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اجلريدة الر�سمية العدد )909(

مر�ســــوم �ســــلطانى

 رقـــم 2010/32 

بتعديل بع�س اأحكام قانون ا�ستثمار راأ�س املال الأجنبى

�سلطان عمان . نحن قابو�س بن �سعيد  

بعد الطالع على النظام الأ�سا�سى للدولة ال�سادر باملر�سوم ال�سلطانى رقم 96/101 ،

وعلى قانون ا�ستثمار راأ�س املال الأجنبى ال�سادر باملر�سوم ال�سلطانى رقم 94/102 ،

وعلى قانون التعدين ال�سادر باملر�سوم ال�سلطانى رقم 2003/27 ،

وعلى قانون ) نظام ( التنظيم ال�سناعى املوحد لدول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية 

ال�سادر باملر�سوم ال�سلطانى رقم 2008/61 ،

وعلى قانون �سريبة الدخل ال�سادر باملر�سوم ال�سلطانى رقم 2009/28 ، 

وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة .

ر�سمنـــا مبـــا هـــو اآت

املــادة الأولـــــى : جترى التعديالت املرافقـة على قانـــون ا�ستثمـــار راأ�س املـــال الأجنبــى 

امل�سار اإليه . 

املــادة الثـانيـــة : 1 - ت�ستمر ال�سركـات التـى �سبـق اأن �ســدرت قــرارات باإعفائهــا تطبيقــا 

حلكم املادة )8( من قانون ا�ستثمار راأ�س املال الأجنبى امل�سار اإليه 

معفاة من ال�سريبة اإىل نهاية املدة املحددة فى هذه القرارات .



- 2 -

اجلريدة الر�سمية العدد )909(

باإعفائها تطبيقا  اأن �سدرت قرارات  التى �سبق  ال�سركات  2 - ت�ستمر 

الأجنبى  املال  راأ�س  ا�ستثمار  قانون  من  مكررا   )8( املادة  حلكم 

امل�سار اإليه معفاة من �سريبة الدخل ملدة ع�سر �سنوات من التاريخ 

املحدد بهذه القرارات ، ويجوز نقل اأو خ�سم �سافى اخل�سارة التى 

ال�سنوات اخلم�س الأوىل من مدة الإعفاء املحددة  تتحقق خالل 

وفقا للقرارات امل�سار اإليها لأى عدد من ال�سنوات ال�سريبية حتى 

تتم ت�سوية �سافى اخل�سارة بالكامل . 

املــادة الثـالثـــة : يلغى كل ما يخالف هذا املر�سوم ، اأو يتعار�س مع اأحكامه .

املــادة الرابعــة : ين�سر هذا املر�سوم فى اجلريدة الر�سمية ، ويعمل به من اليوم التاىل 

لتاريخ ن�سره .

�سـدر فى : 21 من ربيع الثانى  �سنة 1431هـ

املـوافــــق :  6  من اأبريـــــــــــــل  �سنة 2010م

 قابو�س بن �سعيد

�ســـلطان عـمـــان
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تعديالت على بع�س اأحكام قانون ا�ستثمار راأ�س املال الأجنبى

اأول : ي�ستبــــدل بنـــ�س املـــادة )8( مــن قانـــون ا�ستثمـــار راأ�س املـــال الأجنبـــى امل�ســـار اإليـــه ، 

الن�س الآتى : 

املـــادة ) 8 ( : يكــــون اإعفـــاء ال�سركـــــات املرخــــــ�س بتاأ�سي�سهــــــا وفقــــــا لهــــــذا القانــــــون 

من �سريبة الدخل بال�سروط الآتية : 

لن�ساطهـــا  ال�سركــــة  مبا�ســــرة  مـن  يتحقــق  الـــذى  الدخــل  يعفـــى   -1

الرئي�ســـى فى اأى مـن املجــــالت الآتيــــة فيمـــا عــــدا عقــــود الإدارة 

ومقاولت تنفيذ امل�سروعات :

اأ - ال�سناعة وفقا لقانون )نظام( التنظيم ال�سناعى املوحد لدول 

جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية امل�سار اإليه .

ب - التعدين وفقا لقانون التعدين امل�سار اإليه .

ج - ت�سدير املنتجات امل�سنعة اأو املعاجلة حمليا .

د - ت�سغيل الفنادق والقرى ال�سياحية .

هـ - اإنتـــــاج املــــــزارع ومعاجلــــــة منتجاتهـــــا مبـــا فــى ذلك احليوانـــــات 

ومعاجلة اأو ت�سنيع املنتجات احليوانية وال�سناعات الزراعية .

و - �سيد الأ�سماك وت�سنيعها وا�ستزراعها وتربيتها .

ز - التعليم اجلامعى اأو الكليات اأو املعاهد العليا اأو املدار�س اخلا�سة 

اأو ريا�س الأطفال اأو كليات ومعاهد التدريب .

ح - الرعاية الطبية باإن�ساء امل�ست�سفيات اخلا�سة .

2 - حتــدد مـدة الإعفــاء بخمــ�س �سنـــوات تبــداأ من تاريــخ البــدء فــى 

الإنتاج اأو مزاولة الن�ساط بح�سب الأحوال ، ويجوز جتديدها فى 

حالة ال�سرورة ملدة ل جتاوز خم�س �سنوات .
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بقـــرار  املــادة  هــذه  فى  عليـــه  املن�ســـو�س  الإعفــاء  تطبيـــق  يكـــون   -  3

لل�سروط  ووفقا   ، املالية  وزارة  على  امل�سرف  الوزير  من  ي�سدر 

وال�سوابط والإجراءات التى ي�سدر بتحديدها قرار منه .

ومع عدم الإخالل بحكم الفقرة ال�سابقة ، ي�سدر بتجديد الإعفاء 

التى  لل�سوابط  وفقا  املالية  وزارة  على  امل�سرف  الوزير  من  قرار 

يحددها جمل�س ال�سوؤون املالية وموارد الطاقة .

مـــن  اأى  فــى  الرئيـ�ســـى  ن�ساطهــا  تبا�سر  التــــى  لل�سركـــات  يجـــوز   -  4

خ�سم  املادة  هذه  من   )1( البند  فى  عليها  املن�سو�س  املجالت 

اخلم�س  ال�سنوات  خالل  تتحقق  التى  اخل�سارة  �سافى  وترحيل 

الأوىل من فرتة الإعفاء وعلى اأن يتم اخل�سم والرتحيل لأى عدد 

من ال�سنوات ال�سريبية حتى يتم ت�سوية �سافى اخل�سارة بالكامل . 

خالل  تتحقق  قد  خ�سارة  اأى  قبل  اخل�سارة  �سافى  خ�سم  ويكون 

ال�سنوات ال�سريبية التالية .

5 - يحدد �سافى اخل�سارة - فى تطبيق حكم البند )4( من هذه املادة - 

مبقدار الزيادة فى جمموع اخل�سارة التى تتحقق خالل ال�سنوات 

الذى  الدخل  منه  خم�سوما  الإعفاء  فرتة  من  الأوىل  اخلم�س 

اخلم�س  ال�سنوات  من  اأى  خالل  املادة  لهذه  طبقا  اإعفاوؤه  يتقرر 

امل�سار اإليها ، وعلى اأن يتم حتديد اخل�سارة اأو الدخل املعفى باتباع 

ذات القواعد املقررة لتحديد الدخل اخلا�سع لل�سريبة .

ثانيا : ت�ستبـدل عبارة " قانــون )نظام( التنظيــم ال�سنــاعى املوحد لدول جملـ�س التعــاون 

لدول اخلليج العربية " بعبارة " قانون تنظيم وت�سجيع ال�سناعة " اأينما وردت فى 

قانون ا�ستثمار راأ�س املال الأجنبى امل�سار اإليه .

ثالثا : تلغى املادة )8( مكررا من قانون ا�ستثمار راأ�س املال الأجنبى امل�سار اإليه .


