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مر�ســــوم �ســــلطاين

رقــم 2002/56

باإ�سدار قانون املناطق احلرة

�سلطان عمان نحن قابو�س بن �سعيد  

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

وعلى قانون ال�سركات التجارية رقم 74/4 وتعديالته ،

وعلى املر�سوم رقم 76/48 ب�ساأن توقيع املعامالت املالية اخلارجية والداخلية وتعديالته ،

وعلى قانون الوكالت التجارية ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 77/26 وتعديالته ،

وعلى قانون نظام اجلمارك ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 78/22 وتعديالته ،

وعلى قانون الأرا�سي ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 80/5 وتعديالته ،

وعلى املر�سوم ال�سلطاين رقم 81/5 ب�ساأن تنظيم النتفاع باأرا�سي ال�سلطنة وتعديالته ،

وعلـــى قانــــون �سريبـــة الدخـــل علـــى ال�سركـــات ال�ســادر باملر�ســوم ال�سلطــاين رقـــم 81/47 

وتعديالته ،

وعلـــى الالئحــــة التنفيذيـــة لقانـــون تنظيــم النتفــاع باأرا�ســي ال�سلطنــة ال�ســادرة باملر�ســــوم 

ال�سلطاين رقم 82/88 وتعديالتها ،

وعلى قانون التجارة ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 90/55 وتعديالته ،

 94/102 ال�سلطانـــي رقــم  ال�ســـادر باملر�ســـوم  املــــال الأجنبـــي  راأ�س  ا�ستثمـــار  وعلــى قانـــون 

وتعديالته ،

وعلى القانون املايل ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 98/47 وتعديالته ،

وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة .

ر�سمنـــا مبـــا هـــو اآت
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املــادة الأولـــــى 

يعمل فـي �ساأن املناطق احلرة بالقانون املرافق .

املــادة الثانيــــة 

يلغى كل ما يخالف القانون املرافق اأو يتعار�س مع اأحكامه .

املــادة الثالـثــــة

ي�سدر رئي�س جلنة املناطق احلرة اللوائح والقرارات املنفذة للقانون املرافق .

املــادة الرابعــة 

ين�سر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية ، ويعمل به من تاريخ ن�سره .

�سـدر فـي :   9  من ربيع الأول �سنة 1423هـ

املـوافــــق : 22 من مايــــــــــــــو �سنة 2002م

 قابو�س بن �سعيد

�ســـلطان عـمـــان
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قانون املناطق احلرة

الف�سل الأول

 تعريفات واأحكام عامة

املـــادة ) 1 ( 

فـي تطبيق اأحكام هذا القانون تكون للعبارات والكلمات التالية املعنى املبني قرين كل منها 

ما مل يقت�س �سياق الن�س معنى اآخر :

ال�سرائب : 

جميع اأنواع ال�سرائب التي فر�سها اأو يفر�سها القانون .

الر�سوم : 

جميع اأنواع الر�سوم الواجبة ال�سداد اإىل اأية جهة حكومية اأو عامة مبوجب القوانني واللوائح 

والنظم املعمول بها با�ستثناء ر�سوم التقا�سي .

اللجنة :  

جلنة املناطق احلرة .

اتفاقية المتياز :

املنطقة  وت�سغيل  اإدارة  فـي  احلق  امل�سغلة  اجلهة  مبوجبها  احلكومة  متنح  التي  التفاقية 

احلرة وفقا لأحكام هذا القانون .

املنطقة احلرة : 

اأية منطقة حرة تن�ساأ مبر�سوم �سلطاين طبقا للمادة )2( من هذا القانون .

الإقليم اجلمركي : 

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

اجلهة امل�سغلة :

اأية جهة اأو �سركة اأو موؤ�س�سة متنح حق اإدارة وت�سغيل منطقة حرة وفقا لتفاقية المتياز .

ال�سركة العاملة :

اأيــة �سركـــة اأو موؤ�س�ســة اأو مكتـــب متثيـــل جتـــاري اأو فـــرع ل�سركــة اأو ملوؤ�س�سـة ، عمانيـة كانــت 

اأو اأجنبية يرخ�س لها مبزاولة الأن�سطة امل�سرح بها داخل املنطقة احلرة .

الب�سائع :

اأيــة اآلت اأو معـــدات اأو مـــواد اأو منتجـــات اأو قطـــع غيـــار اأو وقــود ت�ستخـــدم اأو تنتــج اأو تـــوزع 

اأو ت�سنع كليا اأو جزئيا اأو ت�ستهلك مبعرفة ال�سركة العاملة لأي غر�س من الأغرا�س .
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نظام املحطة الواحدة : 

نظام يتم من خالله اإ�سدار جميع الرتاخي�س والت�ساريح واملوافقات والتاأ�سريات واإمتام 

اجلهة  من  بكل  املتعلقة  والنظم  القواعد  جميع  وتطبيق  العاملة  ال�سركة  قيد  اإجراءات 

امل�سغلة وال�سركة العاملة طبقا للقانون .  

املـــادة ) 2 ( 

واملزايا  واحلوافز  وحدودها  موقعها  يبني  �سلطاين  مبر�سوم  احلرة  املنطقة  اإن�ساء  يكون 

والت�سهيالت التي متنح لكل من اجلهة امل�سغلة وال�سركة العاملة وفيما عدا ما ورد ب�ساأنه 

ن�س خا�س فـي هذا القانون اأو فـي املر�سوم ال�سلطاين باإن�ساء املنطقة احلرة ت�سري عليها 

جميـــع القوانيــن واللوائـــح والنظـــم املعمـــول بها فـي ال�سلطنـــة . ويحظـــر منح اأيـــة مزايـــا 

املنطقة احلرة لغري اجلهة  اإن�ساء  اأو مبر�سوم  القانون  ت�سهيالت وردت بهذا  اأو  اأو حوافز 

امل�سغلة اعتبارا من تاريخ العمل مبر�سوم اإن�ساء املنطقة احلرة . 

املـــادة ) 3 ( 

تعفى كل من اجلهة امل�سغلة وال�سركة العاملة من ال�سرائب ومن تقدمي اإقرارات الدخل 

املن�سو�س عليها فـي قانون �سريبة الدخل على ال�سركات امل�سار اإليه ، وي�سدر بالإعفاء قرار 

من الوزير امل�سرف على وزارة املالية وفقا للقواعد التي حتددها اللجنة .

املـــادة ) 4 ( 

ا�ستثناء من الأحكام الواردة بقانون ال�سركات التجارية وقانون ا�ستثمار راأ�س املال الأجنبي 

مملوكا  العاملة  وال�سركة  امل�سغلة  اجلهة  من  كل  مال  راأ�س  يكون  اأن  يجوز  اإليهما  امل�سار 

بالكامل لغري العمانيني . 

املـــادة ) 5 ( 

ل يجـــوز لل�سركـــة العاملـــة مزاولـــة اأي ن�ســـاط اأو اأعمـــال مل يرخـــ�س لها مبزاولتهـــا ، كما 

اإل وفقا للقوانني واللوائح  ل يجوز لها مزاولة الأعمال التجارية فـي الإقليم اجلمركي 

والنظم املعمول بها .

املـــادة ) 6 ( 

تن�ساأ جلنة للمناطق احلرة برئا�سة وزير التجارة وال�سناعة وع�سوية كل من :

- وزير النقل والت�سالت .
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- وزير البلديات الإقليمية وموارد املياه .

- وزير القوى العاملة .

- وزير البيئة وال�سوؤون املناخية .

- املفت�س العام لل�سرطة واجلمارك .

- اأمني عام وزارة القت�ساد الوطني .

- اأمني عام ال�سرائب بوزارة املالية .

- رئي�س جمل�س اإدارة غرفة جتارة و�سناعة عمان .

ويختار رئي�س اللجنة اأمني ال�سر .

وللجنة اأن ت�سكل جلانا فرعية اإذا لزم الأمر لدرا�سة بع�س املو�سوعات .

املـــادة ) 7 ( 

تخت�س اللجنة بالآتي :

املوافقة على اللوائح والقرارات املنفذة لأحكام هذا القانون قبل اإ�سدارها . اأ - 

ب - و�سع القواعد والنظم املتعلقة باأية منطقة حرة تن�ساأ طبقا لأحكام هذا القانون 

والتي تت�سمن تعيني اجلهة امل�سغلة والطريقة التي تتم بها الرقابة على الأن�سطة 

التي تقوم بها طبقا لتفاقية المتياز ، وكذلك القواعد والنظم الالزمة لإدارة 

وت�سغيل املنطقة احلرة .

عن  نيابة  اللجنة  رئي�س  مبعرفة  اإبرامها  قبل  المتياز  اتفاقيات  على  املوافقة  ج - 

حكومة ال�سلطنة .

و�سع اخلطة ال�ساملة للمناطق احلرة . د - 

اعتماد خطط اأعمال وتطوير املنطقة احلرة التي تقدمها اجلهة امل�سغلة . هـ - 

التن�سيق مع اجلهات املعنية لتوفري الأمن وخدمات الطوارئ داخل املنطقة احلرة . و - 

اتفاقيات  عن  النا�سئة  التزاماتها  اأداء  من  للتاأكد  املعنية  اجلهات  مع  التن�سيق  ز - 

المتياز .

الرتويج لفر�س ال�ستثمار فـي املناطق احلرة مبا فـي ذلك الإعالن عن احلوافز  ح - 

واملزايا والت�سهيالت التي متنح لكل من اجلهة امل�سغلة وال�سركة العاملة .

حتديد ن�سب التعمني فـي املناطق احلرة . ط - 

ى -  تطبيق نظام املحطة الواحدة فـي املناطق احلرة .

ك - و�سع القواعد املنظمة حلركة الب�سائع وتنقل الأ�سخا�س من واإىل املناطق احلرة 

وف�سلها عن الإقليم اجلمركي .
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ل - حتديد املبالغ التي ت�سددها ال�سركة العاملة للجهة امل�سغلة .

العاملة  وال�سركة  احلكومة  ميثلون  اأع�ساء  من  حرة  منطقة  لكل  جلنة  ت�سكيل  م - 

باملنطقة  املتعلقة  والنظم  والقواعد  والقرارات  اللوائح  م�سروعات  اقرتاح  تتوىل 

احلرة وعر�سها على اللجنة لتخاذ القرار املنا�سب فـي �ساأنها .

ن - اإجراء تقييم �سنوي لأداء املناطق احلرة ورفعه اإىل جمل�س الوزراء .  

الف�سل الثاين

 احلوافز واملزايا والت�سهيالت املقررة للجهة امل�سغلة

املـــادة ) 8 ( 

متنح اجلهة امل�سغلة امتياز اإدارة وت�سغيل املنطقة احلرة طبقا لأحكام هذا القانون واملر�سوم 

ال�سلطاين باإن�ساء املنطقة احلرة .

املـــادة ) 9 ( 

تتوىل اجلهة امل�سغلة ما ياأتي :

اقرتاح خطط اأعمال وتطوير املنطقة احلرة ولوائح و�سوابط ا�ستخدام وتخطيط  اأ - 

الأرا�سي بها .

ب - تطبيق اللوائح والقرارات والقواعد والنظم ال�سادرة عن اللجنة .

توفري جميع اخلدمات واملرافق داخل املنطقة احلرة . ج - 

ويكون للجهة امل�سغلة النتفاع بالأرا�سي واملرافق �سمن حدود املنطقة احلرة وما يرتبط 

بذلك من رهن حق النتفاع ومتويل وتطوير وت�سويق واإدارة الأرا�سي واملرافق امل�سار اإليها 

والأعمال املرتبطة بها ، وذلك مع عدم الإخالل باأية حقوق ملكية تقررت على الأرا�سي 

الواقعة �سمن حدود املنطقة احلرة قبل اإن�ساء املنطقة احلرة .

املـــادة ) 10 ( 

ل يجوز منح امتياز اإدارة وت�سغيل املنطقة احلرة اإل جلهة م�سغلة واحدة .    

الف�سل الثالث

 احلوافز واملزايا والت�سهيالت املقررة لل�سركة العاملة

املـــادة ) 11 ( 

للجنة اإعفاء ال�سركة العاملة من �سرط احلد الأدنى لراأ�س املال املن�سو�س عليه فـي قانون 

ال�سركات التجارية امل�سار اإليه اأو اأي قانون اآخر .



- 7 -

املـــادة ) 12 ( 

ل يجوز تاأميم ال�سركة العاملة اإل مبوجب قانون مقابل اأداء تعوي�س عادل ، كما ل يجوز 

احلجز على اأ�سولها اأو م�سادرة اأي منها اأو فر�س احلرا�سة عليها اإل مبوجب حكم ق�سائي .

املـــادة ) 13 ( 

الأجنبية كما  العمالت  اأية قيود على توفري وتداول وحتويل  العاملة من  ال�سركة  تعفى 

تعفى من تطبيق اأحكام قانون الوكالت التجارية امل�سار اإليه .

املـــادة ) 14 ( 

ي�سرتط لتمتع ال�سركة العاملة باملزايا والإعفاءات والت�سهيالت املن�سو�س عليها فـي هذا 

 ، املنطقة احلرة  واأن�سطتها داخل  اأعمالها  املنطقة احلرة ممار�سة  اإن�ساء  القانون ومر�سوم 

العاملة  ال�سركة  على  ويحظر   . اللجنة  حتددها  منتجاتها  من  ن�سبة  بت�سدير  تقوم  واأن 

التنازل عن املزايا والإعفاءات والت�سهيالت امل�سار اإليها لأية جهة وباأية طريقة .

املـــادة ) 15 ( 

ل يجوز الرتخي�س لأية �سركة اأو موؤ�س�سة اأو مكتب متثيل جتاري اأو فرع ل�سركة اأجنبية 

يعمل داخل الإقليم اجلمركي مبزاولة الن�ساط داخل املنطقة احلرة اإل بعد اأداء ما عليه 

من التزامات مالية للحكومة والهيئات واملوؤ�س�سات العامة واجلهات التابعة لها . ويجوز 

باملر�سوم  ال�سادر  والر�سوم  ال�سرائب  حت�سيل  لنظام  طبقا  اإليها  امل�سار  املبالغ  حت�سيل 

ال�سلطاين رقم 94/32 . 

الف�سل الرابع

 الب�سائع

املـــادة ) 16 ( 

با�ستثناء الب�سائع املحظور ا�ستريادها ، ي�سمح بانتقال الب�سائع التي يتم ا�ستريادها اإىل 

املنطقة احلرة بدون اأي قيد �سواء داخل املناطق احلرة اأو فيما بينها .

املـــادة ) 17 ( 

الر�سوم  من  منها  ت�سديرها  اأو  احلرة  املنطقة  اإىل  ا�ستريادها  يتم  التي  الب�سائع  تعفى 

اجلمركية .
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املـــادة ) 18 ( 

ل تخ�سع الب�سائع التي يتم ا�ستريادها اإىل املنطقة احلرة لأي قيد فيما يتعلق مبدة بقائها 

فيها ، ما مل تقرر اجلهة امل�سغلة خالف ذلك تبعا لنوع الب�ساعة وطبيعتها . 

املـــادة ) 19 ( 

تعامل الب�سائع التي يتم ت�سنيعها اأو جتميعها فـي املنطقة احلرة عند ت�سديرها اإىل اأي 

بلد اأو مكان اآخر معاملة الب�سائع املنتجة حمليا مبراعاة التفاقيات الدولية التي تربمها 

احلكومة .

املـــادة ) 20 ( 

الب�سائع  معاملة  اجلمركي  الإقليم  اإىل  احلرة  املنطقة  من  اخلارجة  الب�سائع  تعامل 

الأجنبية حتى اإذا ا�ستملت على مواد اأولية حملية . 

الف�سل اخلام�س

 العقوبات

املـــادة ) 21 ( 

مع عـــدم الإخــالل باأيـــة عقوبـــة اأ�ســـد ، يعاقـــب كل من يخالـــف اأحكـــام هذا القانـــون بغرامـــة 

وت�ساعف  املخالفة  حمل  املال  ومب�سادرة  عماين  ريال  اآلف  خم�سة   )5000( تتجاوز  ل 

العقوبة فـي حالة تكرار املخالفة . 


