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المحليــــــة 
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وصـــــف البرنــامج التمويلي

الفئة المستهدفة/ المشاريع

القطاع/ المجال المستهدف

الرسوم اإلدارية والمالية

السقف التمويلي

نسبة تمويل الهيئة والمساهمة
الذاتيـــــــة فـــــي تكلفــة المشروع 

 برنـــــامج يختص بتمويــل  فرص أعمال  مختلفة من قبل مشاريع شراكــــة مع
 مؤسسات وشركات القطاع الخاص تساهم في تمكين المؤسسات الصغيـرة
 والمتوسطــة على النمو والتطور، وتوطين الصناعات أو الخدمـــات لــــدى هذه
 المؤسســــــات وذلك من خالل إيجـــــــاد فرص أعمال للمؤسســـــات الصغيــــرة

والمتوسطة لتوفير الخدمات والسلع المتعلقة بمدخالت اإلنتاج

أصحاب المؤسســات الصغيرة والمتوسطة الراغبين باالستفـــــــادة من فرص
 و برامـــج القيمة المحليــة المضافة التي تتاح من خالل الهيئة و كذلك فرص 

 األعمال التي تتوفرمن خالل صاحب المؤسسة

2040

القطاعـــات االقتصاديــة المتنوعة في سلطنة عمان و التي تركزعليهــــا محــــاور
   رؤية عمان

2%

)يصل السقف التمويلي إلى                  ريال عماني (حسب قرار اللجنة المختصة 250,000

 يجوز للجـــنة أن تشترط نسبـة لمساهمـــة مقدم الطلـــب في المشروع محــــل
%10التمويل، على أال تزيد على (        ) من تكلفته االستثمارية

البرنامج التمويلي األول
القيمة المحلية المضافة 
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البرنامج التمويلي الثاني
تمويل المشاريع الصناعية ومشاريع الخدمات

وصـــــف البرنــامج التمويلي

الفئة المستهدفة/ المشاريع

القطاع/ المجال المستهدف

الرسوم اإلدارية والمالية

 برنامـــج يختص بتمويل المشـــاريع الصناعية والصناعـــــات التحويلية ومشـــــاريع
 الخدمات واالمتياز التجاري والتعدين والصناعات اللوجستية والمشاريع السياحية

والزراعية والسمكية

رواد األعمال الراغبين بتأسيس مشاريع خاصة بهم
أصحاب المشاريع الراغبين في التوسع في المشاريع القائمة

2%

السقف التمويلي

نسبة تمويل الهيئة والمساهمة
الذاتيـــــــة فـــــي تكلفــة المشروع 

)250,000يصل السقف التمويلي إلى                ريال عماني (حسب قرار اللجنة المختصة

 يجــــوز للجنـــة أن تشترط نسبة لمساهمـــة مقدم الطلب في المشروع محـــــــــل
%10التمويل، على أال تزيد على (        ) من تكلفته االستثمارية

قطاعات الصناعات               القطاع الخدمي والتجاري
  قطاع السياحة                      قطاع  التعدين 

مشاريع االمتياز التجاري          المشاريع الزراعية والسمكية
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البرنامج التمويلي الثالث
تمويل رأس المال العامل واألصول الثابتة

وصـــــف البرنــامج التمويلي

الفئة المستهدفة/ المشاريع

القطاع/ المجال المستهدف

الرسوم اإلدارية والمالية

السقف التمويلي

نسبة تمويل الهيئة والمساهمة
الذاتيـــــــة فـــــي تكلفــة المشروع 

 برنامــــج يختص بتمويل رأس المواد العامل لتغطية االحتياجـــــات اليوميــة من
 المصاريف التشغيلية للمؤسسة مثل تكاليف شراء المواد الخام والسلع شبـه
 المصنعة أو البضائع والمخازن وقطع الغيار، الرواتب واألجور، مصاريف النقل
 وغيرهـــــا من التكاليف، وذلك من أجـــــل المحافظـــة على استمرارية العمليـــــة
 االنتاجيــــة من شراء المواد الخـــــام وحتى بيع االنتـــاج. وكذلك يتضمن البرنامج

تمويل األصول الثابتة

المشاريع القائمة من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

الصناعات التحويلية
قطاعات التقنية

قطاع الثروات الطبيعية
المشاريع التجارية و الخدمية

2%

)100,000  يصل السقف التمويلي إلى               ريال عماني ( حسب قرار اللجنة المختصة

 يجوز للجنــــة أن تشترط نسبــــة لمساهمــــة مقدم الطلب فــي المشروع محــل
%10التمويل، على أال تزيد على (        ) من تكلفته االستثمارية
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البرنامج التمويلي الرابع
تمويل المؤسسات  المحتضنة و مسّرعات األعمال

وصـــــف البرنــامج التمويلي

الفئة المستهدفة/ المشاريع

القطاع/ المجال المستهدف

الرسوم اإلدارية والمالية

 برنـــــامج يختص في تمويــــل المشاريع في  مرحلة االحتضـــــان والمؤسســــات
 المتعلقة بإنشاء وتشغيل حاضنات األعمال والمسرعات وذلك من أجل تسهيل

نقلها وتأسيسها على أرض الواقع

  المؤسسات المحتضنة
المؤسسات المشغلة لحاضنات ومسرعات األعمال

مسرعات األعمال

 في مجال التقنية و االبتكار و الثورة الصناعية الرابعة في قطاعـــات األمـن
.الغذائي و الخدمات و اللوجستيات و الصناعات اإلبداعية و االستشــــارات

2%

السقف التمويلي

نسبة تمويل الهيئة والمساهمة
الذاتيـــــــة فـــــي تكلفــة المشروع 

 يجوز للجنة أن تشترط نسبة لمساهمة مقدم الطلب في المشروع محل
%10التمويل، على أال تزيد على (        ) من تكلفته االستثمارية

70 ,000( يصل السقف التمويلي الى              ريال عماني (حسب قرار اللجنة المختصة
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نسبة تمويل الهيئة والمساهمة
الذاتيـــــــة فـــــي تكلفــة المشروع 

وصـــــف البرنــامج التمويلي

الفئة المستهدفة/ المشاريع

القطاع/ المجال المستهدف

الرسوم اإلدارية والمالية

  برنـــــــامج يختص بتمويل المشاريـــــع الحرفية واألعمــــــال المنزلية واالنتاجيــــة
 واألعمال الحرة والفردية وأعمال الباعة المتجولين واألنشطة التجارية المتنقلة

وذلك حسب لوائح الجهات المرخصة

أصحاب أعمال الباعة المتجولين واألنشطة التجارية المتنقلة

 أصحاب األعمال الفردية واالنتاجية

.المشاريع الحرفية

 قطاع الصناعات اإلبداعية، األعمال الحرة و المهن الفردية
و العربات المتنقلة

2%

15,000السقف التمويلي

 يجوز للجنـــــــة أن تشترط نسبــــــة لمساهمـــة مقدم الطلب في المشروع محـــــل
%10التمويل، على أال تزيد على (        ) من تكلفته االستثمارية

)يصل السقف التمويلي الى              ريال عماني (حسب قرار اللجنة المختصة

البرنامــج التمويلي الخامس : تمويل المنتجـــــات الحرفيــــــة واألعمـــــــال
المنزلية  واإلنتاجيـة أعمال الباعة المتجولين واألنشطـة التجارية المتنقلة 
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نسبة تمويل الهيئة والمساهمة
الذاتيـــــــة فـــــي تكلفــة المشروع 

وصـــــف البرنــامج التمويلي

الفئة المستهدفة/ المشاريع

القطاع/ المجال المستهدف

الرسوم اإلدارية والمالية

منتج يختص بتمويل العقود (مناقصات أو مشتريـات ) ، بحيث يتم  إصدار قرار 
التمويل بنــاء على رسالة إسنـــاد العمل من قـــبل الجهة المسنــدة وبطلب دفـع 

مبلغ نقدي معين أو قابل للتعيين للعمل خالل مدة محددة 

المؤسسات القائمة الحاصلة على عقود (مناقصات أو مشتريات) بإسناد 

مباشر من قبل الجهات الحكومية أو الشركات الحكومية (جهاز االستثمار 

العماني ).

 جميع القطاعات

2%

السقف التمويلي

البرنامــج التمويلي السادس :

تمويل العقود

يتم تمويل  العقود (مناقصات أو مشتريات) بنسبة         من قيمة العقد / المناقصة
وبحد أقصى               ريال عماني . (حسب قرار الجهة المختصة).

يمكن اشتراط مساهمة ذاتية من طالب التمويل ويمكن تمويل تكلفة المشروع
بنسبة           (حسب قرار الجهة المختصة) 

150,000

 %50

 %100
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شروط التقدم

 التفرغ التام إلدارة
 المشروع (بعد الموافقة

         النهائية على القرض)،
 و في حال وجود شركاء
 في المشروع فيشترط

           تفرغ شخص واحد،
 و في كل الحاالت يجب
 أال تتجاوز قيمة التمويل

 المشترك الواحد السقف
المحدد للمنتج التمويلي

 يشترط في المؤسسات
 الصغيرة و المتوسطة

 القائمة بأن تكون حاصلة
 على التراخيص الالزمة

 إلقامة المشروع أو
 الموافقات المبدئية من
 الجهات المختصة، و أن

 يتوفر لديها األشخاص ذوي
 الخبرة المناسبة للعمل في

المشروع و إدارته

 التقديم على الموقع
 اإللكتروني لبنك التنمية

 العماني و استكمال
 المتطلبات المتعلقة بإتمام

عملية التقييم المتبعة

091011

أن يكون
عماني 

الجنسية 

 أن يتوفر لديه المؤهل أو
 الخبرة المناسبة للعمل

 في المشروع محل طلب
التمويل وإدارته

 أن ال يقل سنه عن (    )
 ثماني عشرة سنة، وأال
 يزيد على (     ) خمس

 وخمسين سنة، عند
تقديم الطلب

 أن يجتاز البرنامج المعد
 من الهيئة بشأن جاهزيته

 لتأسيس و إدارة المشروع
محل التمويل

 أال يكون لديه تمويل
 قائم من الهيئة، و

 ذلك باستثناء طلبات
 التمويل اإلضافي
 للمشاريع القائمة

 أن يسمح وضعه
 المالي واالئتماني

بالحصول على التمويل

 أال يكون قد سبق الحكم
 عليه في جناية أو جريمة

 مخلة بالشرف و األمانة، ما
لم يكن قد رَد إليه اعتباره

010203

55

04

050607

 أن يلتزم بعد الموافقة على
 التمويل بإقامة مؤسسة

 صغيرة أو متوسطة لمزاولة
 المشروع محل التمويل، و

الحصول على بطاقة
 ريادة األعمال 

08

18

برنامج جاهزية رائد العمل )(

https://odb.om/home/authority_loan



المستندات المطلوبة

مستندات إضافية لبرنامج تمويل العقود

أوًال: المشروع الجديد ( تأسيس )

ثانيًا: المشروع القائم ( تعزيز وتوسعة )
باإلضافة إلى المستندات المدرجة في الفقرة السابقة (تأسيس) يتم تقديم التالي:

 رسالة اإلسناد الصادرة
 من الجهة للمؤسسة

الموافق عليها

 اعالن الجهة المانحة
المسندة للعمل

010203

 نسخة من العقد وخطة
 مراحل الدفعات النقدية

من الجهة

 رخصة جاهزية رائد
األعمال

دراسة جدوى
اقتصادية للمشروع 

 نسخة من المؤهل
 الدراسي و الخبرات

العملية

 نسخة من بطاقة
 الضمان االجتماعي
 بالنسبة للخاضعين
للضمان االجتماعي

010203

050607

 شهادة عدم محكومية من
شرطة عمان السلطانية

04

 نسخة من البطاقة
 الشخصية و صورة

شمسية واحدة

 عدد (   ) من عروض االسعار لكل بند من بنود
 المشروع للتجهيزات والمعدات الضرورية للمشروع

.وان ال يكون مضى عليها اكثر من    اشهر

08

2

6

 شهادة االنتساب لغرفة
تجارة وصناعة عمان

 أي سجالت تجارية و
 تراخيص و مستندات أخرى

ذات عالقة بالمشروع

 الحسابات الختامية المدققة للمشروع
 لمدة ال تقل عن سنة

 كشف حساب بنكي
 للمؤسسة آلخر ستة

أشهر

080910

12

11

 ترخيص العمل المنزلي
 بالنسبة للمشاريع

 المنزلية
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سنوات السداد

فترة السمــــاح

 يتم تحديد السنوات (10ال تزيد فترة السداد عن      سنوات تبدأ من انتهاء فترة السماح
(

 يمنـــــح المستفيد فترة سمــــــاح تبدأ من تاريخ آخر دفعة للصــرف وبمدة التتجــاوز
( ويتم تحديدها من قبل اللجنة المختصة ) السنتين

يتم تحديدها من قبل اللجنة المختصة على أن ال تتجاوز  فترة السماح    أشهر
 في كل الحاالت. 

سنوات السداد
24

حســـب طبيعـــــة كل مشروع و فتــرة اإلسترداد بنـــــاء علــــى قرار اللجنة المختصـــــة

حسب فترة انجاز المشروع أو حسب ظروف صرف الدفعات الماليـة بحسب 
مراحل المشروع، على أن ال تتجاوز سنوات السداد في كل الحاالت      شهر.

3

لبرنامج تمويل العقود

لبرنامج تمويل العقود

فترة السمــــاح


