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هيئة تنمية املوؤ�س�سات ال�سغرية واملتو�سطة
قــــرار

رقـــم 2023/56
باإ�ســـدار الئحــــة ت�سجيـــــل 

املوؤ�س�سات ال�سغرى وال�سغرية واملتو�سطة واإ�سدار بطاقة ريادة االأعمال

ا�ستنادا اإلى املر�سوم ال�سلطاين رقم ٢٠٢٠/١٠٧ باإن�ساء هيئة تنمية املوؤ�س�سات ال�سغرية واملتو�سطة 
وحتديد اخت�سا�ساتها واعتماد هيكلها التنظيمي،

تقدمها هيئة  التي  للخدمات  املايل  واملقابل  الر�سوم  بتحديد  رقم 69/٢٠١٧  القرار  واإلى 
تنمية املوؤ�س�سات ال�سغرية واملتو�سطة،

واإلى القرار رقم ٢٠٢١/٧٠ فـي �ساأن التنازل عن االمتيازات والت�سهيالت واحلوافز ذات ال�سلة 
ببطاقة ريادة االأعمال،

وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة.
تـقـــرر 

املــادة االأولـــــى 
يعمل فـي �ساأن ت�سجيل املوؤ�س�سات ال�سغرى وال�سغرية واملتو�سطة واإ�سدار بطاقة ريادة االأعمال 

باأحكام الالئحة املرفقة.
املــادة الثانيــــة

يلغـــى القـــرار رقـــم ٢٠٢١/٧٠ امل�ســــار اإليــــه، كمـــا يلغـــى كـــل مـــا يخالـــف الالئحــــة املرفقـــة، 
اأو يتعار�ض مع اأحكامها.

املــادة الثالثــــة
على اأ�سحاب املوؤ�س�سات ال�سغرى وال�سغرية واملتو�سطـة توفـيــق اأو�ساعهــم طبقــا الأحكــام 

الالئحة املرفقة خالل مدة ال تزيد على )9٠( ت�سعني يوما من تاريخ العمل بها.

املــادة الرابعــــة
ين�سر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية، ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�سره.

�سـدر فـي: ١0 مـن رجـــــــب ١٤٤٤هـ
املـوافــــق:   ١  مـن فربايـــر 2023م

                                                          حليمة بنت را�سد الزرعية
                                                                                             رئي�ســـة هيئـــة تنميـــة

 املوؤ�س�سات ال�سغرية واملتو�سطة
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الئحة ت�سجيل املوؤ�س�سات ال�سغرى وال�سغرية واملتو�سطة

 واإ�سدار بطاقة ريادة االأعمال

الف�ســل االأول

تعريفـــات

املــادة ) ١ (

فـي تطبيق اأحكام هذه الالئحة، يكون للكلمات والعبارات االآتية املعنى املبني قرين كل منها، 
ما مل يقت�ض �سياق الن�ض معنى اآخر:

الهيئـــــة: 
هيئة تنمية املوؤ�س�سات ال�سغرية واملتو�سطة.

املوؤ�س�ســة: 
املوؤ�س�ســـة التـــي متــار�ض ن�ساطــا اقت�ساديــا اإنتاجيا اأو خدميا اأو جتاريا اأو حرفـيا اأو غريها 

من االأن�سطة.
بطاقة ريادة االأعمال: 

البطاقة التي متنح للموؤ�س�سة مبوجب اأحكام املادة )6( من هذه الالئحة.
الدعم واحلوافز: 

االمتيازات والت�سهيالت واالإعفاءات التي متنح للموؤ�س�سات ال�سغرى وال�سغرية واملتو�سطة، 
من قبل اجلهات املخت�سة بالتن�سيق مع الهيئة.

الف�ســـل الثانــي

ت�سجيــل املوؤ�س�ســة

املــادة ) 2 (

تتولى الهيئة ت�سجيل املوؤ�س�سة فـي ال�سجل املعد لذلك، وفقا للت�سنيف الوارد فـي امللحق 
املرفق بهذه الالئحة.
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املــادة ) 3 (

ي�سرتط لقيد املوؤ�س�سة فـي ال�سجل املعد لذلك ا�ستيفاء ال�سروط االآتية:
١ - اأن تكون املوؤ�س�سة �سغرى اأو �سغرية اأو متو�سطة وفقا للت�سنيف املن�سو�ض عليه 

فـي هذه الالئحة.
٢ - اأال تكون املوؤ�س�سة مملوكة ملوؤ�س�سة كربى، اأو فرعا لها، وت�ستثنى من ذلك املوؤ�س�سة 
التي يتم اال�ستثمار فـيها من خالل ال�سناديق اال�ستثمارية اأو ال�سركات احلكومية 

التي ي�سدر بتحديدها قرار من رئي�ض الهيئة.
3 - اأن يكون املقر الرئي�سي للموؤ�س�سة داخل احلدود اجلغرافـية ل�سلطنة عمان.

املــادة ) ٤ (

يقـــــدم طلب ت�سجيل املوؤ�س�ســـة على النموذج املعــــد لهذا الغر�ض ، ويجوز للهيئة ا�ستيفاء 
اأي بيانـــات اأخـــرى تراهـــا الزمــة لذلك، ويجب على املوؤ�س�سة حتديث بياناتها عند حدوث 

اأي تغيري فـيها.

املــادة ) 5 (

ت�ستفـيد املوؤ�س�سة امل�سجلة فـي الهيئة وفقا الأحكام هذه الالئحة من اأوجه الدعم واحلوافز 
املقررة لها.

الف�ســل الثالــث

بطاقــة ريــادة االأعمــال

املــادة ) 6 (

للح�سول  تقدمي طلب  الالئحة  الأحكام هذه  وفقا  الهيئة  لدى  امل�سجلة  للموؤ�س�سة  يكون 
على بطاقة ريادة االأعمال، وت�سدر البطاقة وفقا للفئات املعتمدة لدى الهيئة، وبعد �سداد 

الر�سوم املقررة لذلك.

املــادة ) ٧ (

ي�سرتط حل�سول املوؤ�س�سة على بطاقة ريادة االأعمال االآتي:
١ - اأن يكون مالك املوؤ�س�سة عمانيا متفرغا وم�سجال لدى وزارة العمل ك�ساحب عمل 

وذلك بالن�سبة لفئات البطاقة التي ي�سرتط فـيها تفرغ ال�سركاء.
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٢ - اأن يكون مالك املوؤ�س�سة موؤمنا عليه فـي اأحد اأنظمة التقاعد اأو التاأمينات االجتماعية 

لدى جهات االخت�سا�ض، وي�ستثنى من ذلك املتقاعدون اأو من جتاوزت اأعمارهم 

)6٠( �ستني عاما.

املــادة ) ٨ (

ت�ستفـيد املوؤ�س�سة احلا�سلة على بطاقة ريادة االأعمال من اأوجه الدعم واحلوافز املقررة لها، 

وفقا لل�سروط وال�سوابط التي تعتمد لذلك.

املــادة ) ٩ (

ت�سدر بطاقة ريادة االأعمال ملدة �سنة قابلة للتجديد ملدد مماثلة، وتعتــرب البطاقــة ملغــاة 

فـي حالة عدم جتديدها بعد م�سي )6٠( �ستني يوما من تاريخ انتهائها.

املــادة ) ١0 (

يجب على املوؤ�س�سة احلا�سلة على بطاقة ريادة االأعمال االلتزام باالآتي:

١ - �سداد ا�سرتاكات التاأمينات االجتماعية ب�سكل منتظم.

٢ - عدم التنازل عن الدعم واحلوافز اإال بعد احل�سول على موافقة كتابية م�سبقة من 

الهيئة قبل بيع املوؤ�س�سة، اأو الت�سرف فـيها باأي نوع من اأنواع الت�سرفات القانونية.

املــادة ) ١١ (

يجب عند بيع املوؤ�س�سة احلا�سلة على بطاقة ريادة االأعمال، اأو التنــازل عنها اأو الت�سرف 

فـيها باأي �سورة كانت ت�سوية جميع االلتزامات املرتبطة باأوجه الدعم واحلوافز، على اأن 

اأعمال جديدة خالل )3٠( ثالثني  ريادة  با�ستخراج بطاقة  املوؤ�س�سة اجلديد  يقوم مالك 

يوما من تاريخ البيع اأو التنازل اأو الت�سرف، وتعترب بطاقة ريادة االأعمال ملغاة اإذا مل يتم 

اأوجه الدعم واحلوافز  اإليها، كما تلغى جميع  امل�سار  ا�ستخراج بطاقة جديدة خالل املدة 

التي ح�سلت عليها املوؤ�س�سة مبوجبها.
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املــادة ) ١2 (

اإلغــاء بطاقــة ريادة االأعمال بناء على طلب مالك املوؤ�س�سة، �سريطة ت�سوية جميع  يجــوز 

االلتزامات املرتبطة بالدعم واحلوافز.

املــادة ) ١3 (

عند اإلغاء بطاقة ريادة االأعمال الأي �سبب من االأ�سباب، تلغى اأوجه الدعم واحلوافز املرتبطة 

بها، وال يجوز التقدم بطلب احل�سول على بطاقة جديدة الأي موؤ�س�سة تتبع املالك ال�سابقني 

اأو اأحدهم اأو ملوؤ�س�سة يكونون �سركاء فـيها، اإال بعد م�سي �سنة على االأقل من تاريخ االإلغاء.

املــادة ) ١٤ (

فـي حالة وفاة مالك املوؤ�س�سة  احلا�سلة على بطاقة ريادة االأعمال، يجب على الورثة التقدم 

اإلى الهيئة بطلب توفـيق اأو�ساع تلك املوؤ�س�سة با�ستخراج بطاقة ريادة اأعمال جديدة وفقا 

لل�ســروط وال�سوابط املن�سو�ض عليها فـي هذه الالئحة، وذلك خالل )9٠( ت�سعني يوما 

من تاريخ الوفاة، وفـي حال فوات امليعاد دون تقدمي الطلب تعترب بطاقة ريادة االأعمال 

الهيئة  املرتبطــة بها، ويجوز بعد موافقة رئي�ض  الدعم واحلوافز  اأوجه  ملغاة مـع جميع 

اأوجه الدعم واحلوافز املمنوحة لها للمدة التي تقدرها  ا�ستمــرار ا�ستفــادة املوؤ�س�ســة مــن 

الهيئة.
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ملحـــق

ت�سنيف املوؤ�س�سات ال�سغرى وال�سغرية واملتو�سطة

نـــوع املوؤ�س�ســـة

ال�ســــروط

عدد العمال
االإيرادات ال�سنوية 

بالريال العماين

اأقل من ١١٥٠٫٠٠٠ - ١٠ال�سغرى

١١ - ٥٠ال�سغرية
من ١٥٠٫٠٠٠ 

اإلى اأقل من ١٫٢٥٠٫٠٠٠ 

٥١ - ١٥٠املتو�سطة
من ١٫٢٥٠٫٠٠٠ 

 اإلى اأقل من ٥٫٠٠٠٫٠٠٠


