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وزارة املاليـــــة
قــــرار وزاري
رقـــم 2019/170
ب�إ�صدار الئحة القواعد وال�شروط والإجراءات اخلا�صة بالأ�سواق احلرة
ا�ستنادا �إلى قانون اجلمارك املوحد لدول جمل�س التعاون لــدول اخلليــج العربيــة ال�صــادر
بتطبيقه املر�سـوم ال�سلطانــي رقم ، 2003/67
و�إلى الالئحة التنفـيذية لقانون اجلمارك املوحد لدول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية
ال�صادرة بالقـرار رقم ، 2005/23
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة ،
تـقـــرر
املــادة الأولـــــى
يعمل فـي �ش�أن القواعد وال�شروط والإجراءات اخلا�صة بالأ�سواق احلرة  ،ب�أحكام الالئحة املرفقة .
املــادة الثانيــــة
تلتزم ال�شركات التي �أ�سندت �إليها �أعمال �إدارة الأ�سواق احلرة بتوفـيق �أو�ضاعها وفقا لأحكام
الالئحة املرفقة خالل مدة ال تزيد على (� )6ست ــة �أ�شه ــر م ــن تاريخ العمل به ــا  ،وتبق ــى
الرتاخي�ص ال�صادرة قبل العمل بهذه الالئحة �سارية املفعول حتى نهاية مدتها .
املــادة الثالثــــة
يلغى كل مايخالف الالئحة املرفقة � ،أو يتعار�ض مع �أحكامها .
املــادة الرابعــــة
ين�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره .
�صدر فـي 1440 / 12 / 26 :هـ
املوافــــق 2019 / 8 / 29 :م

دروي�ش بن �إ�سماعيل بن علـي البلو�شي
الـوزي ـ ـ ــر املـ�سـ ـ ـ ـ�ؤول عــن ال�ش ـ ـ ـ ـ�ؤون املــالي ـ ـ ــة
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الئحة القواعد وال�شروط والإجراءات اخلا�صة بالأ�سواق احلرة
الف�صـــل الأول
تعريفــات و�أحكــام عامــة
املــادة ( ) 1
فـي تطبيق �أحكام هذه الالئحة  ،يكون للكلمات والعبارات الآتية املعنى املبني قرين كل منها ،
ما مل يقت�ض �سياق الن�ص معنى �آخر :
القانــــون :
قانون اجلمارك املوحد لدول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية ال�صادر بتطبيقه
املر�سوم ال�سلطاين رقم . 2003/67
املفتــ�ش العــام :
املفت�ش العام لل�شرطة واجلمارك .
املديــر العـــام :
مدير عام اجلمارك فـي �شرطة عمان ال�سلطانية .
الإدارة :
الإدارة العامة للجمارك فـي �شرطة عمان ال�سلطانية .
الدائـرة اجلمركيــة :
النطاق املحدد فـي امليناء  -البحري �أو اجلوي �أو الربي � -أو �أي مكان �آخر فـي ال�سلطنة
يوجد فـيه مركز للإدارة  ،ويرخ�ص فـيه ب�إمتام الإجراءات اجلمركية �أو بع�ضها  ،والدائرة
اجلمركية مبنفذ الدخول للمنطقة احلرة �أو ال�سوق احلرة �أو مبنفذ اخلروج من �أي منهما ،
بح�سب الأحوال .
ال�ســوق الــحرة :
املقر املرخ�ص الذي تودع فـيه الب�ضائع بغر�ض العر�ض �أو البيع مع تعليق �أداء ال�ضريبة
اجلمركية امل�ستحقة عليها بالتطبيق لأحكام القانون  ،وهذه الالئحة .
امل�ستـــــودع :
املكان �أو البناء الذي تودع فـيه الب�ضائع حتت �إ�شراف الإدارة فـي و�ضع معلق لل�ضريبة
اجلمركية  ،وفقا لأحكام القانون .
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ال�سجــــــــل :
ال�سجل الذي تدون وحتفظ فـيه جميع بيانات الب�ضائع الداخلة �أو اخلارجة  ،وجميع
العمليات التي تتم فـي ال�سوق احلرة .
اجلهــة املخت�صــة :
الوحدة احلكومية املخت�صة بالإ�شراف على املنطقة املراد الرتخي�ص ب�إن�شاء ال�سوق احلرة بها .
اجلهــات املعنيــة :
الوحدات احلكومية التي يتعني الرجوع �إليهـا ف ــي حــدود اخت�صا�صاته ــا طبق ــا للقوان ــني
التي تنفذها .
الرتخيــ�ص :
املوافقة ال�صادرة ب�إن�شاء ال�سوق احلرة  ،وفقا لأحكام هذه الالئحة .
املرخــ�ص لــه :
ال�شخ�ص االعتباري ال�صادر له الرتخي�ص .
املــادة ( ) 2
ال يجوز �إن�شاء �سوق حرة � ،إال وفقا للقواعد وال�شروط والإجراءات املبينة فـي هذه الالئحة .
الف�صــل الثانــي
ال�شـروط والإجـراءات اخلا�صـة ب�إنـ�شاء ال�سـوق احلـرة
املــادة ( ) 3
يقدم طلب احل�صول على الرتخي�ص �إلى اجلهة املخت�صة  ،مرفقا به الآتي :
 - 1ن�سخة من ال�سجل التجاري  ،مدرجا به ن�شاط ال�سوق احلرة  ،و�شهادة االنت�ساب
لغرفة جتارة و�صناعة عمان .
 - 2الرتاخي�ص  ،واملوافقات الالزمة من اجلهات املعنية .
 - 3املخططات الهند�سية والفنية ملوقع ال�سوق احلرة  ،وامل�ستودع .
 - 4درا�سة اجلدوى االقت�صادية لإقامة ال�سوق احلرة .
 - 5تقدمي �ضمان م�صرفـي ل�صالح الإدارة ل�ضمان تنفـيذ االلتزامات مبا ال يتجاوز
( )10.000ع�شرة �آالف ريال عماين .
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املــادة ( ) 4
تكون �إجراءات طلب الرتخي�ص ب�إقامة ال�سوق احلرة وفق الآتي :
 - 1حتيل اجلهـة املخت�صـ ــة طل ــب �إن�ش ــاء ال�سوق احل ــرة  -فـ ــي دائ ــرة اخت�صا�صه ــا -
�إلى الإدارة لإبداء ر�أيها املبدئي عليه باملوافقة من عدمها .
 - 2تقوم اجلهة املخت�صة ب�إعمال مبد�أ املناف�سة بني طالبي الرتاخي�ص .
 - 3تتولى اجلهة املخت�صة �إحالة الطلب الأف�ضل بكافة مرفقاته لدرا�سته �إلى الإدارة ،
وحتيل الإدارة الطلب �إلى وزارة املالية لإبداء الر�أي فـيه .
املــادة ( ) 5
يلتزم طالب الرتخي�ص بالآتي :
 - 1جتهيز امل�ستودع مبكاتب  ،و�أماكن للمعاينة اجلمركية جمهزة بالتجهيزات الالزمة .
 - 2جتهيز امل�ستودع لإيداع جميع �أنواع الب�ضائع وفقا لطبيعتها مبا فـي ذلك الب�ضائع
القابلة للتلف � ،أو التي حتتاج �إلى �أماكن خا�صة حلفظها .
 - 3جتهيز امل�ستودع بخزائن خا�صة حلفظ الب�ضائع والأ�صناف الثمينة .
 - 4توفـري التجهيزات الالزمة للمحافظة على �سالمة الب�ضائع املودعة ملنع �أ�سباب
التلف واحلريق .
 - 5تركيب كامريات و�أجهزة مراقبة فـي ال�سوق احلرة وامل�ستودع و�أي �أماكن �أخرى ،
وفقا للموا�صفات الفنية التي تعتمدها �شرطة عمان ال�سلطانية .
� - 6أن يكون امل�ستودع حمكم الإغالق من جميع اجلهات  ،ويتكون من مداخل رئي�سية
حتت مراقبة الدائرة اجلمركية .
� - 7أن يكون ت�صميم امل�ستودع مبا ميكن موظفـي اجلمارك من التدقيق على الب�ضائع .
املــادة ( ) 6
ي�صدر الرتخي�ص بقرار من املدير العام  ،بعد موافقة املفت�ش العام .
املــادة ( ) 7
يكون الرتخي�ص ملدة (� )2سنتني  ،وبر�سم قدره ( )5000خم�سة �آالف ريال عماين  ،ويجوز
جتديده ملدد مماثلة  ،وبر�سم مماثل  ،بناء على طلب يقدمه املرخ�ص له قبل ( )30ثالثني
يوما على الأقل من تاريخ انتهاء مدة الرتخي�ص .
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املــادة ( ) 8
يلتزم املرخ�ص له بالآتي :
 - 1ت�أمني مبنى ال�سوق احلرة وحمتوياته �ضد جميع املخاطر .
 - 2عدم �إحالل الغري فـي الرتخي�ص .
 - 3عدم �إجراء �أي تغيري فـي ال�سوق احلرة �أو امل�ستودع � ،إال بعد احل�صول على موافقة
املدير العام .
 - 4م�س ــك ال�سجـ ــل .
 - 5متكني موظفـي اجلمارك من الإ�شراف والتفتي�ش والتدقيق اجلمركي والرقابة
والتفتي�ش داخل امل�ستودع  ،ومبنى ال�سوق احلرة .
الف�صـــل الثالـــث
الإجـراءات اجلمركيـة اخلا�صـة بال�سـوق احلـرة
املــادة ( ) 9
يجوز عر�ض  ،و�إيداع كافة �أنواع الب�ضائع فـي ال�سوق احلرة وامل�ستودع  ،عدا الب�ضائع
املحظورة وفقا للقانون والأنظمة املعمول بها فـي ال�سلطنة .
املــادة ( ) 10
مع مراعاة حكم املادة ( )47من القانون  ،تخزن الب�ضائع الواردة من و�سيلة النقل مبا�شرة
�إلى امل�ستودع  ،مع تقدمي امل�ستندات الآتية �إلى الإدارة :
 - 1طلب �إيداع .
 - 2ب ــيان حمول ــة  -املنافـيــ�ست � -أو م�ستخرج  -منافـي�ست  -ي�شتمل على كافة الب�ضائع
الواردة للتخزين .
 - 3بيان جمركي .
وفـي جميع الأحوال  ،يجوز للمرخ�ص له تخزيـ ــن الب�ضائـ ــع الـ ــواردة �إلـ ــى م�ستودعات ــه
من ال�سوق املحلي  ،مع �أحقيته فـي ا�سرتداد ال�ضريبة التي دفعها .
املــادة ( ) 11
يجوز للمرخ�ص له نقل الب�ضائع الواردة �إلى امل�ستودع من ال�سوق احلرة وفقا لإجراءات
العبور (ترانزيت) الواردة فـي القانون .
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املــادة ( ) 12
ي�صدر املدير العام �شروط و�إجراءات �إدخال الب�ضائع �إلى ال�سوق احلرة  ،و�إخراجها منها .
املــادة ( ) 13
يجوز للمرخ�ص له �أو من يفو�ضه بالتن�سيق مع مدير الدائرة اجلمركية �إجراء العمليات الآتية :
� - 1سحب عينات الب�ضائع .
 - 2القيام بالأعمال ال�ضرورية للمحافظة على الب�ضائع .
 - 3القيام ب�إجراء العمليات الالزمة لتح�سني تغليف الب�ضائع � ،أو لتح�سني جودتها
الت�سويقية � ،أو لإعدادها لل�شحن كت�صنيف الطرود  ،وفرزها .
 - 4نقل الب�ضائع كليا �أو جزئيا من م�ستودع جمركي لآخر داخل ال�سوق احلرة .
ويجوز و�ضع الب�ضائع حتت �إجراء جمركي �آخر � ،شريطة التقيد بال�شروط والإجراءات
املطبقة ح�سب كل حالة .
املــادة ( ) 14
يجوز للركاب املغادرين والركاب العابرين (الرتانزيت) املوا�صل ــني علــى رحالت دولية ،
و�أفراد الطاقم اجلوي املغادرين  ،ال�شراء من ال�سوق احلرة  ،ب�شرط تقدمي امل�ستندات الآتية :
 - 1جواز �سفر .
 - 2بطاقة �صعود الطائرة .
وتقدم امل�ستندات امل�شار �إليها �إلى موظفـي املبيعات فـي ال�سوق احلرة  ،الذي ــن يلتزمـ ــون
بت�سجيل البيانات الواردة بها فـي ال�سجل .
املــادة ( ) 15
يلتزم موظفو املبيعات فـي ال�سوق احلرة ت�سليم امل�شرتي �إي�صاال يت�ضمن بيانات امل�ستندات
الواردة فـي املادة ( )14من هذه الالئحة  ،م�ضافا �إليه الآتي :
 - 1عدد الوحدات املبيعة .
 - 2رقم املخزون اخلا�ص بها .
 - 3نوع ال�سلعة .
 - 4ا�سم املطار الذي مت البيع فـيه .
� - 5سعر ال�سلعة .
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املــادة ( ) 16
يحظر على موظفـي املبيعات فـي ال�سوق احلرة البيع فـي احلاالت الآتية :
 - 1ت�أخر الرحلة  ،وتعذر بقاء الركاب فـي �صاالت املغادرة .
� - 2إلغاء الرحلة .
 - 3عدول الراكب عن ال�سفر .
املــادة ( ) 17
يلتزم موظفو املبيعات فـي ال�سوق احلرة فـي حالة �إلغاء الرحلة  ،ب�إلغاء عملية البيع التي
متت � ،أما فـي حال ت�أخر الرحلة وتعذر بقاء الركاب فـي �صاالت املغادرة  ،فعليهم التحفظ
على ال�سلع �إلى حني ال�سماح مبغادرة الركاب .
املــادة ( ) 18
يجب �إعادة ال�سلع التي مت �شرا�ؤها  ،والتي مل تغ ــادر ب�صحـ ــبة مالكه ــا بداع ــي الن�سيـ ــان
�إلى ال�سوق احلرة  ،وعلى موظفـي املبيعات �إلغاء عملية البيع  ،و�إخطار الدائرة اجلمركية .
املــادة ( ) 19
يلتزم املرخ�ص له  -فـي حال رغبته فـي ت�صدير بع�ض ال�ســلع �أو �إع ــادة ت�صديره ــا نهائي ــا
�إلى خارج ال�سلطنة  -بالآتي :
 - 1تقدمي طلب بذلك �إلى الدائرة اجلمركية .
 - 2تقدمي طلب ل�سحب الب�ضاعة من ال�سوق احلرة � ،أو امل�ستودع .
� - 3إرفاق امل�ستندات الالزمة للت�صدير � ،أو �إعادة الت�صدير .
وعلى الدائــرة اجلمركي ــة تطبيــق الإجراءات اجلمركية املعمول بها لت�صدير الب�ضائع
الوطني ــة  ،و�إع ــادة ت�صدير الب�ضائع الأجنبية  ،ويخ�صم ما مت ت�صديره من �أ�صل الكمية
فـي ال�سجالت لدى املرخ�ص له  ،والدائرة اجلمركية .
املــادة ( ) 20
تعد الب�ضاعة املخزنة فـي امل�ستودع فـي حكم التالف فـي احلاالت الآتية :
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� - 1إذا ثبـ ــت للدائ ــرة اجلمرك ــية من تقرير املخترب املخت�ص �أن الب�ضاعة ممنوعة ،
�أو غري �صاحلة .
� - 2أي تلف يحدث للب�ضاعة فـي �أثناء تخزينها �أو بيعها .
 - 3انتهاء مدة �صالحية الب�ضاعة .
ويعد بذلك حم�ضر موقع من قبل الدائرة اجلمركية  ،واملرخ�ص له .
املــادة ( ) 21
يلتزم املرخ�ص له فـي احلاالت امل�شار �إليها فـي املادة ( )20من هذه الالئحة � ،إخطار الدائرة
اجلمركية قبل �إجراء عملية الإتالف  ،والتن�سيق مع اجلهات املعنية ح�سب الإجراءات
املتبعة  ،على �أن يت�ضمن �إخطار الإتالف كافة املعلومات لل�سلع املراد �إتالفها من حيث :
(كميتهـ ــا  ،ووزنه ــا  ،ونوعها  ،وعددها  ،وقيمتها  ،و�ضريبتها اجلمركية  ،و�سبب الإتالف ،
وطريقته) .
املــادة ( ) 22
يتم �إعداد حم�ضر �إتالف م�شرتك بني الدائرة اجلمركية  ،واملرخ�ص له  ،واجلهة التي
قامــت بــه � -إذا تطلب الأمر وجود جهة �أخرى  -ويلتزم املرخ�ص له بخ�صم ما مت �إتالفه
من �أ�صل الكمية املوجودة لديه  ،و�إ�شعار الدائرة اجلمركية بذلك .
املــادة ( ) 23
تعت ــرب الب�ضائ ــع املمنوع ــة �أو غري املقي ــدة فـ ــي ال�سج ــل  -التي توجد فـ ــي ال�س ــوق احل ــرة
�أو امل�ستودع  -فـي حكم الب�ضائع املهربة  ،وتطبق عليها �أحكام التهريب الواردة فـي القانون .
املــادة ( ) 24
حت�صل ال�ضريبة اجلمركية على جميع الأدوات والتجهيزات امل�ستوردة من اخلارج ال�ستعمالها
فـي بناء �أو جتهيز امل�ستودع .
الف�صـــل الرابـــع
اجلـــزاءات الإداريـــة
املــادة ( ) 25
تفر�ض غرامة �إدارية على كل من يخالف �أحكام هذه الالئحة  ،ال تقل عن ( )50خم�سني
رياال عمانيا  ،وال تزيد على ( )500خم�سمائة ريال عماين .
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املــادة ( ) 26
يفر�ض على كل مرخ�ص له �أخل بالتزاماته املن�ص ــو�ص عليه ــا فـ ــي املادة ( )5وامل ــادة ()8
من هذه الالئحة �أحد اجلزاءات الإدارية الآتية :
 - 1الإنذار .
 - 2غرامة �إدارية ال تقل عن ( )200مائتي ريال عماين  ،وال تزيد على (� )1000ألف
ريال عماين .
 - 3وقف الرتخي�ص م�ؤقتا ملدة ال تزيد على ( )3ثالثة �أ�شهر  ،يلتزم املرخ�ص له
خاللها بت�صحيح املخالفة .
� - 4إلغاء الرتخي�ص .
املــادة ( ) 27
ي�صدر املدير العــام قــرار تطبيـ ــق ال ــجزاءات الإداريـ ــة ال ــواردة ف ـ ــي املادت ــني ( )25و()26
من هذه الالئحة .
املــادة ( ) 28
يجوز للمرخ�ص له التظلم من قرار اجلزاء الإداري �إلى املفت�ش العام خالل مدة ()60
�ستني يوما من تاريخ �إخطاره بالقرار  ،ويجب البت فـي التظلم بقرار م�سبب خالل ()30
ثالثني يوما من تاريخ عر�ضه عليه  ،ويعترب م�ضي املدة دون رد مبثابة رف�ض للتظلم ،
ويجوز للمفت�ش العام �إقرار اجلزاء �أو �إلغا�ؤه �أو تعديله  ،ويعترب القرار ال�صادر فـي التظلم
نهائيا .

