذلك وفقا 

لل�سوابط التي ت�سعها اجلهة امل�سغلة .

املــادة )35(

يكون كل من ال�سركة العاملة واملخل�سني اجلمركيني واملفو�سني واملتعاملني مع املنطقة 

م�سوؤولني م�سوؤولية كاملة عن �سحة الوثائق والبيانات املقدمة مــن قبلهــم ، وحتمـــل اأي 

اإجراءات قانونية بخ�سو�سها . 

املــادة )36(

تعامل الب�سائع اخلارجة من املنطقة اإىل النطاق اجلمركي معاملة الب�سائع الأجنبية 

حتى لو ا�ستملت على مواد اأوليــة حمليـة اأو على اأ�سناف �سبق تاأدية ال�سرائب اجلمركية 

عنها قبل اإدخالها املنطقة .

املــادة )37(

تعامل الب�سائع امل�سنعة واملجمعة داخل املنطقة معاملة الب�سائع حملية املن�ساأ بغر�س 

الت�سدير اإىل اخلارج .
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املــادة )38(

للجهة امل�سغلة اأن تبيع اأو تتلف اأو ت�ستخدم الب�سائع املرتوكة فـي املنطقة بعد مرور )90( 

ت�سعني يوما على تركها ، ول تقبل اأي مطالبة ب�ساأنها بانق�ساء هذه املدة .

الف�صــل ال�صــاد�س 

 قواعــد امل�صوؤوليــة

املــادة )39(

1 - اإذا مل يقم م�ستخدمو املنطقة خالل )90( ت�سعني يوما من تاريخ انتهاء عقد الإيجار 

لأي �سبب من الأ�سباب باإزالة املباين اأو املن�ساآت التي اأقاموها واإخالء املحل امل�ستاأجر 

من جميع حمتوياته ، جاز للرئي�س اأن ياأمر بالإخالء والإزالة على نفقة امل�ستاأجر ،  

وو�سع حمتويات املحل بر�سم التخزين اليومي على ح�سابه فـي امل�ستودعات اأو ال�ساحات 

بالب�ساعة من جراء  اأو تلف يلحق  اأي �سرر  املنطقة م�سوؤولة عن  ، ول تكون  العامة 

عملية الإخالء اأو النقل .

2 - اإذا انق�سى امليعاد املن�سو�س عليه فـي البند )1( من هذه املادة ، ومل تبد اجلهة امل�سغلة 

رغبتها فـي اأن توؤول اإليها حمتويات املحل امل�ستاأجر ، جاز لها بعد م�سي )90( ت�سعني 

يوما من اإخطار امل�ستاأجر اأو ممثله القانوين كتابة ، اأن تقوم بالبيع باملزاد العلني وفقا 

لل�سوابط املقررة فـي هذا ال�ساأن .

املــادة )40(

ت�ستوفـي اجلهة امل�سغلة كامل م�ستحقاتها املالية قبل امل�ستاأجر من ثـمن بيع الب�سائع 

واملحتويات ، وفـي حالة زيادة الثمن عن هذه امل�ستحقات يودع الباقي فـي ح�ســاب اجلهــة 

امل�سغلة ل�سالح امل�ستاأجر ، وفـي حالة عدم كفاية الثمن ل�سداد تلك امل�ستحقات يتم املطالبة 

بها وفق الإجراءات املتبعة لتح�سيل احلقوق املالية للجهة امل�سغلة .

املــادة )41(

يجــوز للرئيـــ�س اأن ياأمر   ، فـي حالة عدم اإمكانية بيع املحتويات لأي �سبب من الأ�سباب 

باإتالفها وفقا لل�سوابط والإجراءات املقررة فـي هذا ال�ساأن ، ويحق للجهة امل�سغلة الرجوع 

اإىل امل�ستاأجر لدفع كافة التكاليف التي ترتتب على ذلك ، ول يجوز للم�ستاأجر املطالبة 

با�سرتداد الب�سائع اأو قيمتها .
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املــادة )42(

يكون م�ستخدمو املنطقة م�سوؤولني عن ت�سرفات كافة العاملني لديهم داخل املنطقة .

املــادة )43(

تكون ال�سركة العاملة م�سوؤولة بالت�سامن مع املودعني لديها عن اأي ر�سم ي�ستحق للجهة 

امل�سغلة عن الب�سائع التي تخزن لديها للغري . 

املــادة )44(

تلتزم ال�سركة العاملة بتقدمي وثيقة تاأمني على الب�سائع املخزنة لديها باملنطقة والعائدة 

ملكيتها لها اأو للغري وفقا لل�سوابط املقررة فـي هذا ال�ساأن ، وفـي حالة عدم تقدمي هــذه 

الوثيقة تقوم اجلهة امل�سغلة وعلى ح�ساب ال�سركة العاملة بالتاأمني على الب�سائع ، وللجهة 

امل�سغلة اإ�سافة )10%( ع�سرة باملائة من قيمة الوثيقة كر�سوم خدمات . 

الف�صــل ال�صابــع

اجلــزاءات

املــادة )45(

مــع عــدم الإخالل باأي جزاءات اأخرى من�سو�س عليها فـي اأي قانون اآخر ، للجهة امل�سغلة 

اأن توقع اأيا من اجلزاءات الآتية :

اأ - توجيه اإنذار كتابي للمخالف ، مدته اأ�سبوع واحد .  

ب - فر�س غرامة مالية على املخالف ل تتجاوز )5000( خم�سة اآلف ريال عماين .

ج - منع املخالف من دخول املنطقة ملدة ل تتجاوز )1( �سنة واحدة .

د - اإيقاف املخالف عن العمل ملدة ل تتجاوز )3( ثالثة اأ�سهر .

هـ - منـــع املخالـــف مــن مزاولة العمل داخل املنطقة ، مبا فـي ذلك منعه من اإخراج 

الب�سائع اإىل حني اإزالة اأ�سباب املخالفة .
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املــادة )46(

للجهة امل�سغلة �سحب ترخي�س ال�سركة العاملة اإذا كان قد �سدر بناء على غ�ص اأو تدلي�س ،  

كما لها اإلغاء الرتخي�س اأو ف�سخ عقد الإيجار فـي اأي من احلالت الآتية :

1 - عدم مبا�سرة اأعمال البناء والت�سييد ، وجتهيز املوقع خالل )6( �ستة اأ�سهر من 

تاريخ  اإ�سدار الرتخي�س دون اإبداء اأ�سباب مقبولة.

2 - عدم ممار�سة الن�ساط املحدد بالرتخي�س ملدة )6( �ستة اأ�سهر من تاريخ اإ�سدار 

الرتخي�س دون اإبداء اأ�سباب مقبولة .

3 - التوقف عن مزاولة الن�ساط املحدد فـي الرتخي�س ملدة )6( �ستة اأ�سهر دون اإبداء 

اأ�سباب مقبولة .

4 -  التاأخر عن دفع الإيجارات امل�ستحقة عليه ملدة )6( �ستة اأ�سهر من تاريخ ا�ستحقاقها .

5 - عدم جتديد عقد الإيجار اأو مت اإنهاوؤه لأي �سبب من الأ�سباب . 

6 - اإدخال �سلع حمظورة اإىل املنطقة .

7 - ممار�سة اأي اأن�سطة خمالفة لأحكام هذه الالئحة اأو القوانني اأو اللوائح املعمول 

بها فـي املنطقة .

ويجـــوز لذوي ال�ساأن التظلم من القرار خالل )60( �ستني يوما من تاريخ اإعالنه بالقرار 

اأو علمـــه بـــه علمــا يقينــيا ، ويجــب البت فـي التظلم خالل )30( ثالثني يوما من تاريخ 

تقدميه ، ويعترب م�سي هذا امليعاد دون رد مبثابة رف�س للتظلم .

الف�صل الثامن

اأحكام ختامية

املــادة )47(

ت�سري القوانني واللوائح النافذة فـي ال�سلطنة داخل املنطقة مبا ل يتعار�س مع القانون 

وقانون املنطقة وهذه الالئحة وطبيعة الأن�سطة املزاولة فـي املنطقة . 

املــادة )48(

تقوم اجلهة امل�سغلة عند انتهاء عقد الإيجار - لأي �سبب من الأ�سباب - باإخطار اجلهات 

املعنية بذلك . 
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املــادة )49(

يلتزم م�ستخدمو املنطقة - فـي حالة اإنهاء عقد الإيجار لأي �سبب من الأ�سباب - بالإف�ساح 

وترحيلهم مـــن ال�سلطنـــة وفقــا   ، واإلغاء اإقامتهم  عن كافة العاملني الأجانب لديهم ، 

للقوانني املتبعة فـي هذا ال�ساأن .

املــادة )50(

بال�سحة  املتعلقة  وال�سوابط  والقواعد  بالقوانني  اللتزام  املنطقة  م�ستخدمي  على   -  1

وال�سالمة و�سون البيئة.

التن�سيق  البيئة - بعد  املعنية بالأمن وال�سحة وال�سالمة و�سون  2 - للجهات احلكومية 

مع اجلهة امل�سغلة - الدخول لأي مكان داخل املنطقة للتفتي�س ، والتحقق من توافر 

ال�سروط املتطلبة قانونا .

للم�ساريع  القت�سادي  الن�ساط  تراخيــ�س مزاولــة  بعــدم منــح  امل�سغلـــة  تلتــزم اجلهــة   -  3

ال�سناعية اإل بعد تقدمي درا�سة التاأثريات البيئية كلما كان ذلك �سروريا ح�سب طبيعة 

امل�سروع واحل�سول على ت�سريح بيئي من اجلهات املخولة بذلك .

املــادة )51(

تتوىل اجلهة امل�سغلة حتديد مزودي اخلدمة فـي املنطقة ، ول يجـــوز مل�ستخدمـــي املنطقة 

التعامل اإل مع مزودي اخلدمة ، املرخ�سني من قبل اجلهة امل�سغلة .
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ملحــق الر�صــــــوم

اأوال :  ر�ســـــوم التاأ�سيـــــــ�س :

ر�سم التاأ�سي�س لل�سناعات )ملرة واحدة(

 )1550(

األف وخم�سمائة وخم�سون ريال عمانيا

ر�ســـــم التاأ�سيــــــ�س للخدمــــات اللوج�ستيـــــة 

وال�سناعات اخلفـيفة )ملرة واحدة(

 )1050(

األف وخم�سون ريال عمانيا

ر�ســــم التخزيــن اليومــي فــــي امل�ستودعـــات 

وال�ساحــات العامــة 

- للتخزين فـي �ساحات مفتوحة / 

)3( ثالثة ريالت عمانية/ �سهر/م2

- للتخزيــــــن فــــي امل�ستودعـــــات / 

)10( ع�ســـرة ريـــالت عمانيـــة/�سهــر/م2 

تبعـــا لنـــوع ب�ساعـــة الأ�ســول

وي�سمل ر�سم التاأ�سي�س : ر�سوم الت�سجيل لدى وزارة التجارة وال�سناعة ، ور�سوم ع�سوية 

غرفة جتارة و�سناعة عمان ملدة عام واحد ، واإيجار �سندوق بريد ملدة عام واحد ، ور�سوم 

التاأهيل امل�سبق ل�سركات املرافق العامة واأي ر�سوم حكومية اأخرى .

ور�سوم ع�سوية غرفة جتارة   ، وال�سناعــة  التجــارة  وزارة  لــدى  الت�سجيـــل  ر�ســوم  وتعتبــر 

و�سناعة عمان ، واإيجار �سندوق الربيد ، ور�سوم التاأهيل امل�سبق ل�سركات املرافق العامة ،  

ر�سوما واجبة الدفع �سنويا .
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ثانيا :  ر�ســـوم ترخيـــ�س ال�سركـــــات العاملــــة 

ترخيــــــــ�س اخلدمــــــــــــات اللوج�ستيـــــــــة 

)يجــــدد �سنويــا(

 )385(

ثالثـمائة وخم�سة وثـمانـون ريـال عمانيا 

فـــي ال�سنــة 

ترخيــــ�س �سناعــــي 

)يجـــدد �سنويــــا(

)385(

 ثالثـمائة وخم�سة وثـمانون ريال عمانيا 

فـــي ال�سنــة

ترخيـــ�س ال�سناعــات اخلفـيفة والتجميع 

)يجدد �سنويا(

 )385(

ثالثـمائة وخم�سة وثـمانون ريال عمانيا  

فـــي ال�سنــة

ترخي�س جتارة عامة 

)يجدد �سنويا(

 )3000(

ثالثة اآلف ريال عماين فـي ال�سنة 

ثالثا : ر�ســـــوم ترخيـــــ�س مــــزود اخلدمـــــة 

ترخي�س مزود خدمة 

)يجدد �سنويا(

 )560(

خم�سمائـــة و�ستـــون ريـــال عمانيــا 

فـــي ال�سنــة 
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رابعا : ر�سوم الت�ساريح

ت�سريح اأعمال فـي قطعة اأر�س للقطع 

التي ل تزيد م�ساحاتها على )30000( 

ثالثني األف مرت مربع

 )500(

خم�سمائة ريال عماين للت�سريح 

ت�سريح اأعمال فـي الأرا�سي التي تزيد 

م�ساحاتهــا علــى )30000( ثالثني األف 

مرت مربع

 )1000(

األف ريال عماين للت�سريح 

ت�سريح عمل فـي امل�ساحات امل�سرتكة

)350(

 ثالثـمائة وخم�سون ريال عمانيا 

للت�سريــــح

ت�سريح نقل خا�ص

 )350(

ثالثـمائة وخم�سون ريال عمانيا 

للت�سريــــح 

ت�سريح اإجارة من الباطن

 )770(

�سبعمائة و�سبعون ريال عمانيا لكل اإجارة 

من الباطن فـي ال�سنة

خام�صا : الأن�سطة الأخرى لدائرة املحطة الواحدة : فـيما عدا ما ن�س عليه هذا امللحق ،  

فاإن جميع الأن�سطة الأخرى ، حت�سل عليها ر�سوم خدمة قدرها )7٫5 %( �سبعة 

ون�سف فـي املائة من اإجمايل الر�سوم املتح�سلة بوا�سطة اجلهات املخت�سة .
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