سلطنة عُمان
وزارة العدل والشؤون القانونية

ورقة عمل حول
" دور التشريع في تسهيل بيئة االستثمار "
إعداد
وزارة العدل والشؤون القانونية
للمشاركة في
االجتماع التاسع عشر لمسؤولي إدارات التشريع في الدول العربية
المنعقد في بيروت يوم 2020/9/14م عبر تقنية الفيديو كونفرس

مقدمة:
يعد االستثمار أساس التنمية االقتصادية في دول العالم ،ويعتبر السبب الرئيسي في
تقدم و ُرقِي المجتمعات على اختالفها ،وقد تعاظم دور االستثمار لمزاياه العديدة التي
يتمثل أبرزها في نقل التكنولوجيا والتقنيات الحديثة إلى الدولة المستثمر بها؛ وتحفيز
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المنافسة في السوق المحلي ،واإلسهام في تنمية ورفع كفاءة رأس المال البشري،
مستثمر ،ودولة مستضيفة
كما أن االستثمار يعد صفقة رابحة لطرفي العالقة من
ِ
لالستثمار ،فيكون كال الطرفين عازما ً على بذل أقصى ما يملك؛ للوصول إلى ذروة
النجاح في هذه العالقة التي ترتب على عاتق كال الطرفين العديد من االلتزامات
،والواجبات.
ومما ال ريب فيه أن االستثمار في حاجة إلى ُمناخ يساعد إلى جلبه واستقراره،
فالمستثمر  -سواء أكان وطنيا أم أجنبيا -لن يغامر في ضخ أمواله في استثمارات
ضخمة ما لم تتوفر مقومات عديدة تجعله آمنا ومطمئنا على أمواله ،وهو ما يجعل
صا قبل المبادرة بأي مشروع استثماري على البحث عن المعطيات
المستثمر حري ً
اآلتية:
 -1الضمانات القانونية والقضائية لحقوقه ،واستثماراته.
 -2التشريعات المنظمة لقطاع االستثمار في الدولة المستثمر بها.
 -3االتفاقيات الدولية المتعلقة باالستثمار التي التزمت بها الدولة.
 -4االمتيازات التي تمنحها الدولة للمستثمرين.
ومع تسليمنا بأهمية جميع هذه الدوافع ،إال أن وجود تشريعات فاعلة  ،يعد أهم هذه
الدوافع ،وفي طليعتها ،فال يكفي لتشجيع االستثمار منح امتيازات جاذبة ،ما لم يكن
هناك تشريع فاعل وقضاء عادل ومحايد يكفل الحماية للمستثمر ،ويترجم الرغبة
الصادقة للدولة في جذب وتشجيع وحماية المستثمرين.

وسيتم تناول موضوع دور تشريعات االستثمار في جذب االستثمار في المحاور
اآلتية :
المحور األول  :دور التشريع في جذب االستثمار.
المحور الثاني  :مقومات التشريع الجاذب لالستثمار.
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المحور الثالث  :الحوافز التشريعية لتسهيل االستثمار في سلطنة عمان .

المحور األول :دور التشريع في تسهيل بيئة االستثمار:
لقد كانت الصورة السائدة في القرن التاسع عشر والعقود األولى من القرن العشرين
تعكﺲ تنافﺲ الشركات والمستثمرين في كسب رضا الدول المضيفة لالستثمار أو
التأﺛير فيها ،وقد انقلب هذا الوضع رأسا على عقب ،فﺈذا بوجود عدد كبير من الدول
ﺷديدة الحاجة إلى رأس المال ،تتنافﺲ من أجل أن تجتذب إليها االستثمارات األجنبية.
وحيث إن التشريع يُساعد على تهيئة المناخ االقتصادي المالئم فإنه بقدر ما تنجح
الحكومات في إصدار التشريعات المناسبة والمالئمة ألوضاعها المحلية المتجاوبة
مع المتغيرات الدولية ،بقدر ما ينعكﺲ ذلك في استجابة المزيد من المستثمرين
للتوسع االستثماري ،فترتفع أحجام االستثمارات وتتزايد معدالت النمو ،مما يؤدي
إلى زيادة الصادرات ،وانخفاﺽ مستويات البطالة.
فتهيئة اإلطار القانوني المناسب لالستثمار في ظل تعاظم حدة المنافسة الدولية على
جذب االستثمارات الخاصة أحد العناصر المهمة لتحسين بيئة االستثمار واستقرار
المعامالت ورفع درجة الثقة في جدارة النظام االقتصادي ككل ،وهذه كلها تمثل
ﺷروطــًا جوهرية الستقطاب االستثمارات الخاصة.
لذلك يمكن القول أن توافر عناصر اإلنتاﺝ ،واتساع حجم السوق وإصالح هياكل
األسعار  ،تعتبر ﺷروطــًا ضرورية ،ولكنها ليست كافية بذاتها لتحقيق المزيد من
الجذب االستثماري الخاﺹ لالقتصاد القومي ،فوجود عناصر ﺷك أو غموﺽ تكتنﻒ
بعﺾ مكونات المناخ االستثماري لالقتصاد القومي ،وعدم ﺷفافية التشريعات
ووضوحها يضعﻒ من استجابة االستثمار للتوسع ،كما أن عدم التأكد من استمرارية
السياسات ،وتوقع العدول عن التشريعات المطبقة يمثل عامالً حاسما في إعاقة
التوسع االستثماري.
وألن التشريع هو أحد أهم العناصر المؤﺛرة في تكوين المناخ االقتصادي الذي يعمل
فيه المستثمر ،فإن عدم االستقرار التشريعي معناه عدم استقرار قواعد اللعبة ،كما
يقال ،مما يؤدي إلى وجود مناخ اقتصادي يتسم بعدم التأكد والمخاطرة االستثمارية،
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ويجعل المستثمرين يترددون كثيرا في القيام باستثمارات جديدة ،أو يتجهون إلى
التركيز على المشروعات ذات المردود الكبير والسريع.
وإذا كنا نتفق على أن القانون يجب أن يأتي انعكاســًا للواقع السياسي واالقتصادي
واالجتماعي السائد في المجتمع ،والظروﻑ التي يمر بها ،فإنه يُمثل أيضا أداة
لترجمة السياسات إلى قواعد وإجراءات لتحقيق األهداﻑ التي تبتغيها الدولة ،لذلك
فالبد من التوفيق بين السياسة التشريعية والسياسات االقتصادية واالجتماعية
للدولة.
وتأسيســًا على ذلك فإن اإلصالح االقتصادي ال يمكن أن تكتمل آﺛاره اإليجابية إال إذا
واكبه إصالح في جميع المجاالت األخرﻯ وخاصة في المجاالت القانونية واإلدارية
لما لهذه المجاالت جميعا من تأﺛير خاﺹ ومباﺷر على المعامالت.
ويُالحﻆ أن اإلصالح القانوني ال يقتصر على وضع القواعد التي تستجيب للحاجات
االجتماعية ،وتتوخى العدالة ،وتتسم بالوضوح ،بل البد وأن يشمل هذا اإلصالح
أيضــًا األجهزة واآلليات واإلجراءات التي تضمن وضع هذه القواعد موضع التطبيق
الفعلي.
إذن فتنظيم ظاهرة االستثمار تقتضي وجود نظام قانوني متطور في الدولة المضيفة
من ﺷأنه أن يرسي األسﺲ التي تضمن تدفق االستثمارات على نحو يرعى مصلحتها
الوطنية المتمثلة في إنجاز خطوات واضحة في طريق التقدم ،كما أن تشجيع
المستثمرين األجانب على االستثمار في هذه الدولة يقتضي الترويج لفرﺹ االستثمار
ومزاياه الكائنة فيها واطالعهم على األوضاع القانونية؛ ليتأكدوا من عدم وجود
مخاطر غير تجارية.
وألن التشريع يساعد على تهيئة المناخ االقتصادي المالئم؛ فﺈنه بقدر ما تنجح
الحكومات في إصدار التشريعات المناسبة والمالئمة ألوضاعها المحلية المتجاوبة
مع المتغيرات الدولية؛ بقدر ما ينعكﺲ ذلك في استجابة المزيد من المستثمرين
للتوسع االستثماري ،فترتفع أحجام االستثمارات ،وتتزايد معدالت النمو ،مما يؤدي
إلى زيادة الصادرات ،وانخفاﺽ مستويات البطالة.
وهكذا أوجبت الفوائد المتعاظمة التي يوفرها االستثمار للدولة المضيفة تشريع قواعد
قانونية خاصة منظمة لهذا الشكل من أﺷكال النشاطات التجارية ،مما أدﻯ إلى تجميع
عدد من القواعد القانونية التي تتصﻒ بانتمائها إلى أكثر من فرع من فروع القانون
4

في قانون خاﺹ سمي قانون االستثمار ،وقد يُطلق عليه تسميات مختلفة مثل قانون
حم اية االستثمار أو قانون تشجيع االستثمار أو قانون ضمانات االستثمار وحوافزه،
إذ يعد قانون االستثمار منظمـــًا حقيقيــــــــــــًا لالستثمار ومرآة عاكسة لألسﺲ
االقتصادية له.
خالصة القول إذن أن التشريع يُع ّد أحد أهم العناصر المؤﺛرة في تكوين المناخ
االستثماري الذي يعمل فيه المستثمر ،حيث إن عدم االستقرار التشريعي يُؤدي إلى
وجود مناخ استثماري يتسم بعدم التأكد والمخاطرة االستثمارية ،ويجعل المستثمرين
كثيرا في القيام باستثمارات جديدة ،أو يتجهون إلى التركيز على
يترددون
ً
المشروعات ذات المردود الكبير والسريع والقليلة العائد التنموي.
ولذا فﺈن السياسات التشريعية في المجال االقتصادي أو االستثماري بقطاعاته
المختلفة يجب أن تنطوي على تحديد األولويات التشريعية التي من ﺷأنها تطوير
القطاعات االقتصادية المختلفة ومواجهة التحديات التي تعيق التنمية االقتصادية،
حيث إ ن السياسة التشريعية االقتصادية ليست بمعزل عن المفاهيم األخرﻯ لسياسات
وألدوات لحكم في الدولة ،وال يمكن فصل السياسة التشريعية عن سياسات الحكم
الرﺷيد ،سيادة القانون ،ونزاهة وكفاءة القضاء ،ومحاربة الفقر ،والتخطيط التنموي
الذي يؤسﺲ لقواعد التنمية المستدامة بأبعادها الوطنية والعالمية والزمنية ،وعلى
أساس تجانﺲ وانسجام النظام السياسي الذي يضمن المشاركة الفعالة للمواطنين في
اتخاذ القرار ،ونظام اقتصادي حر يقوم على تحقيق االكتفاء الذاتي ،ونظام اجتماعي
يتوافق مع خطط التنمية وأساليب تنفيذها ،وعلى أساس وجود أنظمة إنتاجية وإدارية
وتكنولوجية وتعليمية وتدريبية تقوم في مجملها على تعزيز اإلنتاﺝ والمرونة اإلدارية
وتوفير الحلول التكنولوجية ،واعتماد نهج التنمية البشرية والتعليم والتدريب
المستمر.
إن السياسة التشريعية في المجال االقتصادي يجب أن تتضمن خطة تشريعية تطويرية
لتطوير رزمة التشريعات االقتصادية على أسﺲ تستجيب للتطورات التجارية الحديثة
وأفضل الممارسات التجارية الدولية الحديثة ،التي تتضمن التشريع التجاري
وتشريعات الشركات والمحاكم التجارية ،والتشريعات التي تنظم دور ومسئوليات
المؤسسات (العامة والخاصة) واألهلية التي تتولى الرقابة واإلﺷراﻑ على القطاعات
االقتصادية المختلفة ،ولذلك يجب أن تتضمن التشريعات المالية التي تتضمن إدارة
المال العام وتنظم الرقابة على المؤسسات المالية ومؤسسات األعمال والمهن غير
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المالية ،وك ذلك تشريعات العمل واألجور والرواتب ،والرقابة اإلدارية والمالية ،هذا
فضال عن أن السياسة التشريعية في المجال االقتصادي يجب أن تتضمن تطوير
تشريعات حماية الملكية الفكرية والصناعية ،وتشجيع االستثمار ،وتوسيع التبادل
الحر مع السوق الخارجية وتنظيم المنافسة والحد من االحتكار ،وحماية المستهلك،
والتشريعات الصناعية والزراعية والعقارية والبيئية والمياه والطاقة ،وحماية
وتشجيع اإلنتاﺝ الوطني ،وتشريعات مكافحة الفساد وغسل األموال ،وضمان
المساءلة والشفافية ،وتشريعات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت  .والمواصالت.

المحور الثاني :مقومات التشريع الجاذب لالستثمار (الحوافز والضمانات):
تتضمن قوانين االستثمار مجموعة من المزايا والحوافز والضمانات التي تهدﻑ إلى
استقطاب االستثمارات وتشجيعها وجلب التكنولوجيا الحديثة وتحفيز دور القطاع
الخاﺹ الوطني واألجنبي وتوسيع حجم الصادرات وتعزيز القدرة التنافسية لالقتصاد
الوطني بما يؤدي إلى خدمة الخطط السياسية واالجتماعية واالقتصادية .حيث تسعى
قوانين االستثمار إلى تحقيق هدفين في آن واحد؛ هما تشجيع االستثمارات عن طريق
وضع قواعد محددة لمعاملتها وتوفير بعﺾ المزايا والحوافز لها ،وحماية هذه
االستثمارات من المخاطر السياسية وما في حكمها ،ويمكن تلخيص أهم الحوافز
والضمانات على النحو اآلتي:
1ـ المزايا المقررة في قوانين االستثمار الوطنية :تتضمن غالبية قوانين االستثمار
الوطنية حوافز مالية وضريبية وتيسيرات إدارية كبيرة للقضاء على كل العوائق التي
تحول دون انسياب رؤوس األموال وتدفقها إلى الدولة المضيفة .لذلك تتحيز بعﺾ
القو انين لمصالح االستثمارات عن طريق اإلعفاء الضريبي ألرباحها لعدد من
السنوات واإلعفاءات من الرسوم الجمركية على مستورداتها وبعﺾ الرسوم األخرﻯ
وحرية التحويل إلى الخارﺝ .وتنقسم هذه المزايا إلى ﺛالث مجموعات على النحو
التالي:
أ ـ الحوافز المالية :تقرر قوانين االستثمار الوطنية عدداً من الحوافز المالية والنقدية
تشجيعـًا الجتذاب رؤوس األموال إليها ،ومن هذه الحوافز ما يتصل بأصل رأس المال
المستثمر ،ومنها ما يتصل بعوائد رأس المال المستثمر واألجور والتعويضات:

6

أ  1 /ـ الحوافز المالية المتصلة بأصل رأس المال المستثمر :وتشمل كل الحوافز التي
يقررها المشرع الوطني في الدولة المضيفة لالستثمار والتي لها عالقة بأصل رأس
المال المستثمر؛ أي بعبارة أخرﻯ :التي تتمحور حول رأس المال المستثمر األصلي
وبالصورة التي ورد بها.
ويمكن إجمال هذه الحوافز بنقطتين أساسيتين ،هما :تمكين المستثمر من إعادة
تحويل أصل رأس المال المستثمر إلى خارﺝ الدولة المضيفة لالستثمار ،والسماح له
بفتح حساب أو حسابات بالعملة الوطنية أو األجنبية بالنسبة إلى الدولة المضيفة
لالستثمار.
أ  2 /ـ الحوافز المالية المرتبطة بعوائد رأس المال المستثمر واألجور والتعويضات:
عالوة على الحوافز المالية المقررة للمستثمر والمتصلة بأصل رأس المال المستثمر
في المشروع في البلد المضيﻒ لالستثمار؛ هناك حوافز أخرﻯ ال ترتبط بأصل رأس
المال مباﺷرة ،بل بصورة غير مباﺷرة؛ إذ أن الحافز ال يدعم أو ال يدور حول رأس
المال ،وإنما يدور حول بعﺾ المسائل التي ترتبط بصورة غير مباﺷرة به ،وأبرز
تلك الحوافز المالية تمكين المستثمر من تحويل عوائد رأس ماله المستثمر ،والسماح
للعاملين بالمشروع االستثماري بتحويل أجورهم وتعويضاتهم إلى خارﺝ البلد
المضيﻒ لالستثمار.
ب ـ الحوافز الضريبية :تؤﺛر المعاملة الضريبية على نحو مباﺷر في العائد المتوقع
من توظيﻒ رؤوس األموال ،فﺈذا كان هذا العائد يخضع لعبء ضريبي مرتفع ال يمكن
نقله إلى الغير؛ فﺈن هذا سوﻑ يؤدي إلى تقليل نسبة األرباح؛ مما ال يشجع على انتقال
رؤوس األموال إلى الدول ذات المعدل أوالعبء الضريبي المرتفع ،والعكﺲ صحيح.
ومن أهم الحوافز الضريبية التي تتضمنها قوانين االستثمار الوطنية ما يلي:
ب  1 /ـ إعفاء المشروعات من الضريبة على األرباح التجارية والصناعية ،كذلك
إعفاء األرباح التي توزعها هذه المشروعات من الضريبة العامة على الدخل .وقد
تكون هذه اإلعفاءات مطلقة من ناحيتي المدة ونوع النشاط ،أو تكون مقيدة بمدة
زمنية معيّنة وبنشاط معيّن ،وقد يكتفى بمنحها معاملة ضريبية ميسرة.
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ب  2 /ـ اإلعفاء من الضرائب والرسوم على جميع احتياجات المشروع من اآلالت
واألجهزة والمعدات.
ب  3 /ـ إعفاء عمليات المشروع وتعاقداته من رسوم الطابع.
وتتفاوت مدد اإلعفاءات ونسبه ا بحسب المنطقة الجغرافية التي تزاول فيها هذه
األنشطة والمجاالت حيث تتخذ القوانين النطاق المكاني أساسا ً لتحديد مدد اإلعفاء
المقررة؛ وذلك بغرﺽ توجيه االستثمارات نحو بعﺾ المناطق التي تحتاﺝ إلى التنمية
أكثر من غيرها.
ﺝ ـ التيسيرات اإلدارية :تتضمن بعﺾ قوانين االستثمار الوطنية مجموعة من
التيسيرات اإلدارية التي تقدمها السلطات المختصة بهدﻑ تذليل الصعوبات التي قد
تعترﺽ المشروعات االستثمارية؛ والمساعدة في إنجاز اإلجراءات الالزمة إلقامة
المشروع وحسن سيره واستقرار العاملين فيه.
وبناء عليه فقد تضمنت أغلب قوانين االستثمار الوطنية نصا ً يقضي بﺈنشاء لجنة أو
هيئة مختصة بتذليل العقبات التي قد تواجه المستثمر في جميع مراحل المشروع .إذ
تقوم هذه اللجنة أو الهيئة بدراسة المشروع المزمع إقامته ،وتصدر الترخيص الالزم
إلنشائه ،وأيضــًا تمد المستثمر بالمعلومات الالزمة عن قانون االستثمار الوطني حتى
يكون على بينة من أمره ،كما تقوم باستصدار القرارات الالزمة إلقامة رجال األعمال
والخبراء والعمال القادمين من الخارﺝ للعمل في المشروع االستثماري .وال ﺷك أن
أفضل فائدة لوجود هذه الهيئة هي أنها تحصر تعامالت المستثمر معها فقط دون
حاجة إلى تعامله مع الوزارات المتعددة؛ األمر الذي يؤدي إلى تالفي تعقيدات العمل.
2ـ الضمانات المقررة في قوانين االستثمار الوطنية :إن النظام القانوني المشجع
لالستثمار ال يتمثل في مجرد زيادة المزايا التي يمنحها للمستثمرين ،إنما يضاﻑ إلى
ذلك التقليل من احتماالت المخاطر ،وتوفير األمان والثقة في العالقات في بيئة يسودها
األمان والضمان؛ ألنه مهما أغدقت الدولة المضيفة على االستثمار من إعفاءات
ومزايا ،فﺈن ذلك يع ّد عديم الفائدة ما لم يكن هناك ضمان حقيقي ضد اإلجراءات
الحكومية التي تجرد المستثمر من ملكيته.
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وبما أن أكبر خطر يواجه المستثمر األجنبي هو الخوﻑ من المخاطر غير التجارية
وعلى األخص اإلجراءات الحكومية السالبة للملكية ،مثل المصادرة والتأميم؛ فقد
تضمنت قوانين االستثمار العديد من الضمانات التي تقضي بعدم االستيالء على أموال
المستثمرين إال طبقا ً لما تقضي به قواعد القانون الدولي؛ أي بعدم االستيالء على
أموالهم إال لغرﺽ عام وبمراعاة الشروط الواجبة للقانون وبشرط عدم التمييز وبعد
دفع تعويﺾ عن األموال المستولى عليها.
ومن البديهي أن الحماية القانونية ال تتمثل ـ بصورة أساسية ـ في مدﻯ ما توفره
القوانين من ضمانات موضوعية لحماية االستثمارات األجنبية فحسب ،بل في مدﻯ
فعالية تنفيذ هذه القوانين عند ظهور النزاعات ،وفي قدرة المستثمر األجنبي على
الرجوع إلى السلطات القضائية في حال نشوء تلك النزاعات بينه وبين الطرﻑ
الوطني .ذلك أن المشكلة الحقيقية التي يواجهها المستثمر األجنبي ليست مشكلة
تعريﻒ حقوقه والتزاماته أو تحديد مداها بقدر ما هي مشكلة البحث عن وسيلة
مستقلة ومحايدة وفعالة يمكنه اللجوء إليها للفصل في النزاعات االستثمارية التي قد
تنشأ بينه وبين الدولة المضيفة.
لذلك تضمنت العديد من قوانين االستثمار الوطنية إلى جانب الضمانات الموضوعية
ضمانات إجرائية ،هدفها تيسير حصول المستثمر األجنبي على حقه في حال نشوء
نزاع يتعلق باالستثمار ،وذلك بالنص على جواز اللجوء إلى التحكيم في تسوية
نزاعات االستثمار .فمما ال ﺷك فيه أن النص على التحكيم وسيلة لفﺾ نزاعات
االستثمار يتضمن العديد من المزايا ،منها سرعة اإلجراءات الالزمة للفصل في النزاع
ً
فضال
في أقل وقت؛ إذ إن مرونة إجراءات التحكيم تؤدي إلى توفير الكثير من الوقت.
عما يتميز به التحكيم من سرية ،فجلسات التحكيم غير العلنية وعدم نشر األحكام تع ّد
من المميزات الكبرﻯ للتحكيم ،حيث تظل األسرار المرتبطة بالعقد والمخترعات سرية.
فاألطراﻑ في نزاعات االستثمار يرغبون في عدم معرفة النزاعات الناﺷئة بينهم
نظرا لما قد تؤدي إليه هذه المعرفة من المساس بمراكزهم
وأسبابها ودوافعها؛ ً
المالية أو االقتصادية .أضﻒ إلى ذلك أن التحكيم هو قضاء متخصص ،فهو يكفل
المعرفة والخبرة القانونية المتخصصة والفنية الالزمة لتسوية نزاعات االستثمار
التي يتطلب حسمها معارﻑ اقتصادية وفنية حديثة وخبرة تتالءم مع توسع مجاالت
االستثمار.
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إذن فالقوانين ذات الصبغة االقتصادية المحفزة لالسثمار لم تعد رفاهية كما كانت في
الماضي ،لكن منذ عقود أضحت تلك القوانين أحد أهم المقومات التي ينظر لها
المستثمر قبل خوضه تجربة االستثمار في بلد ما ،فوضع أطر قانونية عادلة مستقرة
يمكن التنبؤ بها من أجل تحقيق التنمية المستدامة المنصفة الشاملة للجميع ،والنمو
االقتصادي وتوف ير فرﺹ العمل هو الطريق إليجاد االستثمار وخلق بيئات جاذبة
إلقامة ريادة األعمال الحرة ،فالشركات االستثمارية تبحث دائ ًما عن الدول التي
ينخفﺾ فيها معدل الخطر في االستثمار ،ويعد النظام القانوني للدولة من أهم عوامل
جذب االستثمار األجنبي في البلد.
ويشمل ذلك القان ون التجاري وسهولة المعامالت التجارية ،كما يشمل معدالت
الشفافية والفساد في الدول ،واالستقرار السياسي للحكومة.
وت ُمثل األهمية الكبرﻯ التي يعنيها جذب االستثمار أحد أهم المحفزات للدول ،للعمل
جاهدة على توفير ظروﻑ مواتية ومشجعة لجذب االستثمارات الوطنية واألجنبية
على السواء ،فالمستثمر يبحث عن الدولة التي تقدم له أفضل الفرﺹ لنجاح مشروعه
االستثماري وحمايته من المخاطر ،والسيما غير التجارية مثل المصادرة والتأميم
وغيرها من اإلجراءات التي من ﺷأنها التأﺛير في مشروعه ،لذا تحرﺹ معظم الدول
التي تبحث عن التنمية على تحسين نظامها القانوني من خالل إصدار قوانين
االستثمار ،وذلك لتوفير الحماية لتلك االستثمارات ومنحها الضمانات والمزايا
المختلفة التي من ﺷأنها بث الثقة والطمأنينة وتشجيع المستثمرين على االستثمار
في أراضيها.

المحور الثالث  :الحوافز التشريعية لتسهيل االستثمار في سلطنة عمان
 1ـ إيمانا من سلطنة عمان بأهمية جذب االستثمارات ورؤوس األموال ال سيما
األجنبي في االقتصاد الوطني فقد عمدت السلطنة إلى تهيئة المناخ االستثماري
المناسب بموجب تشريعات عدة عملت على تطويرها بما يتناسب مع المستجدات
الدولية والمحلية  ،وأنشأت الكيانات الراعية لذلك  ،وعملت على تيسير اإلجراءات
وتذليل العقبات  ،وأنشأت مناطق حرة ومناطق صناعية ومناطق اقتصادية خاصة تم
منح المستمرين فيها العديد من الحوافز والمزايا االستثمارية  ،وينظم االستثمار
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األجنبي في السلطنة بصفة أساسية قانون االستثمار األجنبي الصادر بالمرسوم
السلطاني رقم  ، 2019/50الذي كفل للمستمر األجنبي العديد من المزايا والحوافز
ومنها :
-

-

-

-

يتمتع المشروع االستثماري بجميع المزايا والحوافز والضمانات التي يتمتع
بها المشروع الوطني وفقا للقوانين المعمول بها فـي السلطنة.
يجوز تقرير حق المعاملة تفضيلية للمستثمر األجنبي بقرار من مجلﺲ الوزراء
بناء على توصية من وزير التجارة والصناعة تطبيقا لمبدأ المعاملة بالمثل.
يجوز منح مزايا إضافـية لمشاريع االستثمار األجنبي التي تؤسﺲ فـي المناطق
األقل نموا فـي السلطنة .
يجوز بقرار من مجلﺲ الوزراء منح المشروع االستثماري الذي يؤسﺲ إلقامة
مشروعات استراتيجية تسهم في تحقيق التنمية موافقة واحدة على إقامة
المشروع وتشغيله وادارته بما في ذلك تراخيص البناء والقوﻯ العاملة دون
الحاجة إلى اتخاذ أي إجراء آخر .
يجوز تخصيص األراضي والعقارات الالزمة للمشروع االستثماري  ،بطريق
اإليجار ،أو بمنح حق االنتفاع بها .
ال يجوز نزع ملكية المشروع االستثماري إال للمنفعة العامة طبقا لقانون نزع
الملكية للمنفعة العامة  ،ومقابل تعويﺾ عادل يقدر وقت نزع الملكية  ،ويجب
دفع التعويﺾ المستحق دون تأخير  ،كما ال يجوز إنهاء عقدي االنتفاع أو
اإليجار فـي حالة تخصيص األراضي والعقارات إال وفقا للحاالت المقررة قانونا
 ،أو بحكم قضائي .
ال يجوز للجهات المختصة إلغاء الموافقة أو الترخيص أو التصريح الصادر
للمشروع االستثماري إال بقرار مسبب بعد إنذار المستثمر األجنبي كتابة
بالمخالفة المنسوبة إليه  ،وسماع وجهة نظره  ،وإعطائه مهلة ال تزيد على
( )30ﺛالﺛين يومــــا من تاريخ إنـــذاره  ،إلزالـة أسبــاب المخالفة  ،وفـي جميع
األحـــوال يجـــب أخذ رأي الوزارة قبل إلغـــاء الموافقـــة  ،أو الترخيص ،أو
التصريح .
يجوز للمستثمر األجنبي حرية القيام بجميع التحويالت الخاصة بالمشروع
االستثماري من /وإلى خارﺝ السلطنة فـي أي وقت .
يجوز للمستثمر األجنبي نقل ملكية المشروع االستثماري كليا أو جزئيا إلى
مستثمر أجنبي آخر ،أو عماني ،أو التنازل عنه لشريكه فـي حالـة المشاركــة،
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أو االندمــاﺝ  ،أو االستحــواذ  ،أو تغيير الشكل القانونــي  ،وفــي هــذه الحاالت
تستمر معاملة المشروع االستثماري طبقا ألحكام هذا القانون  ،علــى أن
يواصـل المستثمر الجديد العمل فـي المشروع االستثماري  ،ويحل محل
المستثمر السابق فـي الحقوق وااللتزامات .
 تكون قرارات لجنة التظلمات المشكلة بالوزارة لنظر التظلمات التي يقدمها ذوالشأن نهائية وملزمة للوزارة والجهات المختصة .
 تختص المحاكم العمانية بنظر أي نزاع ينشأ بين المشروع االستثماري والغير ،وتكون لقضايا المشروعات االستثمارية صفة االستعجال عند نظرها أمام هذه
المحاكم  ،ويجوز تسوية الخالفات والمنازعات عن طريق التحكيم .
 2ـ أنشأت السلطنة وزارة بمسمى " وزارة التجارة والصناعة وترويج االستثمار
" بموجب المرسوم السلطاني رقم  ، 2020 / 97وتضمن هيكلها التنظيمي إنشاء
مديرية عامة بمسمى مركز خدمات االستثمار  ،كما نص المرسوم على إسناد العديد
من االختصاصات للوزارة وفيما يلي أبرز اختصاصاتها المتعلقة باالستثمار :
 العمل على تسهيل االستثمارات في المشروعات التي تساهم في تنمية االقتصادالوطني .
 العمل على توفير بيئة جاذبة لالستثمارات في السلطنة  ،بما في ذلك تسهيلوتسريع تأسيﺲ المشروعات االستثمارية  ،ووضع الضوابط المتعلقة بذلك .
 منح التراخيص الالزمة لممارسة األنشطة التجارية والصناعية واالستثمارات..

الخاتمة:
تبين لنا مما تقدم أنه في ظل تعاظم حدة المنافسة الدولية على جذب االستثماراتالخاصة فإن تهيئة اإلطار القانوني المناسب لالستثمار تُعد أحد العناصر الهامة
لتحسين بيئة االستثمار ،واستقرار المعامالت ،ورفع درجة الثقة في جدارة النظام
االقتصادي ككل ،وهذه كلها تمثل ﺷروطا جوهرية الستقطاب االستثمارات الخاصة.
فالحماية القانونية وتيسير المعامالت واإلجراءات التي يوفرها اإلطار القانوني السليم
هي التي تشجع على التراكم الرأسمالي ،وتؤدي إلى تخفيﺾ تكاليﻒ المعامالت،
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وتسهم في منح المستثمرين الشعور باالستقرار الحقيقي الذي يحتاﺝ إليه أي استثمار
طويل األجل.
ونظرا ألن نمو االقتصاد القومي أصبح يتوقﻒ على نمو االستثمار الخاﺹ وتعاظمه،
ً
والسيما في ظل تقلص الدور االستثماري للدولة ،األمر الذي يتطلب تهيئة البيئة
التشريعية لدفع االستثمار الخاﺹ وتوطينه (قطاعيـــًا وجغرافيـــــــًا) على نحو يحقق
لالقتصاد القومي أكبر عائد ممكن وأعلى مردود من منظور التنمية الشاملة .وذلك
من خالل وضع القوانين والنظم التي ت ُساعد على تدفق االستثمار ،من الناحية
الضريبية وتسهيل دخول العمالة األجنبية إلى البالد ،والعمل على توفير الضمانات
في مواجهة نزع الملكية دون تعويﺾ مناسب ،وحماية سرية المعلومات المتعلقة
بالمشروع ،مع التشديد على مبدأ المساواة بين المستثمر الوطني والمستثمر األجنبي
أمام القانون وخصوصــًا في مجال سرية المعلومات الفنية الخاصة بالمشروع،
وإعطاء الضمانات للمستثمر األجنبي وحمايته من أي تعديالت قد ترد على القوانين
القائمة التي أقام مشروعه في ظلها ،وضمان حقه في تحويل استثماره إلى مستثمر
أجنبي أو وطني أو التخلي عن المشروع لشريك أجنبي ،وإزالة القيود المفروضة
على هذا النوع من االستثمار والتي تشمل التضارب في القوانين واللوائح ذات الصلة.
فا لسياسة التشريعية في المجال االقتصادي يجب أن تتضمن آليات وأدوات المشاركة
والتنسيق بين المؤسسات الرقابية واإلﺷرافية العامة والخاصة واألهلية ووضوح
وتكامل األدوار ،وقواعد تنظيمية إلﺷراك المجتمع المدني والقطاع الخاﺹ في عملية
التنمية والتخطيط االستراتيجي ورسم السياسات وفق آليات وأسﺲ واضحة ومحددة,

وهللا من وراء القصد وهو الهادي إلى
سواء السبيل.
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