اجلريدة الر�سمية العدد ()926

مر�ســــوم �ســــلطانى
رقـــم 2010/123
ب�إن�شاء املنطقة احلرة ب�صحار
نحن قابو�س بن �سعيد		

�سلطان عمان .

بعد االطالع على النظام الأ�سا�سى للدولة ال�صادر باملر�سوم ال�سلطانى رقم ، 96/101
وعلى قانون ال�سجل التجارى رقم ، 74/3
وعلى قانون ال�شركات التجارية رقم ، 74/4
وعلى قانون الوكاالت التجارية ال�صادر باملر�سوم ال�سلطانى رقم ، 77/26
وعلى قانون الأرا�ضى ال�صادر باملر�سوم ال�سلطانى رقم ، 80/5
وعلى املر�سوم ال�سلطانى رقم  81/5بتنظيم االنتفاع ب�أرا�ضى ال�سلطنة ،
وعلى املر�سوم ال�سلطانى رقم  82/88باعتماد الالئحة التنفيذية لتنظيم االنتفاع ب�أرا�ضى
ال�سلطنة ،
وعلى قانون التجارة ال�صادر باملر�سوم ال�سلطانى رقم ، 90/55
وعلى قانون ا�ستثمار ر�أ�س املال الأجنبى ال�صادر باملر�سوم ال�سلطانى رقم ، 94/102
وعلى قانون �سوق ر�أ�س املال ال�صادر باملر�سوم ال�سلطانى رقم ، 98/80
وعلى القانون امل�صرفى ال�صادر باملر�سوم ال�سلطانى رقم ، 2000/114
وعلى قانون املناطق احلرة ال�صادر باملر�سوم ال�سلطانى رقم ، 2002/56
وعلى اتفاقيتــى االمتيــاز وحق االنتفــاع مبينــاء �صحــار ال�صناعــى املوقعتيــن بيـن احلكومــة
و�شركة ميناء �صحار ال�صناعى املجازتني باملر�سوم ال�سلطانى رقم ، 2002/80
وعلى قانون العمل ال�صادر باملر�سوم ال�سلطانى رقم ، 2003/35
وعلى املر�سـوم ال�سلطانــى رقــم  2003/67بتطبيــق قانــون اجلمــارك املوحــد لــدول جملــ�س
التعاون لدول اخلليج العربية ،
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وعلى قانون �ضريبة الدخل ال�صادر باملر�سوم ال�سلطانى رقم ، 2009/28
وعلــى قانــون مكافح ــة غ�ســل الأمــوال ومتوي ــل الإرهـ ــاب ال�ص ــادر باملر�ســوم ال�سلطانــى
رقم ، 2010/79
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
ر�سمنـــا مبـــا هـــو �آت
املــادة الأولـــــى :
تن�ش�أ منطقة حرة بوالية �صحار ت�سمى " املنطقة احلرة ب�صحار " على م�ساحة الأر�ض
املبينة فى الر�سم املرافق وتقع داخل احلدود اجلغرافية مليناء �صحار ال�صناعى واملحددة
باتفاقيتى االمتياز وحق االنتفاع مبيناء �صحار ال�صناعى امل�شار �إليهما وذلك وفقا للقواعد
والإجراءات والتنظيم املبني بهما .
املــادة الثانيــــة :
تكون �شركة منطقة �صحار احلرة ( �ش.م.م ) هى اجلهة امل�شغلة للمنطقة احلرة ب�صحار .
املــادة الثالثــــة :
يعمل ب�أحكام القانون املرفق فى �ش�أن املنطقة احلرة ب�صحار .
املــادة الرابعـــة :
ين�شر هذا املر�سوم فى اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من اليوم التاىل لتاريخ ن�شره .
�صـدر فى  14 :من حمــــرم �سنة 1432هـ
املـوافـــق  20 :من دي�سمرب �سنة 2010م
قابو�س بن �سعيد
�ســـلطان عـمـــان
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قانون املنطقة احلرة ب�صحار
املــادة ( ) 1
فى تطبيق �أحكام هذا القانون يكون للكلمات والعبارات التالية املعنى املبني قرين كل منها ،
ما مل يقت�ض �سياق الن�ص معنى �آخر :
 -1الـقانون :
قانون املناطق احلرة ال�صادر باملر�سوم ال�سلطانى رقم . 2002/56
 -2املنطقة احلرة :
املنطقة احلرة ب�صحار .
 -3اللجنة :
جلنة املناطق احلرة .
 -4اتفاقية االمتياز :
االتفاقية التى متنح احلكومة مبوجبها اجلهة امل�شغلة احلق فى �إدارة وت�شغيل املنطقة
احلرة ب�صحار .
 -5النطاق اجلمركى :
�أية منطقة داخل حدود ال�سلطنة با�ستثناء املناطق احلرة .
 -6ال�ضرائب :
جميع �أنواع ال�ضرائب التى فر�ضها �أو يفر�ضها القانون .
 -7اجلهة امل�شغلة :
�شركة منطقة �صحار احلرة (�ش.م.م ) .
 -8ال�شركة العاملة:
�أيــة �شرك ــة �أو م�ؤ�س�س ــة �أو من�شـ ـ�أة جتاري ــة �أو ماليــة �أو حتويلي ــة �أو خدميـ ــة وفروعه ــا
�أو مكاتب التمثيل التجارى عمانية كانت �أو �أجنبية يرخ�ص لها مزاولة الأن�شطة
امل�صرح بها داخل املنطقة احلرة .
 -9نظام املحطة الواحدة :
نظــام يتم من خالل ــه �إ�صـدار جميــع الرتاخيــ�ص والت�صاريــح واملوافقــات والت�أ�شيــرات
و�إمتام �إجراءات قيد ال�شركة العاملة وتطبيق جميع القواعد والنظم املتعلقة بكل من
اجلهة امل�شغلة وال�شركة العاملة طبقا للقانون .
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املــادة ( ) 2
تكون اجلهة امل�شغلة م�س�ؤولة عن �إدارة وتطوير وت�شغيل املنطقة احلرة  ،ولها ب�صفة خا�صة :
 - 1اقرتاح اخلطط والربامج اخلا�صة بتطوير املنطقة احلرة وتنميتها .
 - 2اقتــراح م�شروعــات اللوائــح والقواع ــد وال�ضوابــط اخلا�صة بتخطيــط الأرا�ضى
وا�ستخدامها فى املنطقة احلرة .
� - 3إ�صدار الرتاخي�ص لل�شركات التى ترغب فى العمل باملنطقة احلرة بعد موافقة
اجلهات املعنية من خالل نظام املحطة الواحدة .
 - 4حتديد ر�سوم اخلدمات التى ت�ؤديها اجلهة امل�شغلة لل�شركة العاملة بعد موافقة
اللجنة .
املــادة ( ) 3
متنح اجلهة امل�شغلة وال�شركة العاملة احلوافز واملزايا والت�سهيالت املن�صو�ص عليها فى
هذا القانون وقانون املناطق احلرة امل�شار �إليه .
املــادة ( ) 4
ال تخ�ضع �أموال و�أن�شطة اجلهة امل�شغلة وال�شركة العاملة لأية �إجراءات ت�أميمية �أو مقيدة
للملكية اخلا�صة �إال مبوجب قانون ومبقابل تعوي�ض عادل .
املــادة ( ) 5
تتوىل ال�شركة العاملة فى املنطقة احلرة دون غريها حتديد �أ�سعار منتجاتها وخدماتها .
املــادة ( ) 6
تخ�ضع ال�شركة العاملة والعاملون بها للأنظمة والقواعد املقررة فى املنطقة احلرة .
املــادة ( ) 7
تعفى اجلهة امل�شغلة من ال�ضرائب ملدة ع�شر �سنوات .
املــادة ( ) 8
تعفى ال�شركة العاملة من ال�ضرائب ملدة ع�شر �سنوات  ،ويجوز متديد الإعفاء لعدة فرتات
كل منهـا خمــ�س �سنوات  ،ومبا ال يجـاوز خم�سـا وع�شريــن �سنــة وفــق الإجــراءات املحــددة
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فى اتفاقية االمتياز  .وفى جميــع الأحــوال ي�شتــرط لال�ستفــادة من الإعفــاء حتقيــق ن�سبــة
التعمني املحددة وفق القواعد املقررة باتفاقية االمتياز على �أال تقل عن . %15
املــادة ( ) 9
ا�ستثناء من املادة ( )3من القانون تلتزم اجلهة امل�شغلة وال�شركة العاملة تقدمي �إقرار
�ضريبى �سنوى �إىل الأمانة العامة لل�ضرائب .
املــادة ( ) 10
ا�ستثناء من املادتني (  2و  ) 10من القانون  ،للجهة امل�شغلة �إن�شاء �شركات عاملة مع �أطراف
�أخرى  ،والتنازل لها عن احلق فى تطوير وت�شغيل �أى جزء من املنطقة احلرة بعد �إخطار
اللجنة  ،وذلك دون الإخالل مب�س�ؤولية اجلهة امل�شغلة قبل اللجنة .
املــادة ( ) 11
للجهة امل�شغلة جتزئة املنطقة احلرة �إىل قطع �أرا�ض والتنازل عن حق االنتفاع واحلقوق
املرتبطة بها �إىل ال�شركات العاملة املحددة باملادة ( )10من هذا القانون .
املــادة ( ) 12
تتمتع اجلهة امل�شغلة وال�شركة العاملة بحرية حتويل �أرباحها وا�ستثماراتها .
املــادة ( ) 13
تخ�ضع جميع العمليات التى تقوم بها امل�ؤ�س�سات املالية العاملة فى املنطقة احلرة لأحكام
قانون مكافحة غ�سل الأموال ومتويل الإرهاب امل�شار �إليه وجلميع �أحكام القوانني املتعلقة
بامل�صارف وامل�ؤ�س�سات املالية فى ال�سلطنة .
املــادة ( ) 14
يجــوز �أن يك ــون للجهــة امل�شغلــة وال�شرك ــة العاملـ ــة مقـر م�ؤقــت داخــل النطــاق اجلمرك ــى
لل�سلطنة وفقا ملا تقرره اللجنة .
املــادة ( ) 15
للجهة امل�شغلة وال�شركة العاملة احلق فى فتح مكاتب متثيل جتارى داخل النطاق اجلمركى
لل�سلطنة  ،على �أن يتم ت�سجيلها وفقا لقانون ال�سجل التجارى امل�شار �إليه .

-5-

اجلريدة الر�سمية العدد ()926

-6-

