اجلريدة الر�سمية العدد ()1290

مر�ســــوم �ســــلطاني
رقــم 2019/27
ب�شـ�أن المناطـق العلمية وغيرهـا مـن المناطـق التخ�ص�صيـة
�سلطـان عمـان
		
نحـن قابـو�س بـن �سعيـد
بعد االطالع على النظام الأ�سا�سي للدولة ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 96/101
وعلى املر�سوم ال�سلطاين رقم  81/5بتنظيم االنتفاع ب�أرا�ضي ال�سلطنة ،
وعلى قانون ا�ستثمار ر�أ�س املال الأجنبي ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 94/102
وعلى املر�سوم ال�سلطاين رقم  2003/67بتطبيق قانون اجلمارك املوحد لدول جمل�س التعاون
لدول اخلليج العربية ،
وعلى قانون جمل�س البحث العلمي ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 2010/30
وعلى قانون ال�شركات التجارية ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 2019/18
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
ر�سمنـــا بمـــا هــــو �آت
املــادة الأولـــــى
تن�ش�أ املناطق العلميـة التابعة ملجل�س البحــث العلم ــي  ،و�أي منطقـ ــة علمــية � ،أو تخ�ص�صي ــة
�أخرى  ،بعد موافقة جمل�س الوزراء  ،وتتمتع امل�ؤ�س�سات وال�شركات العاملة فـي هذه املناطق
بالإعفاءات واحلوافز والت�سهيالت املن�صو�ص عليها فـي امللحق املرفق .
املــادة الثانيــــة
يلغى كل ما يخالف هذا املر�سوم  ،وامللحق املرفق به � ،أو يتعار�ض مع �أحكامهما .
املــادة الثالثـــة
ين�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره .
�صـدر فـي  18 :مـن �شعبــــــــان �سنــة 1440هـ
املـوافــــق  24 :مـن ابريــــــــل �سنــة 2019م
قابو�س بن �سعيد
�ســـلطان عـمـــان
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ملحـــــق
بالإعفـاءات والحوافـز والت�سهيـالت المقـررة للم�ؤ�س�سـات
وال�شركـات العاملـة فـي المناطـق العلميـة وغيرهـا من المناطـق التخ�ص�صيـة
املــادة ( ) 1
فـي تطبيــق �أحكــام هـذا امللحق يق�صد باملناطق  :املنطق ــة العلميـ ــة التابعــة ملجل ــ�س البحـ ــث
العلمي  ،و�أي منطقة علمية � ،أو تخ�ص�صية �أخرى يحددها جمل�س الوزراء .
املــادة ( ) 2
ي�شرتط لتمتع امل�ؤ�س�سات وال�شركات العاملة فـي املناطق بالإعفاءات واحلوافز والت�سهيالت
املن�صو�ص عليها فـي هذا امللحق  ،الآتي :
� - 1أن تكون م�سجلة فـي املنطقة .
� - 2أن يكون مرخ�صا لها مبزاولة �أحد الأن�شطة املعتمدة فـي املنطقة .
� - 3أن تتقيد مبزاولة الأن�شطة املرخ�ص بها داخل حدود املنطقة .
وفـي ح ــال تع ــدد �أن�شطة امل�ؤ�س�س ــة �أو ال�شرك ــة  ،تقت�صــر الإعفــاءات واحلواف ــز والت�سهيــالت
على الأن�شطة امل�سجلة واملرخ�ص بها فـي املنطقة فقط .
املــادة ( ) 3
تعف ــى امل�ؤ�س�س ـ ــات وال�شركات العاملة فـي املناطق من ال�ضرائب مل ـ ــدة ( )5خمـ ــ�س �سنـ ــوات
م ــن تاريخ بـ ــدء الن�شاط فـي املنطقــة  ،ويجوز متديد الإعفــاء ملدتني مماثلتني تكون مدة
كل منهما ( )5خم�س �سنوات  ،على �أال جتاوز مدة الإعفاء ( )15خم�س ع�شرة �سنة .
املــادة ( ) 4
يكون انتفاع امل�ؤ�س�سات وال�شركات العاملة فـي املناطق بالأرا�ضي ملدة ( )25خم�س وع�شرين
�سنة قابلة للتجديد ملدة � ،أو مدد مماثلة  ،وذلك من تاريخ الت�سجيل فـي املنطقة  ،وال يجوز
للم�ؤ�س�سات وال�شركات العاملة فـي تلك املناطق الت�صرف ب�أي نوع من الت�صرفات فـي حقوق
االنتفاع املقررة لها �إال مل�ؤ�س�سات و�شركات �أخرى مماثلة .
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املــادة ( ) 5
تعفى امل�ؤ�س�سات وال�شركات العاملة فـي املناطق من طرح احلد الأدنى لر�أ�س مال امل�ستثمر
املن�ص ــو�ص علي ــه ف ــي قانـ ــون ال�شركات التجاريـ ــة امل�شار �إليــه  ،ومـن احلــد الأدنــى حل�ص ــة
العمانيني من ر�أ�س املال املن�صو�ص عليه فـي قانون ا�ستثمار ر�أ�س املال الأجنبي امل�شار �إليه .
املــادة ( ) 6
يجوز للم�ؤ�س�سات وال�شركات العاملة فـي املناطق ا�سترياد كافة �أنواع الب�ضائع الالزمة
لعملها فـيها  ،فـيما عدا الب�ضائع املحظور ا�ستريادها قانونا  ،وتعفى من ال�ضريبة اجلمركية
الب�ضائع التي يتم ا�ستريادها من خارج ال�سلطنة �إلى امل�ؤ�س�سات وال�شركات العاملة فـي تلك
املناطـ ــق  ،والب�ضائـ ــع التي يتـ ــم ت�صديرهـ ــا منها �إلى خ ــارج ال�سلطن ــة  ،وتعامـ ــل الب�ضائ ــع
التي تخرج من هذه املناطق �إلى داخل ال�سلطنة معاملة الب�ضائع الأجنبية  ،وذلك دون
الإخالل بقانون اجلمارك املوحد لدول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية امل�شار �إليه .
املــادة ( ) 7
يحظـر متتــع امل�ؤ�سـ�سات وال�شركات العامل ــة فـي املنطقــة العلمي ــة  ،التي ال يتوافق ن�شاطهــا
مع هدف �إن�شاء املنطقــة  ،كامل�صـارف وامل�ؤ�س�س ــات املاليــة و�شركــات الت�أمـني و�إعـادة الت�أمـني
وامل�ؤ�س�سات وال�شركات التي تعمل فـي جمال تقدمي خدمات االت�صاالت �أو النقل الربي ،
بالإعفاءات واحلوافز والت�سهيالت املن�صو�ص عليها فـي هذا امللحق .

