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مر�ســـوم �سلطانـــي
رقـــم 2019/50

باإ�ســدار قانــون ا�ستثمــار راأ�س املــال الأجنبـي

�سلطـان عمـان نحـن قابـو�س بـن �سعيـد  

بعد الطالع على النظام الأ�سا�سي للدولة ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 96/101 ، 
وعلى قانون الوكالت التجارية ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 77/26 ، 

وعلى قانون نزع امللكية للمنفعة العامة ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 78/64 ، 
وعلى قانون تنظيم وت�سجيع ال�سناعة ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 79/1 ، 

وعلى قانون الأرا�سي ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 80/5 ، 
وعلى املر�سوم ال�سلطاين رقم 81/5 بتنظيم النتفاع باأرا�سي ال�سلطنة ، 

وعلى قانون التجارة ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 90/55 ، 
وعلى املر�سوم ال�سلطاين رقم 93/57 باإ�سدار الأحكام املنظمة لال�ستثمار اخلليجي ، 
وعلى قانون ا�ستثمار راأ�س املــال الأجنبي ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 94/102 ، 

وعلى القانون املــايل ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 98/47 ، 
وعلى املر�سوم ال�سلطاين رقم 2003/67 بتطبيــــق قانـــون اجلـــمارك املوحــد لدول جمل�س 

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

ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 2008/61 ، 
وعلى قانون �سريبة الدخل ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 2009/28 ، 

وعلى نظام الهيئة العامة لرتويج ال�ستثمار وتنمية ال�سادرات ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين 
رقم 2012/35 ، 

وعلى املر�سوم ال�سلطاين رقم 2017/11 بتحديــــد اخت�سا�ســـات وزارة التجــارة وال�سناعة 
واعتماد هيكلها التنظيمي ، 

وعلى قانون ال�سركات التجارية ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 2019/18 ، 
وبعد العر�س على جمل�س عمان ، 

وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة .
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ر�سمنـــا بمـــا هــــو اآت

املــادة الأولـــــى

يعمل بقانون ا�ستثمار راأ�س املــال الأجنبي ، املرفق .

املــادة الثانيــــة 

ي�ســـدر وزيـــر التجارة وال�سناعة الالئحة التنفـيذية للقانون املرفـــق خــالل مـــدة ل تزيـــد 
على )6( �ستــة اأ�سهر من تاريخ العمل بـــه ، كما ي�سدر القرارات الالزمة لتنفـيذ اأحكامـــه ، 

واإلى اأن ت�سدر ي�ستمر العمل بالقرارات املعمول بها ، فـيما ل يتعار�س مع اأحكامه .

املــادة الثالثــــة 

ت�ستمر املزايا واحلوافز وال�سمانات املمنوحة للم�سروعات ال�ستثمارية القائمة وقت العمل 
بالقانون املرفق اإلى اأن تنتهي املدد اخلا�سة بها ، وذلك وفقا للقوانني والتفاقيات امل�ستمدة 

منها .

املــادة الرابعــة 

يلغــى قانــون ا�ستثمــــار راأ�س املــال الأجنبــــي ال�ســــادر باملر�ســـــوم ال�سلطانــــي رقــــــم 94/102 ، 
كما يلغى كل ما يخالف القانون املرفق ، اأو يتعار�س مع اأحكامه .

املــادة اخلام�سـة 

ين�سر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية ، ويعمل به بعد انق�ساء )6( �ستة اأ�سهر من تاريخ 
ن�سره .

�سـدر فـي : 27 مـن �ســــــــوال �سنــة 1440هـ
املـوافـــــق :  1  مـن يوليــــــــو �سنــة 2019م

قابو�س بن �سعيد
�ســـــلطان عـمـــان
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قانون ا�ستثمار راأ�س املــال الأجنبي

الـــفـــ�ســل الأول

تعـريـفات واأحكام عــامــة

املــادة ) 1 ( 

فـي تطبيق اأحكام هذا القانون يكون للكلمات والعبارات الآتية املعنى املبني قرين كل منها ، 
ما مل يقت�س �سياق الن�س معنى اآخر : 

اأ - الــــــوزارة : 

وزارة التجارة وال�سناعة .

ب - الوزيــــر : 

وزير التجارة وال�سناعة .

ج  - الهيئــــة : 

الهيئة العامة لرتويج ال�ستثمار وتنمية ال�سادرات .

د - املركــــــز : 

مركز خدمات ال�ستثمار فـي الوزارة .

هـ - اجلهــات املخت�ســة : 

اجلهات احلكومية املخت�سة باإ�سدار املوافقات اأو الت�ساريح اأو الرتاخي�س .

و - ال�ستثمـار الأجنبـي : 

ا�ستخدام راأ�س املــال الأجنبــي املبا�ســر امل�ستثمر لإن�ســـاء م�ســروع ا�ستثــماري اأو تو�سيعـــه 
اأو تطويره اأو متويله اأو اإدارته اأو متلكه .

ز - امل�سـروع ال�ستثمـاري : 

�أي ن�شـــاط �قت�شــــادي يقيمـــه �مل�شتثمـــر �لأجنبـــي مبفـــرده ، �أو مب�شاركة �أجنبــي �آخـر ، 
اأو عماين فـي ال�سلطنة .

ح - امل�ستثمــر الأجنبـــي : 

كل �سخ�س طبيعي اأو اعتباري غري عماين يوؤ�س�س م�سروعا ا�ستثماريا فـي ال�سلطنة .
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ط - راأ�س املــال الأجنبي امل�ستثمر : 

جميع اأنواع الأ�سول التي تدخل فـي امل�سروع ال�ستثمــاري اأيا كان نوعها ، وتكون لها 
قيمة مادية ، �سواء اأكانت نقدية اأم عينية اأم معنوية .

ي - الالئحـــة : 

الالئحة التنفـيذية لهذا القانون .

املــادة ) 2 ( 
ل تخل اأحكام هذا القانون باأحكام املر�سوم ال�سلطاين اخلا�س بالأحكام املنظمة لال�ستثمار 
اخلليجي ، وباملرا�سيم ال�سلطانية املتعلقة باملنطقة القت�سادية اخلا�سة بالدقم ، واملوؤ�س�سة 

العامة للمناطق ال�سناعية ، واملناطق احلرة  . 
املــادة ) 3 ( 

يحظر على �لأجنبي ، �شو�ء �أكان �شخ�شا طبيعيا �أم �عتباريا مز�ولة �أي ن�شاط ��شتثماري 
داخل ال�سلطنة اإل وفقا لأحكام هذا القانون .

املــادة ) 4 ( 

ت�سمل الأ�سول التي تدخل فـي امل�سروع ال�ستثماري ب�سفة خا�سة الآتي : 

النقود والأوراق املــالية والتجارية . اأ - 

الآلت واملعدات والتجهيزات وقطع الغيار وو�سائل النقل واملواد الأولية وم�ستلزمات  ب - 
الإنتاج ذات ال�سلة بال�ستثمار .

وبراءات   ، التجارية  والأ�سماء  والعالمات  ال�سناعية  اأو  الفكريـــة  امللكيـــة  حقـــوق  ج - 
الخرتاع ، وال�سهرة والأ�سرار التجارية والعمليات التقنية والت�ساميم الهند�سية 

والتكنولوجية .

اأرباح ال�ستثمار الأجنبي اإذا مت ا�ستخدامها فـي زيادة راأ�س املــال اأو تو�سعة م�ساريع  د - 
قائمة ، اأو اإقامة م�سروعات جديدة .

املــادة ) 5 ( 

يتولــــى املركــــز ت�سجيـــــل امل�ستثمر الأجنبــي ، وتي�سيـــر وتب�سيط اإجـــراءات ا�ستخـــراج جميـــع 
املوافقات والت�ساريح والرتاخي�س الالزمة مل�سروعه ال�ستثماري  . 
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وفـي جميع الأحوال يلتزم املركز واجلهات املخت�سة بالإجراءات واملواعيد املقررة لإ�سدار 
تلك املوافقات ، اأو الت�ساريح ، اأو الرتاخي�س ، وفـي حالة عدم احل�سول على رد خالل املدد 

القانونية املقررة فـي الالئحة يعد الطلب مقبول .

املــادة ) 6 ( 

يجب اأن يجرى ال�ستثمار الأجنبي بوا�سطة موؤ�س�سة اأو �سركة فـي اأحد الأن�سطة امل�سموح 
بها من خالل متلك راأ�س املــال الأجنبي امل�ستثمر بالكامل اأو امل�ساهمة فـيه ، وي�سدر بذلك 

ترخي�س من املركز .
املــادة ) 7 ( 

يلتزم امل�ستثمر الأجنبي باجلدول الزمني املقدم منه لتنفـيذ امل�سروع ال�ستثماري واملعتمد 
وفق درا�سة اجلدوى القت�سادية ، ول يجوز له اإدخال اأي تعديالت جوهرية على امل�سروع 

ال�ستثماري اإل بعد موافقة الوزارة .

املــادة ) 8 ( 

يلتزم امل�سروع ال�ستثماري بالعمل على حماية البيئة ، وامل�سائل املتعلقة باأخالقيات العمل ، 
واملحافظة على ال�سحة وال�سالمة العامة ، وفق القوانني واللوائح املعمول بها فـي ال�سلطنة .

املــادة ) 9 ( 

مع مراعاة التفاقيات الدولية النافذة فـي ال�سلطنة املتعلقة بال�ستثمار وجتنب الزدواج 
ال�سريبي ، يخ�سع امل�سروع ال�ستثماري جلميع القوانني املعمول بها فـي ال�سلطنة فـيما مل 

يرد ب�ساأنه ن�س خا�س فـي هذا القانون .

املــادة ) 10 ( 

ال�ستثماري  امل�سروع  منح   - الوزير  تو�سية  على  بناء   - الوزراء  جمل�س  من  بقرار  يجوز 
الذي يوؤ�س�س لإقامة م�سروعات ا�سرتاتيجية ت�سهم فـي حتقيق التنمية فـي اأن�سطة املرافق 
العامة والبنية الأ�سا�سية اأو الطاقة اجلديدة اأو املتجددة اأو الطرق اأو املوا�سالت اأو املوانئ 
تراخي�س  ذلك  فـي  واإدارته مبا  وت�سغيله  ال�ستثماري  امل�سروع  اإقامة  واحدة على  موافقة 
البناء والقوى العاملة ، وتكون هذه املوافقة نافذة بذاتها دون حاجة اإلى اتخاذ اأي اإجراء 

اآخر ب�ساأنها .
وتبني الالئحة �شروط و�إجر�ء�ت ��شتخر�ج هذه �ملو�فقة .
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ول تخل هذه املوافقة مبا للجهات املخت�سة من حق الإ�سراف واملتابعة للتاأكد من التزام 
امل�سروع ال�ستثماري بالقوانني املعمول بها فـي ال�سلطنة .

املــادة ) 11 ( 

يحظـــر علــــى امل�سروع ال�ستثمــــاري القيام باأي اأن�سطة لتحقيق اأغـــرا�س �سيا�سية اأو دينية ، 
اأو تنطوي على متييـــز بــــني املواطنــــني اأو املقيمــــني ، اأو من �ساأنهـــا امل�ســا�س بالنظـــام الـعــــام 

اأو الآداب العامة .

املــادة ) 12 ( 

تكون للموظفـني الذين ي�سدر بتحديدهم قرار من ال�سلطة املخت�سة بالتفاق مع الوزير ، 
�سفة ال�سبطية الق�سائية فـي تطبيق اأحكام هذا القانون .

و�سلطة   ، ال�سركات  اأو  املوؤ�س�سات  مقار  اأو  املن�ساآت  اأو  املواقع  دخول  فـي  احلق  لهم  ويكون 
الرقابة والتفتي�س عليها ، والطالع على �سجالتها وم�ستنداتها ونظم العمل بها ، للتاأكد 
من مطابقتها لأحكام القوانني واللوائح املنفذة لها ، كما يجب على املــالكيــن والقائمـــني 
على �سوؤون تلك املوؤ�س�سات وال�سركات تقدمي الت�سهيالت الالزمة لهم من اأجل اأداء اأعمالهم .

املــادة ) 13 ( 

يحظر اإف�ساء اأي معلومات تكون قد و�سلت اإلى علم املوظف ب�سبب اأعمال وظيفته تتعلق 
بالفر�سة ال�ستثمارية اأو باجلوانب الفنية اأو القت�سادية اأو املــالية مل�سروع ا�ستثماري .

املــادة ) 14 ( 

ت�سدر بقرار من الوزير قائمة بالأن�سطة املحظور مزاولة ال�ستثمار الأجنبي فـيها .

املــادة ) 15 ( 

حتدد �لالئحة - بعد �لتن�شيق مع �جلهات �ملخت�شة - �شروط و�شو�بط و�إجر�ء�ت ومو�عيد 
اإ�سدار املوافقات والت�ساريح والرتاخي�س املتعلقة بامل�ساريع ال�ستثمارية اخلا�سعة لأحكام 

هذا القانون .
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املــادة ) 16 ( 

اإدارتها الخت�سا�سات املعقودة  تتولى الهيئة اخت�سا�سات الوزارة ، ويتولى رئي�س جمل�س 
للوزير ، واملن�سو�س عليها فـي هذا القانون ، بالن�سبة اإلى امل�ساريع ال�ستثمارية التي تتعامل 

معها الهيئة .

املــادة ) 17 ( 

وتكون   ، والغري  ال�ستثماري  امل�سروع  بني  ين�ساأ  نزاع  اأي  بنظر  العمانية  املحاكم  تخت�س 
لق�سايا امل�سروعات ال�ستثمارية �سفة ال�ستعجال عند نظرها اأمام هذه املحاكم ، ويجوز 

ت�سوية اخلالفات واملنازعات عن طريق التحكيم .

الف�سـل الثانــي

حوافــز ال�ستثمــار الأجنبــي

املــادة ) 18 ( 

امل�سروع  بها  يتمتع  التي  وال�سمانات  واحلوافز  املزايا  بجميع  ال�ستثماري  امل�سروع  يتمتع 
الوطني وفقا للقوانني املعمول بها فـي ال�سلطنة ، ويجوز بقرار من جمل�س الوزراء بناء 
على تو�سية الوزير تقرير معاملة تف�سيلية للم�ستثمر الأجنبي تطبيقا ملبداأ املعاملة باملثل .

ال�ستثمار  مل�ساريع  اإ�سافـية  مزايا  جمموعة  منح  الوزراء  جمل�س  من  بقرار  يجوز  كما 
الأجنبي التي توؤ�س�س فـي املناطق الأقل منوا فـي ال�سلطنة .

املــادة ) 19 ( 

يجوز تخ�سي�س الأرا�سي والعقارات الالزمة للم�سروع ال�ستثماري ، بطريق الإيجار ملدة 
طويلة ، اأو مبنح حق النتفاع بها ، دون التقيد باأحكام املر�سوم ال�سلطاين اخلا�س بتنظيم 
النتفاع باأرا�سي ال�سلطنة وقانون الأرا�سي ، وذلك وفق القواعد والأحكام التي حتددها 

الالئحة بعد التن�سيق مع اجلهات املخت�سة .
وتقوم الهيئة بالتن�سيق مع الوزارات واجلهات املعنية بتحديد املواقع التي تخ�س�س فـي كل 

حمافظة لإقامة امل�ساريع ال�ستثمارية بحق النتفاع وفقا لهذا القانون .
كما تقوم بالتن�سيق مع اجلهات املخت�سة بتوفـري اخلدمات العامة من مياه وكهرباء وغاز 

و�سرف �سحي وطرق عامة وات�سالت وغريها اإلى حدود امل�سروع .
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املــادة ) 20 ( 

مع عدم الإخالل باأحكام قانون اجلمارك املوحد لدول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية ، 
حتـــدد الالئحـــة امل�سروعات ال�ستثماريــــة التي يجوز اإعفاوؤهــــا مـــن ال�سرائــــب ، والر�ســــوم 
اجلمركية ، وغيـــر اجلمركيـــة ، ومدتها اعتبــــارا من تاريخ بدء امل�سروع بتقديـــم اخلدمـــات 
اأو تاريخ الإنتاج الفعلي ، كما حتدد - بعد موافقة جمل�س الوزراء - املزايا الأخرى التي 
فـي ذلك  ، مبا  ال�ستثمارية ومدتها وقواعد و�سوابط منحها  للم�سروعات  ميكن منحها 
الإنتاج  ومدخالت  واملكائن  والآليات  واملعدات  والأجهزة  الآلت  على  اجلمركية  ال�سريبة 
امل�ستوردة للم�سروع ، اأو تو�سعته اأو تطويره ، واأي ر�سوم اأخرى تكون م�ستحقة على الواردات 

الالزمة لأغرا�س امل�سروع ال�ستثماري امل�سار اإليها فـي املــادة )21( من هذا القانون .

املــادة ) 21 ( 

يجوز للم�سروع ال�ستثماري اأن ي�ستورد بذاته اأو عن طريق الغري ما يحتاج اإليه فـي اإن�سائه 
اأو التو�سع فـيه اأو ت�سغيله من م�ستلزمات الإنتاج واملواد والآلت وقطع الغيار وو�سائل النقل 

املنا�سبة لطبيعة ن�ساطه دون حاجة اإلى قيده فـي �سجل امل�ستوردين .
اإليها  امل�سار  املواد  امل�سروع ال�ستثماري من  املخت�سة احتياجات  اأو اجلهات  الوزارة  وحتدد 

بناء على طلب امل�ستثمر الأجنبي .

املــادة ) 22 ( 

يكون اإعفاء امل�سروع ال�ستثماري من ال�سرائب وفقا لأحكام قانون �سريبة الدخل .

الف�ســـل الثالـــث

�سمانـــات ال�ستثمـــار الأجنبـــي

املــادة ) 23 ( 

ل يجوز م�سادرة اأي م�سروع ا�ستثماري اإل بحكم ق�سائي ، ول احلجز على اأمواله اأو جتميدها 
اأو التحفظ اأو فر�س احلرا�سة عليها اإل بحكم ق�سائي .
وي�ستثنى من ذلك الديون ال�سريبية امل�ستحقة للدولة .
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املــادة ) 24 ( 

ل يجوز نزع ملكية امل�سروع ال�ستثماري اإل للمنفعة العامة طبقا لقانون نزع امللكية للمنفعة 
امل�ستحق  التعوي�س  دفع  ويجب   ، امللكية  نزع  وقت  يقدر  عادل  تعوي�س  ومقابل   ، العامة 
اأو الإيجار فـي حالة تخ�سي�س الأرا�سي  اإنهاء عقدي النتفاع  ، كما ل يجوز  دون تاأخري 

والعقارات اإل وفقا للحالت املقررة قانونا ، اأو بحكم ق�سائي .

املــادة ) 25 ( 

للم�سروع  ال�سادر  الت�سريح  اأو  الرتخي�س  اأو  املوافقة  اإلغاء  املخت�سة  للجهات  يجوز  ل 
اإليه ،  ال�ستثماري اإل بقرار م�سبب بعد اإنذار امل�ستثمر الأجنبي كتابة باملخالفة املن�سوبة 
و�سماع وجهة نظره ، واإعطائه مهلة ل تزيد على )30( ثالثني يومــــا من تاريخ اإنـــذاره ، 
لإزالـة اأ�سبــاب املخالفة ، وفـي جميع الأحـــوال يجـــب اأخذ راأي الوزارة قبل اإلغـــاء املوافقـــة ، 

اأو الرتخي�س ، اأو الت�سريح .

املــادة ) 26 ( 

مع مراعاة القوانني املعمول بها فـي ال�سلطنة ، للم�ستثمر الأجنبي حرية القيام بجميع 
التحويالت اخلا�سة بامل�سروع ال�ستثماري من/ واإلى خارج ال�سلطنة فـي اأي وقت ، وت�سمل 

التحويالت الآتي : 
عائدات ال�ستثمار الأجنبي . اأ - 

ح�سيلة بيع اأو ت�سفـية كل اأو بع�س امل�سروع ال�ستثماري . ب - 
ح�سيلة املبالغ الناجتة عن ت�سوية منازعات امل�سروع ال�ستثماري . ج - 

التعوي�س احلا�سل عليه نتيجة نزع ملكية امل�سروع ال�ستثماري للمنفعة العامة . د - 
قيمة �أق�شــاط �لقـــرو�ض �أو �لتمويــــل �لتـــي حت�شـــل عليهــــا �مل�شــــروع �ل�شتثمـــاري  هـ - 

من اخلارج .
�أي حتويالت لال�شتري�د و�لت�شدير مرتبطة بن�شاط �مل�شروع �ل�شتثماري . و - 

اأي م�ستحقات خارجية لإيجار اآليات اأو عقود تقدمي خدمات فـي اإطار عمل امل�سروع . ز - 

املــادة ) 27 ( 

يجوز للم�ستثمر الأجنبي - وفقا للقوانني املعمول بها فـي ال�سلطنة - نقل ملكية امل�سروع 
اأو التنازل عنه ل�سريكه   ، اأو عماين   ، اإلى م�ستثمر اأجنبي اآخر  اأو جزئيا  ال�ستثماري كليا 



- 10 -

فـي حالـة امل�ساركــة ، اأو الندمــاج ، اأو ال�ستحــواذ ، اأو تغيري ال�سكل القانونــي ، وفــي هــذه 

احلالت ت�ستمر معاملة امل�سروع ال�ستثماري طبقا لأحكام هذا القانون ، علــى اأن يوا�سـل 

امل�ستثمر اجلديد العمل فـي امل�سروع ال�ستثماري ، ويحل حمل امل�ستثمر ال�سابق فـي احلقوق 

واللتزامات  . 

الف�ســل الرابــــع

اجلــــزاءات الإداريــــة

املــادة ) 28 ( 

هذا  اأحكام  من  حكم  لأي  خمالفته  عند  كتابة  الأجنبي  امل�ستثمر  باإخطار  الوزارة  تقوم 

القانون اأو الالئحة والقرارات ال�سادرة تنفـيذا له لت�سحيح املخالفة خالل مدة ل تتجاوز 

)30( ثالثني يوما من تاريخ ت�سلم الإخطار ، ويجوز متديد املدة امل�سار اإليها ملدة مماثلة 

اإذا وجدت اأ�سباب لذلك .

املــادة ) 29 ( 

فـي حالة عدم التزام امل�ستثمر الأجنبي بت�سحيح املخالفة فـي املدة امل�سار اإليها فـي املــادة )28( 

من هذا القانون ، توقع عليه اأحد اجلزاءات الآتية بح�سب ج�سامة املخالفة : 

احلرمان من كل احلوافز واملزايا اأو بع�سها املقررة فـي هذا القانون . اأ - 

وقف �لن�شاط ملدة ل تزيد على )6( �ستة اأ�سهر . ب - 

اإلغـــاء الرتخيـــ�س نهائيا فـي حالـــة تكرار املخالفة ، مع مراعـــاة اأحكام املــادة )25(  ج - 

من هذا القانون .

وحتدد �لالئحة �شروط و�إجر�ء�ت توقيع �أي من تلك �جلز�ء�ت . 

املــادة ) 30 ( 

تن�ســاأ فـي الــوزارة جلنــة اأو اأكثــر لنظــر التظلمـات التي يقدمها ذوو ال�ســاأن مــن القـــرارات 

ال�سادرة من الوزارة اأو اجلهات املخت�سة .
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وت�سكل اللجنة برئا�ســـة م�ست�سار من حمكمـــة القـــ�ساء الإداري ير�سحـــه رئي�س املحكمة ، 
 ، ال�سوؤون الإدارية للق�ساء  اأول ير�سحه رئي�س جمل�س  ابتدائية  وع�سوية قا�سي حمكمة 
اأمانة �سر اللجنة  ، ويتولى  وواحد من ذوي اخلربة تر�سحه غرفة جتارة و�سناعة عمان 

اأحد موظفـي الوزارة .
وي�سدر بت�سمية اأع�ساء اللجنة ، ونظام عملها ، والإجراءات املتبعة اأمامها قرار من الوزير .

املــادة ) 31 ( 

تقدم التظلمات اإلى اللجنة املن�سو�س عليها فـي املــادة )30( من هذا القانون خالل )60( 
 ، اأو علمه به علما يقينيا  اإخطار �ساحب ال�ساأن بالقرار املتظلم منه  �ستني يوما من تاريخ 
ويكـــون للجنـــة الت�ســـال بالـــوزارة واجلهات املخت�سة لطلب تقدمي الإي�ساحات والرد على 
ال�ستف�سارات التي تراها لزمة للبت فـي التظلم ، كما يكون لها ال�ستعانة براأي من تراه 

من اأ�سحاب اخلربات والتخ�س�سات املختلفة فـي الوزارة واجلهات املخت�سة .
 ، تاريخ تقدميه  بقرار م�سبب خالل )30( ثالثني يوما من  التظلم  فـي  اللجنة  وتف�سل 
ويجوز متديد هذه املدة ملدة اأخرى مماثلة وملرة واحدة اإذا كان التظلم غري �سالح للبت 

فـيه ، ويكون قرار اللجنة نهائيا وملزما للوزارة واجلهات املخت�سة .
ويجوز للمتظلم اللجوء اإلى املحكمة املخت�سة للطعن على القرار .

الف�ســــل اخلامــــ�س

العقوبـــــات

املــادة ) 32 ( 

مـع عدم الإخالل باأي عقوبة اأ�سد من�سو�س عليها فـي اأي قانون اآخر ، يعاقب على اجلرائم 
املبينة فـي هذا القانون بالعقوبات املن�سو�س عليها فـيه .

املــادة ) 33 ( 

يعاقب كل �أجنبي يز�ول �أي ن�شاط ��شتثماري باملخالفة لأحكام هذ� �لقانون بغر�مة ل تقل 
عن )20000( ع�سرين األف ريال عماين ، ول تزيد على )150000( مائة وخم�سني األف ريال 
عماين ، كما يعاقب كل عماين ي�سرتك مع اأجنبي فـي م�سروع ا�ستثماري باملخالفة لأحكام 

هذا القانون بالعقوبة ذاتها . 
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املــادة ) 34 ( 

يعاقب كل من يحول دون تاأدية املوظفـني املن�سو�س عليهم فـي املــادة )12( من هذا القانون 

لأعمالهــــــم ، بغرامــــة ل تقــــــل عـــن )1000( األــــف ريــــال عمانــــــي ، ول تزيــــد علــــــى )5000( 

خم�سة اآلف ريال عماين .

املــادة ) 35 ( 

يعاقب كل من اأف�سى اأي معلومات تكون قد و�سلت اإلى علمه ب�سبب اأعمال وظيفته تتعلق 

ا�ستثماري  مل�سروع  املــالية  اأو  القت�سادية  اأو  الفنية  باجلوانب  اأو  ال�ستثمارية  بالفر�سة 

اأو توؤثــــر تاأثيــرا مبا�ســـرا علـــى امل�ســــروع ال�ستثمـــاري   ، اإلـــى تفويــت تلك الفر�ســـة  توؤدي 

بال�سجـــن ملدة ل تقل عن )6( �ستة اأ�سهر ، ول تزيد على )3( ثالث �سنوات ، وبغرامة ل تقل 

عن )5000( خم�سة اآلف ريال عماين ، ول تزيد على )50000( خم�سني األف ريال عماين ، 

اأو باإحـــدى هاتـــني العقوبتــني ، وذلك فـيما عدا الأحوال التي ي�سمح فـيها القانون بذلك ، 

اأو تنفـيذا حلكم اأو اأمر ق�سائي .

املــادة ) 36 ( 

فـيما عدا اجلرمية املن�سو�س عليها فـي املــادة )35( من هذا القانون ، يجوز للوزير اأو من 

يفو�سه الت�سالح فـي اجلرائم املن�سو�س عليها فـي هذا القانون ، وذلك فـي اأي حالة تكون 

عليها الدعوى العمومية ، وقبل �سدور حكم فـيها مقابل دفع مبلغ مايل ل يقل عن �سعف 

احلد الأدنى للغرامة املقررة لهذه اجلرميــــة ، ول يزيـــد على �سعـــف احلـــد الأق�ســى لهـــا ، 

ويرتتب على الت�سالح انق�ساء الدعوى العمومية فـي اجلرمية .


