ا÷ريدة الر�سمية العدد ()1468

QÉªãà°S’G èjhôJh áYÉæ°üdGh IQÉéàdG IQGRh
…QGRh QGô``b
2022 /574 º`bQ
»ÑæLC’G ôªãà°ùŸG äÉÑ∏W OÉªàYG Ö`JÉµe º«¶æJ áëF’ QGó°UEÉH
ا�شتنادا اإىل قان�ن ا�شتثمار راأ�س املال االأجنبي ال�شادر باملر�ش�م ال�شلطاين رقم ،2019/50
واإىل املر�ش�م ال�شلطاين رقم  2020/97بتعديل م�شمى وزارة التجارة وال�شناعة اإىل وزارة
التجارة وال�شناعة وترويج اال�شتثمار وحتديد اخت�شا�شاتها واعتماد هيكلها التنظيمي،
واإىل الالئح ــة التنفـيذيــة لقانــ�ن ا�شتثمار راأ�س امل ــال االأجنبــي ال�شــادرة بالقــرار ال ــ�زاري
رقم ،2020/72
وبناء على ما تقت�شيه امل�شلحة العامة.
Qô```≤`J
≈`````dhC’G IOÉ``ŸG
يعمل فـي �شاأن تنظيم مكاتب اعتماد طلبات امل�شتثمر االأجنبي ،باأحكام الالئحة املرفقة.
á````«fÉãdG IOÉ``ŸG
ين�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�شمية ،ويعمل به من الي�م التايل لتاريخ ن�شره.
`g1444 »``fÉãdG ™`«HQ øe 14 :»`a Qó`°U
Ω2022 ô````````````Ñªaƒ`f øe 9 :≥`````aGƒŸG
∞``°Sƒ«dG ≈`°Sƒe ø`H ó`ªfi ø`H ¢ù``«b
وزير التجارة وال�شناعة وترويج اال�شتثمار
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’»ÑæLC’G ôªãà°ùŸG äÉÑ∏W OÉªàYG Ö`JÉµe º«¶æJ áëF
∫hC’G π``°üØdG
á``eÉY ΩÉ``µMCGh äÉ``Øjô©J
( 1 ) IOÉ``ŸG
فـي تطبيق اأحكام هذه الالئحة يك�ن للكلمات والعبارات االآتية املعنى املبني قرين كل منها،
ما مل يقت�س �شياق الن�س معنى اآخر:
:IQGRƒ````dG
وزارة التجارة وال�شناعة وترويج اال�شتثمار.
:ô`````jRƒdG
وزير التجارة وال�شناعة وترويج اال�شتثمار.
:õ```````côŸG
مركز خدمات اال�شتثمار فـي ال�زارة.
:äÉ``Ñ∏£dG
طلب ــات فح ــ�س الرتخيــ�س اال�شتثم ــاري ،وطلب ــات احل�ش ــ�ل علــى امل�افقات اأو الت�شاريح
اأو الرتاخي�س الالزمة للم�شروع اال�شتثماري.
:OÉªàY’G ÖJÉµe
مكاتــب اعتمــاد طلبات امل�شتثمرين املن�ش��س عليها فـي املادة  7من الالئحة التنفـيذية
لقان�ن ا�شتثمار راأ�س املال االأجنبي.
:¢ü`«NÎdG
امل�افقة الكتابية ال�شادرة من ال�زارة ملزاولة عمل مكاتب االعتماد.
( 2 ) IOÉ``ŸG
يت�ىل املركز و�شع اأ�ش�س و�ش�ابط حتديد مقابل اخلدمات التي تقدمها مكاتب االعتماد
اإىل امل�شتثمرين ،ورفعها اإىل ال�زير العتمادها.
كما يت�ىل درا�شة املقرتحات املقدمة من مكاتب االعتماد ب�شاأن االرتقاء مب�شت�ى اخلدمات
التي تقدمها اإىل امل�شتثمرين ،ورفع الت��شيات ب�شاأنها اإىل ال�زير العتمادها.
-26-

ا÷ريدة الر�سمية العدد ()1468

( 3 ) IOÉ``ŸG
يعد املركز �شجال ي�شمى "�شجل مكاتب االعتماد" تقيد فـيه اأ�شماء وبيانات مكاتب االعتماد.
( 4 ) IOÉ``ŸG
يت�ىل املركز متابعة اأداء مكاتب االعتماد ،والتاأكد من القيام مبهامها بالكفاءة واملهنية
املطل�بة.
»```fÉãdG π``°üØdG
¢ü``«NÎdG äGAGô``LEGh •hô`°T
( 5 ) IOÉ``ŸG
ي�شرتط فـيمن يتقدم بطلب الرتخي�س ما ياأتي:
 - 1اأن يتخذ �شكل �شركة وفقا الأحكام قان�ن ال�شركات التجارية.
 - 2اأن يتمتع بالكفاءة املهنية ،وال�شمعة احل�شنة.
 - 3اأن يت�فر لديه كفاءات ب�شرية متخ�ش�شة تتنا�شب م�ؤهالتهم مع طبيعة امل�شروع
اال�شتثم ــاري الذي ت�ش ــدر �شهادة االعت ــماد به ،علــى اأال تقــل خربتهــم فـي جمال
التخ�ش�س عن  5خم�س �شن�ات.
 - 4اأن يك�ن لديه املالءة املالية الالزمة ملزاولة عمل مكاتب االعتماد.
 - 5اأن يت�فر لديه كادر على درايــة تامة بقان�ن ا�شتثمار راأ�س املال االأجنبي ،والئحته
التنفـيذية ،وجميع الت�شريعات النافذة فـي �شلطنة عمان ذات ال�شلة باال�شتثمار
والتجارة ومزاولة االأن�شطة.
 - 6اأن يك ــ�ن لدي ــه بع ــ�س الك�ادر والكفاءات القادرة على التعامل باإحدى اللغات
االأجنبية بكفاءة تامة.
( 6 ) IOÉ``ŸG
يقدم طلب الرتخي�س اإىل املركز على النم�ذج املعد لذلك ،م�شتمال على البيانات وامل�شتندات
االآتية:
 - 1ن�شخة من امل�شتندات الثب�تية لطالب الرتخي�س ،وما يدل على مالءته املالية.
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 - 2الهيكل التنظيمي لطالب الرتخي�س ،واأ�شماء الكادر ال�ظيفـي الذي يت�ىل مهمة
فح�س الطلبات وال�شرية الذاتية لكل منهم ،على اأن ترفق بها امل�شتندات الدالة
على �شحة البيانات ال�اردة فـيها.
 - 3اأ�شماء املف��شني بالت�قيع على �شهادة االعتماد ،و اذج الت�قيعات.
 - 4اإي�شال �شداد الر�شم املقرر.
 - 5اأي بيانات اأو م�شتندات اأخرى حتددها ال�زارة.
( 7 ) IOÉ``ŸG
تك�ن مدة الرتخي�س  3ثال �شن�ات ،قابلة للتجديد ملدة اأو مدد اأخرى مماثلة ،على
اأن يــقدم طل ــب التجديـد عل ــى النمــ�ذج املعد لذلك فـي م�عد اأق�شاه � 60شت�ن ي�ما
قبل انق�شاء مدة الرتخي�س ،ويراعى عند التجديد ا�شتيفاء مكتب االعتماد ال�شروط
واملتطلبات الالزمة للرتخي�س ابتداء.
( 8 ) IOÉ``ŸG
يت�ىل املركز فح�س طلب الرتخي�س والبت فـيه خالل مدة اأق�شاها � 60شت�ن ي�ما
من تاريخ ا�شتيفاء جميع ال�شروط واملتطلبات املن�ش��س عليها فـي هذه الالئحة ،ويعترب
انق�شاء هذه املدة دون رد قب�ال للطلب.
( 9 ) IOÉ``ŸG
فـي حالة عدم ا�شتيفاء طلب الرتخي�س اأو طلب جتديد الرتخي�س ال�شروط واملتطلبات
املن�ش��س عليها فـي هذه الالئحة ،يق�م املركز باإخطار طالب الرتخي�س اأو التجديد
باأوجه النق�س فـي طلبه ،ومنحه مهلة ال تتجاوز  30ثالثني ي�ما من تاريخ االإخطار
ال�شتكمال اأوجه النق�س ،واإال حف الطلب.
å````dÉãdG π```°üØdG
É`¡JÉeGõàdG ó`jó–h OÉ`ªàY’G Ö`JÉµe π`ªY äGAGô`LEG
( 10 ) IOÉ``ŸG
يقدم امل�شتثمر االأجنبي الطلبات اإىل مكتب االعتماد وفقا لدليل اال�شتثمار املن�ش��س عليه
فـي املادة  9من الالئحة التنفـيذية لقان�ن ا�شتثمار راأ�س املال االأجنبي ،ويت�ىل مكتب
االعتماد فح�س الطلبات للتحقق من ا�شتيفائها ال�شروط واملتطلبات املقررة قان�نا.
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( 11 ) IOÉ``ŸG
ي�شدر مكتب االعتماد �شهادة االعتماد مت�شمنة ا�شتيفاء امل�شروع اال�شتثماري ال�شروط
واملتطلبات املقررة قان�نا الإ�شدار امل�افقات اأو الت�شاريح اأو الرتاخي�س الالزمة له ،وتك�ن
�شال ــحة مل ــدة � 6شت ــة اأ�شهــر مــن تاريخ اإ�شدارها ،وي�شلم مكتب االعتماد ن�شخة منها
اإىل امل�شتثمر االأجنبي ،وتر�شل ن�شخة اأخرى اإىل املركز ،مرفقا بها جميع امل�شتندات التي
�شدرت ال�شهادة بناء عليها.
( 12 ) IOÉ``ŸG
تك�ن �شهادة االعتماد ال�شادرة من مكتب االعتماد مقب�لة اأمام املركز خالل مدة �شالحيتها،
وال يح�ل ذلك دون اعرتا�س املركز على ما ورد فـي هذه ال�شهادة ،وذلك خالل  10ع�شرة
اأيام من تاريخ تقدميها ،على اأن يك�ن االعرتا�س م�شببا.
ويجب على مكتب االعتماد بحث اعرتا�س املركز الإزالة اأ�شبابه ،واإ�شدار �شهادة اعتماد
جديدة ،وي�شري فـي �شاأنها االأحكام املن�ش��س عليها فـي املادة  11من هذه الالئحة.
( 13 ) IOÉ``ŸG
يجب على مكتب االعتماد االلتزام باالآتي:
 - 1ق�اعد واآداب ال�شل�ك املهني فـي اإجناز معامالت امل�شتثمر االأجنبي ،واإ�شدار �شهادة
االعتماد ،وااللتزام بالتعليمات التي ت�شدرها ال�زارة ل�شمان ج�دة وكفاءة اخلدمات
املقدمة للم�شتثمرين ،ومبتطلبات مكافحة غ�شل االأم�ال ومت�يل االإرهاب.
 - 2جتنب ت�شارب امل�شالح ،وعدم اإ�شدار �شهادة اعتماد للم�شتثمر الذي ترتبط معه
مب�شلحة �ش�اء كانت ب�شكل مبا�شر اأو غري مبا�شر.
 - 3حتقيق املعاملة العادلة بني الطلبات املقدمة اإليه ،وعدم التمييز بني امل�شتثمرين
الأي �شبب من االأ�شباب.
 - 4بذل عناية ال�شخ�س احلري�س فـي فح�س الطلبات ،واإنهائها فـي وقت منا�شب،
والتاأكد من �شحة البيانات واملعل�مات وامل�شتندات التي تقدمها اإىل املركز.
 - 5املحافظ ــة عل ــى �شريــة البيانات واملعل�مــات املتعلقــة بالطلبات ،وما اأرفق بها من
م�شتندات.
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( 14 ) IOÉ``ŸG
يجب على مكاتب االعتماد تاأهيل وتدريب الكادر ال�ظيفـي الذي يت�ىل مهمة فح�س
الطلبات ،و�شمان ح�ش�رهم اإىل ور�س العمل التي ينظمها املركز  -كلما تطلب االأمر ذلك -
للتعرف على االإجراءات التي يطبقها ،و�شمان ج�دة وكفاءة اخلدمات املقدمة للم�شتثمرين.
( 15 ) IOÉ``ŸG
يج ــب علــى مكتــب االعتماد اإعداد قاعدة بيانات تت�شمن جميع الطلبات املقدمة اإليه،
واالإجراءات التي متت فـي �شاأنها ،ومدة فح�شها ،و�شهادات االعتماد التي اأ�شدرها ،وم�افاة
املركز باأي بيانات يطلبها خالل االأجل الذي يحدده.
™```HGôdG π``°üØdG
á```jQGOE’G äGAGõ``÷G
( 16 ) IOÉ``ŸG
فـي حالة خمالفة مكتب االعتماد اأحكام هذه الالئحة اأو التعليمات التي ت�شدرها ال�زارة
فـي �شاأنها ،يتم اإنذار املكتب املخالف باإزالة اأ�شباب املخالفة خالل االأجل الذي حتدده ال�زارة،
فاإذا انق�شى هذا االأجل دون قيام املكتب باإزالة اأ�شباب املخالفة ،اأو كانت املخالفة غري قابلة
للت�شحيح ،يج�ز لل�زارة اإلغاء الرتخي�س اأو وقفه م�ؤقتا ملدة ال تزيد على � 6شتة اأ�شهر.
( 17 ) IOÉ``ŸG
مع مراعاة حكم املادة  16من هذه الالئحة ،يلغى الرتخي�س فـي اأي من احلاالت االآتية:
 - 1اإذا تعمد مكتب االعتماد اإ�شدار �شهادة االعتماد على خالف احلقيقة.
� - 2شدور حكم نهائي باإ�شهار اإفال�س مكتب االعتماد.
 - 3حل اأو ت�شفـية مكتب االعتماد اأو انتهاء مدته.
 - 4اإذا ثبت ح�ش�ل مكتب االعتماد على الرتخي�س بناء على غ�س اأو تدلي�س اأو تزوير
اأو تقدمي بيانات اأو معل�مات غري �شحيحة.
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