
جهــود الحکومــة لدعــم قطـــاع
املؤسسـات الـصغیرة والـمتوسطة

خــالل جائحــة کـــورونا کــوفید١٩ 

اإلصدار األول - مایو ٢٠٢١



"َیُمرُّ العالُم يف هذه الفترِة، بأوضاعٍ غیِر مسبوقٍة، تزامنْت فیها 
 ، النفط  أسعاِر  يف  الکبیُر  واالنخفاُض  العاملیُة  املالیُة  األزمُة 

الذي وصَل ملستویاٍت قیاسیٍة ، وانتشاُر جائحِة کورونا.
وألننا ُجزٌء حیوٌي من هذا العالِم اُملتراِبِط نتشارُك معُه املصالَح 
األمَر  َأْوَلْینا  فقد  ؛  َیُضرُّه  ملا  وَنْأَسی  َیُسرُّه  ملا  ُنَسرُّ  واملصیر، 
راِتِه، یلع املستوى الوطنيِّ ویلع  اهتمامًا خاصًا ، ُمتاِبعیَن َتَطوُّ
املستویاِت اإلقلیمیِة والدولیِة، مسخریَن کافَة األسباِب ، التي 
آثاِرها،  حدِة  وتخفیِف  األوضاِع،  هذه  تأثیراِت  استیعاَب  ُتسهُل 

یلع کافِة قطاعاِت الدولِة"

هیثم بن طارق



املقدمة
أکبر  یلع  تأثیراتها  کوفید١٩  کورونا  جائحة  أزمة  لتصاعد  کان 
االقتصادات حول العالم، ونظرا ألن السلطنة هي جزء من هذا 
فسارعت  القطاعات،  ملختلف  التأثیرات  امتدت  فقد  العالم 
فیها  بما  القطاعات  مختلف  لدعم  إجراءات  التخاذ  الحکومة 
الحزم  مختلف  عبر  واملتوسطة  الصغیرة  املؤسسات  قطاع 
الفترة  طوال  الحکومة  أقرتها  التي  والتسهیالت  والحوافز 
الحیوي،  القطاع  هذا  یلع  الجائحة  آثار  لتخفیف  االستتثنائیة 
تولي  وهي  عقد  من  أکثر  مدى  یلع  الحکومة  عملت  الذي 
التقریر  ویأتي هذا  به،  والنهوض  لتنمیته  خاصة  وعنایة  اهتماما 
لیوثق کافة اإلجراءات واملبادرات والحوافز التي أقرتها الحکومة 

لدعم قطاع املؤسسات الصغیرة واملتوسطة . 

املقدمة



ترکزت الجهود يف
 املحاور اآلتیة:

  تأجیل أقساط
  فوائد/أرباح

  تسهیالت ائتمانیة
  إعادة جدولة القروض

 تخفیض ضریبة الدخل
 تقسیط ضریبة الدخل

 ترحیل خسارة
 اإلعفاء من الضریبة السیاحیة والبلدیة

برامج تمویلیة طارئة

تخفیض رسوم 

إعفاء من غرامات التأخیر 

تأجیل دفع مستحقات الخدمات
 األساسیة (الکهرباء واملیاه)

دراسة ومعالجة أوضاع 
املؤسسات املتأثرة

تسهیالت وحوافز مصرفیة 

تسهیالت وإعفاءات ضریبیة

إعفاءات رسوم التراخیص 

تأجیل سداد االشتراکات الشهریة
يف نظام التأمینات االجتماعیة

دراسة لقیاس أثر املحفزات واإلعفاءات
يف تحسین وضع املؤسسات الصغیرة 

و املتوسطة

٣



٢٠٢١ 

٢٥
مـایو

٢٠٢١ 

٢٦
مـایو

٢٠٢١ 

٨
أبریل

إطالق هیئة تنمیة املؤسسات الصغیرة واملتوسطة برنامج تمویلي طارئ 

التي  للضوابط  وفًقا  األعمال  ریادة  بطاقة  حاملي  األعمال  لرّواد  موّجه 

سوف تعلنها الهیئة.

الرزق  وموارد  سند  برنامجي  من  املستفیدین  املواطنین  کافة  إعفاء 

(سابًقا) من أداء املبالغ غیر املسددة املستحقة علیهم.

تقدیم بنك التنمیة العماني تسهیالت مالیة بدون فوائد ورسوم للعاملین 

واألعمال  املتنقلة،  والخدمات  البیع  أعمال  وتتضمن:  الخاص،  لحسابهم 

املنزلیة، وأصحاب سیارات األجرة املرخصة للعمل يف الفنادق واملطارات، 

ومشاریع املرأة، والعاملین يف مجال الصید.

جاءت حزمة مبادرات الحمایة االجتماعیة التي أقرها جاللة السلطان هیثم 

بن طارق املعظم - حفظه اهللا ورعاه - خالل ترؤسه اجتماع اللجنة الرئیسیة 

للبرنامج  الوطني للتوازن املالي، وبکلفة تزید یلع مائة ملیون ریال عماني 

استمراًرا للحزم واملبادرات التحفیزیة يف الجانبین االقتصادي واالجتماعي 

لوضع اللبنات املتینة ملنظومة الحمایة االجتماعیة التي تعمل الحکومة 

یلع بنائها، لتکون مظلة فاعلة ومستدامة لکافة خدمات وبرامج وشبکات 

األمان االجتماعي سواء القائمة أو املستقبلیة.

حزمة مبادرات الحمایة االجتماعیة لقطاع املؤسسات الصغیرة واملتوسطة:

هیئة تنمیة املؤسسات الصغیرة واملتوسطة

بنك التنمیة العماني

تنفیذًا للتوجیهات السامیة باعتماد حزمة مبادرات الحمایة االجتماعیة 
ولـتعزیز نشـاط واستدامـة الـمؤسسـات الـصغیرة واملتوسطة.

٤

هیئة تنمیة املؤسسات الصغیرة واملتوسطة
إطـالق تفاصیل البرنـامج التمویلي الطـارئ املوجه لرواد األعمال حاملي

بطـاقة ریـادة األعمـال بسقف تـمویلي یصـل إلی ١٠٠٠٠ ریال عمـاني،    

 والبدء يف استقبال الطلبات. 

الـتوجیهات السـامیة لـجاللة السلطـان املعظم -حفظـه اهللا ورعاه- 
بـإطـالق حزمـة من املبـادرات التشغیلیة. 

هیئة تنمیة املؤسسات الصغیرة واملتوسطة

صـرف إعانة شهریة مقطوعة من صنـدوق األمان الـوظیفي بمـا مقـداره

 ٢٠٢,٥٠٠ مـائتان وریـاالن وخمسمـائة بیسة ملدة ستة أشهر للعـاملین 

لحسابهم الخاص املؤمن علیهم لدى الهیئة العامة للتأمینات االجتمـاعیة 

املتأثـرة أعمالهم بـسبب الوضـع االقتصـادي ومن يف حکمهـم والبالغ 

عددهم قرابة١٥,٠٠٠ خمسة عشر ألفًا.

 



استمرار تأجیل أقساط القروض الخاصة باملؤسسات الصغیرة واملتوسطة 

واملستحقة لصندوق الرفد سابقًا حتی نهایة دیسمبر ٢٠٢١م.

عن  قیمتها  تزید  ال  التي  الحکومیة  املشتریات  مناقصات  إسناد  یقتصر   

واملتوسطة  الصغیرة  للمؤسسات  عماني  ریال  آالف  عشرة   ١٠,٠٠٠

الحاصل أصحابها یلع بطاقة ریادة األعمال، ویتم االستثناء من ذلك بقرار 

مسبب من رئیس الوحدة.

لتعزیز  العماني  التنمیة  بنك  من  تمویلي  برنامج  إعداد  یلع  ١ملوافقة 

التجارة  وزارة  مع  بالتعاون  وذلك  العمانیة  والخدمات  املنتجات  صادرات 

والصناعة وترویج االستثمار ووکالة ضمان ائتمان الصادرات العمانیة.

تخفیض رسوم التراخیص البیئیة التي تجدد عام ٢٠٢١م بنسبة ( ٥٠٪) عن 

کامل مدة سریان التراخیص.

شریطة  املنتهیة  البیئیة  التراخیص  یلع  املترتبة  الغرامات  من  اإلعفاء 

تجدیدها خالل ٣ أشهر.

کما شملت خطة التحفیز يف محاورها محفزات ملؤسسات القطاع الخاص 

ستسفید منها املؤسسات الصغیرة واملتوسطة وهي:

٢٠٢١

٩
مارس

 تخفیض معدل ضریبة الدخل من (١٥٪) إلی (١٢٪) للمؤسسات الصغیرة 

واملتوسطة وفقا لتصنیف هیئة تنمیة املؤسسات الصغیرة واملتوسطة 

ومثیالتها من املؤسسات غیر املسجلة بالهیئة واملسجلة بوزارة التجارة 

والصناعة وترویج االستثمار للسنتین الضریبیتین ٢٠٢٠م و٢٠٢١م. 

وزارة  بقیام  اهللا-  -أعزه  املعظم  طارق  بن  هیثم  السلطان  جاللة  وّجه 

التجارة والصناعة وترویج االستثمار باالشتراك مع الجهات الحکومیة ذات 

العالقة بدراسة ومعالجة أوضاع الشرکات املتأثرة بالتحدیات االقتصادیة 

الحالیة بهدف إیجاد الحلول الکفیلة للتغلب یلع تلك الصعوبات.

جاءت خطة التحفیز االقتصـادي التي أقرهــا جـاللة السلطــــان هیثم بن 

طارق املعظم - حفظه اهللا ورعاه - منسجمة مع الرؤیة املستقبلیـة عمان 

٢٠٤٠ ولتعزیز جهود التعايف من تأثیرات جائحة کورونا (کوفید ١٩).

وتضمنت خطة التحفیز االقتصادي حوافز خاصة بقطاع املؤسسات الصغیرة 

واملتوسطة :

وزارة التجارة و الصناعة و ترویج االستثمار

جهاز الضرائـب

وزارة املالیــة

بنك التنمیة العماني

- هیئة تنمیة املؤسسات الصغیرة واملتوسطة
- بنك التنمیة العماني

- وزارة املالیة
- هـیئة البیئة  

٥



تخفیض القیمة االیجاریة لألراضي يف املنطقة االقتصادیة الخاصة بالدقم 

ويف الـمناطق الـصناعیة التابـعة للمؤسسة العامة للمناطق الصنــاعیة

( مدائن ) بنسبة (٢٥٪) وذلك ابتداء من ینایر٢٠٢١م وحتی نهایة ٢٠٢٢م.

بتراخیص  املتعلقة  البلدیة  الرسوم  هیکلة  بإعادة  املعنیة  الجهات  قیام 

األنشطة التجاریة وذلك بدمج بعضها وإلغاء غیر الضروریة منها، بما یکفل 

التسهیل يف اإلجراءات والسرعة يف اإلنجاز.

خالل  من  واالستثماریة  التجاریة  واألنشطة  األعمال  بمزاولة  السماح 

الحصول یلع ترخیص مبدئي یتیح للمستثمر مزاولة النشاط التجاري بدون 

باالشتراطات  االلتزام  تعهده  بعد  النهائي  الترخیص  الحصول یلع  انتظار 

واملعاییر املحددة ملزاولة ذلك النشاط.

الضریبة  من  واإلعفاء  املستحقة  الدخل  ضریبة  سداد  بتقسیط  السماح 

اإلضافیة ( عن عام ٢٠٢١م واملرتبة یلع تقسیط الضریبة ).

خصم نسبة ( ١٪ ) من قیمة الضریبة املستحقة وبحد أقصی ١٠,٠٠٠ ریال 

عماني من الضریبة املعلن عنها باإلقرار الضریبي للسنة التالیة لکل من 

یلتزم بتقدیم اإلقرارات الضریبیة املستحقة بموجبها يف مواعیدها املقررة 

قانونا.

السنة  عن  واملؤسسات  الشرکات  لدى  تحققت  التي  الخسارة  ترحیل 

للضریبة  الخاضع  داخل  من  وخصمها  التالیة  السنة  إلی  ٢٠٢٠م  الضریبیة 

لسنة ٢٠٢١م والسنوات التالیة لها حتی یتم تسویة الخسارة دون  التقید 

باملدة الزمنیة البالغة ٥ خمس سنوات املنصوص علیها باملادة ( ٧١) من 

قانون ضریبة الدخل.

بتوزیعات  الصلة  ذات  املستقطعة  بالضریبة  العمل  تعلیق  يف  االستمرار 

أرباح األسهم و الفوائد ملدة ٥ سنوات وذلك اعتبارا من العام ٢٠٢٠م.

اإلعفاء من ضریبة الدخل لجمیع الشرکات التي تباشر نشاطها الرئیسي 

يف قطاعات التنویع االقتصادي اعتبارا من االول من ینایر ٢٠٢١م وذلك 

ملدة ٥ سنوات  وفقا للضوابط والشروط التي سوف یتم اإلعالن عنها 

فــي  تسجیلهــا  تاریخ  من  اعتبــار  وذلك  الضرائب،  جهــاز  قبل  مــن 

السجل التجاري.

التي تحصل من املنشآت  البلدیة  السیاحیة وضریبة  الضریبة  اإلعفاء من 

السیاحیة إلی نهایة دیسمبر ٢٠٢١م.

املنشآت  من  املحصلة  البلدیة  وضریبة  السیاحیة  الضریبة  تورید  تأجیل 

السیاحیة الی نهایة دسیمبر٢٠٢١م.

- الهیئة العامة للمناطق االقتصادیة الخاصة و املناطق الحرة
- املؤسسة العامة للمناطق الصناعیة

وزارة الداخلیة / بلدیة ظفار / بلدیة مسقط / بلدیة مسندم 

وزارة التجارة و الصناعة و ترویج االستثمار

جهاز الضرائب

٦



٢٠٢٠ 

٣١
 دیسمبر

قرار اللجنة العلیا  املکلفة ببحث آلیة التعامل مع التطورات الناتجة 
عن انتشار فیروس کورونا  (کوفید ١٩)بتمدید حزمة التسهیالت التي 
تقدمها وزارة العمل ملؤسسات القطاع الخاص والقوى العاملة به 

حتی ٣١ مارس ٢٠٢١ والتي تتمثل يف:

 عدم إنهاء خدمات القوى العاملة الوطنیة والسماح يف الظروف الحالیة 

أجور  لتخفیض  بالتفاوض  املتـأثرة  الخاص  القطاع  لشرکات ومؤسسات 

العاملین لدیها لفترة ٣ أشهر مقابل تخفیض ساعات العمل بعد استنفاد 

رصید إجازات املوظف املدفوعة األجر کاملة یلع أن یطبق هذا اإلجراء 

يف حال اقتضی األمر حتی تاریخ ٣١ مارس ٢٠٢١م.

(الحـــوافز املصرفیة ( الــمقدمة من البنك املــرکزي العمــانــي):

للقوى  العمل  مزاولة  ترخیص  وتجدید  استقدام  ترخیص  رسوم  تخفیض 

العاملة غیر العمانیة املحددة يف املادة الثانیة من القرار الوزاري الصادر 

من وزارة العمل رقم (٢٠٢١/١٢) وذلك بنسبة: 

- (٥٠٪) للمؤسســات والشرکــات املحققــة لنســب التعمین املقررة.

- (٢٥٪) للمؤسســات والشرکــات التـي یعمـل بها قـوى عاملة عمانیة.

الصغیرة  للمؤسسات   (٪١٢) إلی   (٪١٥) الدخل من  تخفیض معدل ضریبة 

واملتوسطة، وفقا لتصنیف هیئة تنمیة املؤسسات الصغیرة واملتوسطة 

ومثیالتها من املؤسسات غیر املسجلة بالهیئة واملسجلة بوزارة التجارة 

والصناعة وترویج االستثمار للسنتین الضریبیتین ٢٠٢٠م و ٢٠٢١م.

استمرار العمل بالحزم التحفیزیة املتعلقة بمنح االئتمان ومن ضمنها رفع 

واإلنتاجیة  املتأثرة  للقطاعات  اإلقراض  وتسهیل  التسلیف  نسبة  سقف 

إلی  الهادفة  اإلجراءات  من  وغیرها  الوقائي  املال  رأس  نسب  وخفض 

القیام  یلع  التمویلي  والتأجیر  التمویل  وشرکات  املصارف  مساعدة 

بأدوارها يف دعم جهود التعايف االقتصادي يف البالد وتحسین مستویات 

السیولة املتوفرة يف السوق املحلي.

أن یعمل البنك املرکزي العماني مع املصارف وشرکات التمویل والتأجیر 

النقدیة  التدفقات  مع  لتتناسب  القروض  جدولة  إعادة  یلع  التمویلي 

بالتزاماتهم  الوفاء  یلع  قدراتهم  تعزیز  لضمان  للمقترضین؛  الجدیدة 

الناشئة،  االقتصادیة  للتطورات  وفقا  التمویل  مؤسسات  مع  التعاقدیة 

دون فرض رسوم إلعادة الجدولة.

توجیه البنوك باالستمرار يف االستجابة لطلبات تأجیل أقساط وفوائد / 

أشهر   ٦ الراهن ملدة  الوضع  بتداعیات  املتأثرین  أرباح جمیع املقترضین 

بالتصنیف  املساس  دون  ٢٠٢١م،  سبتمبر  شهر  نهایة  حتی  وذلك  أخرى 

األئتماني لها.

 وزارة العمل 

وزارة العمل 

البنك املرکزي العماني
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٢٠٢٠ 

١٥
 أبریـل

أقرت اللجنة العلیا املکلفة ببحث آلیة التعامل مع التطورات الناتج عن
 انتشار فیروس کورونا ( کوفید١٩ ) حزمة من التسهیالت لدعم القطاع 

الخاص والقوى العاملة به .

اإلعفاء من الرسوم والغرامات املترتبة یلع تراخیص مزاولة العمل للقوى 

العاملة غیر العمانیة شریطة مغادرتها السلطنة مغادرة نهائیة، وإعفاء من 

الغرامات أول مرة والتجدید ونقل الخدمات من تـــاریخ انتهاء البطاقــة

ومؤسسات  لشرکات  والسماح  /٢٠٢١م،   ٠٣/  ٣١ إلی  /٢٠٢٠م   ٠٣/  ١٥  

القطاع الخاص املتأثرة أن تنهي خدمات القوى العاملة الوافدة شریطة 

سداد جمیع مستحقاتها السابقة ومغادرتها للسلطنة.

نهایة  حتی  العمانیة  غیر  العاملة  القوى  بطاقات  تجدید  رسوم  تخفیض 

ریال   ٣٠١ من  بدًال  عماني  ریال   ٢٠١ الرسوم  لتصبح  القادم  مارس  شهر 

الشرکات  و  للمؤسسات  املنتهیة  البطاقات  بتجدید  السماح  مع  عماني 

التي بها قوى عاملة عمانیة و أصحاب املؤسسات الصغیرة واملتوسطة 

ألصحاب  والسماح  االجتماعیة،  للتأمینات  العامة  الهیئة  لدى  املسجلین 

العمل بتجدید تراخیص مزاولة العمل املنتهیة للعمال املوجودین حالیا 

خارج السلطنة خالل الفترة االحترازیة و اإلعفاء من الغرامات املترتبة یلع 

ذلك بعد التنسیق مع الجهات املختصة.

تنتهي  التي  العمانیة  غیر  العاملة  القوى  استقدام  تراخیص  مدة  تمدید 

خالل هذه الفترة والسماح باعتماد تراخیص عمل مبدئیة لقوى عاملة غیر 

الرسوم  احتساب  یتم  املرحلي حیث  أو  الجزئي  لالستخدام  قابلة  عمانیة 

للعدد الذي ترغب املنشأة يف استقدامه والسماح للمنشآت املتعددة 

اململوکة لنفس الشرکاء بانتداب العاملین لدیها للعمل بأي منشأة من 

تلك املنشآت وقت الضرورة والسماح ملنشآت القطاع الخاص باالستعانة 

اتفاق  بموجب  منشآتها  يف  للعمل  أخرى  ملنشآت  تابعة  عاملة  بقوى 

مکتوب بین املنشآت.

الصغیرة  للمؤسسات  التراخیص  رسوم  کافة  سداد  من  اإلعفاء 

واملتوسطة اململوکـة من قبل العمانیین املتفرغین الدارة مؤسساتهم

من  األولی  الثالث  للسنوات  األعمال)  ریادة  بطاقة  یلع  الحاصلین   )  

وهي  الهیئة  قبل  من  واملحددة  املستهدفة  لألنشطة  التأسیس 

والتجارة  والسیاحة  (النقل  الخدمیة  واألنشطة  التحویلیة،  الصناعات 

اللوجستیة) واألنشطة السمکیة والزراعیة.

تلتزم مؤسسات وشرکات القطاع الخاص باملحافظة  یلع استمرار عمل 

املؤسسات  تلك  يف  خدماتها  إنهاء  وعدم  الُعمانیة،  العاملة  القوى 

والشرکات .

 وزارة العمل

 املؤسسات الحکومیة ذات العالقة 

٨



یجوز ملنشآت القطاع الخاص االستعانة بقوى عاملة تابعة ملنشآت أخرى 

والسماح  املنشآت  بین  مکتوب  اتفاق  بموجب  منشآتها  يف  بالعمل 

القوى  عمل  عقود  بإنهاء  املتأثرة  الخاص  القطاع  وشرکات  ملؤسسات 

العاملة غیر الُعمانیة لدیها شریطة التزام هذه املؤسسات بسداد جمیع 

مستحقات العاملین ومغادرتهم السلطنة نهائیًا.

من  ابتداًء  التجاري  السجل  تجدید  رسوم  حول  الصادر  اإلعفاء  استمرار 

والشرکات،  املؤسسات  لکافة  ٢٠٢٠م  یونیو  شهر  نهایة  وحتی  تاریخه 

خدماتها  تقدم  والتي  الخدمیة،  املؤسسات  بتشغیل  والسماح 

للمؤسسات الکبیرة أو األفراد وفق ضوابط احترازیة یتم تحدیدها من قبل 

الجهات املختصة و تبني إجراءات احترازیة باملصانع بحیث یسمح للمصانع 

امللتزمة بها االستمرار يف عملهم.

إعادة جدولة القروض بدون فوائد وبدون رسوم إضافیة وتأجیل سداد 

٢٠٢٠م،  یونیو  شهر  نهایة  حتی  الصحي  والصرف  واملاء  الکهرباء  فواتیر 

وإتاحة تقسیط وجدولة املبالغ املستحقة فیما بعد  وإلحاق املستحقین 

الدعم  بطاقة  من  املستفیدین  بشریحة   - الدخل  فئة  حسب   - منهم 

الوطني للوقود. 

من  ابتداًء  الُعمانیة  غیر  العاملة  القوى  بطاقات  تجدید  رسوم  تخفیض 

تاریخه وحتی نهایة شهر یونیو ٢٠٢٠م؛ لتصبح ٢٠١ ریال ُعماني بدًال من 

للمؤسسات  املنتهیة  البطاقات  بتجدید  السماح  مع  ُعماني  ریال   ٣٠١

الصغیرة  املؤسسات  وأصحاب  ُعمانیة  عاملة  قوى  بها  التي  والشرکات 

واملتوسطة املسجلین يف التأمینات االجتماعیة.

اإلعفاء من الرسوم والغرامات املترتبة یلع تراخیص مزاولة العمل للقوى 

العاملة غیر الُعمانیة شریطة مغادرتها السلطنة مغادرة نهائیة، والسماح 

للعمال  املنتهیة  العمل  مزاولة  تراخیص  بتجدید  العمل  ألصحاب 

املوجودین خارج السلطنة خالل الفترة االحترازیة واإلعفاء من الغرامات 

مدة  وتمدید  املختصة  الجهات  مع  التنسیق  بعد  ذلك،  یلع  املترتبة 

تراخیص استقدام القوى العاملة غیر الُعمانیة التي تنتهي خالل تلك الفترة.

قابلة  ُعمانیة  غیر  عاملة  لقوى  مبدئیة  عمل  تراخیص  اعتماد  یجوز 

الذي  للعدد  الرسوم  احتساب  یتم  حیث  املرحلي  أو  الجزئي  لالستخدام 

لنفس  اململوکة  املتعددة  للمنشآت  ویجوز  باستقدامه  املنشأة  ترغب 

املنشآت  تلك  من  منشأة  بأي  للعمل  لدیها  العاملین  انتداب  الشرکاء 

وقت الضرورة .

وزارة التجارة و الصناعة و ترویج االستثمار

البنك املرکزي العماني / هیئة تنظیم الخدمات 
العامة / الهیئة العامة للمیاه

تمدید مدة تراخیص استقدام القوى العاملة غیر العمانیة التي تنتهي خالل

 هذة الفترة.
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يف إطار االهتمــام الذي تولیه الحکومة للتخفیـف مـن آثـار اإلجراءات
 االحـترازیة لـفیروس کورونــا املستجـد (کوفید ١٩) یلع املواطـنین 

ومؤسسات القطاع الخاص،فقد جرى التوصل إلی اتخاذ الخطوات اآلتیة: 

التي  العقود  باستمرار  الحکومیة  والشرکات  الحکومیة  القطاعات  التزام 

الخدمات  مجال  يف  الخاص  القطاع  وشرکات  مؤسسات  مع  أبرمتها 

واملرونة يف تمدید فترة إنجاز املشاریع الحکومیة للمؤسسات والشرکات 

املتـأثرة باإلغالق مع إعفائهـا من الغرامات والرسوم املترتبـة یلع ذلك.

علیهم  املؤمن  والُعمانیین  األعمال  أصحاب  من  یرغب  ملن  السماح 

حکمهم  يف  ومن  الخارج  يف  االجتماعیة  التأمینات  نظام  يف  املسجلین 

العاملین  االجتماعیة  التأمینات  نظام  يف  املسجلین  علیهم  واملؤمن 

الشهریة  االشتراکات  بتأجیل سداد  الخاص ومن يف حکمهم  لحسابهم 

املستحقة عن األشهر مارس وأبریل ومایو حتی نهایة یونیو ٢٠٢٠م ویلع 

أن یتاح سداد هذه االشتراکات کدفعة واحدة قبل نهایة املوعد املشار 

إلیه أو یلع شکل أقساط .

االشتراکات  سداد  يف  التأخیر  یلع  ستترتب  التي  الغرامات  من  اإلعفاء 

املستحقة عن األشهر مارس وأبریل ومایو أو التي تترتب یلع التأخر يف 

تسجیل القوى العاملة الُعمانیة لدیهم أو اإلخطار بانتهاء خدماتهم خالل 

ذات الفترة، علًما بأن هذا اإلعفاء ال یمتد للغرامات املحتسبة عن أي شهر 

وضوابط  بإجراءات  والعمل  البند  هذا  يف  عنها  املنوه  األشهر  یسبق 

التقسیط اآلتي ذکرها بشکل مؤقت وذلك للفترة من مارس وحتی نهایة 

أغسطس من العام ٢٠٢٠م  وهي عدم احتساب فائدة التقسیط املقررة 

االشتراکات  تقسیط  بطلب  األعمال  أصحاب  قیام  عند   (٪٣) بنسبة 

املستحقة عن الفترة املشار إلیها يف هذا البند .

تأجیل دفع مستحقات الکهرباء واملیاه ملدة ٣ أشهر، وذلك للمؤسسات 

واملتوسطة  الصغیرة  املؤسسات  تمنح  أن  یلع  املتأثرة  والشرکات 

املتأثرة الفرصة لتأجیل دفع هذه املستحقات الحقًا بالتقسیط  إضافة إلی 

صرف بطاقة الدعم الوطني للوقود للفئات املستحقة من القوى العاملة 

الُعمانیة بالقطاع الخاص املخفضة أجورهم مؤقتا لحین انتهاء فترة تأثیر 

اإلغالق.

رسوم  من  الخاص  القطاع  وشرکات  مؤسسات  علیها  تحصل  إعفاءات 

تجدید التراخیص والغرامات ملدة ٣ أشهر لوزارة البلدیات اإلقلیمیة وموارد 

التراث  صحار،ووزارة  وبلدیة  ظفار  وبلدیة  مسقط  وبلدیة  (سابقا)،  املیاه 

والسیاحة، وهیئة حمایة املستهلك.

 املؤسسات الحکومیة ذات العالقة 

 الهیئة العامة للتأمینات األجتماعیة  

- هیئة تنظیم الخدمات العامة  
- الهیئة العامة للمیاه
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يف إطار االهتمــام الذي تولیه الحکومة للتخفیـف مـن آثـار اإلجراءات
 االحـترازیة لـفیروس کورونــا املستجـد (کوفید ١٩) یلع املواطـنین 

ومؤسسات القطاع الخاص،فقد جرى التوصل إلی اتخاذ الخطوات اآلتیة: 

٢٠٢٠ 

١٩
مارس

إعفاء من الضریبــة السیاحیـة علـی املطاعم حتی نهایـة شهر أغسطس
 ٢٠٢٠م.

إعفاء مــن الضریبـــة البلدیـة یلع املطاعم حتی نهایـة شهر أغسطس
 ٢٠٢٠م.

توجیة وکاالت بیع السیارات و شرکات التمویل بنتأجیل أقساط السیارات 

ملدة ٣ أشهر وفقًا لتعمیم البنك املرکزي العماني.

دعوة أصحاب املراکز التجاریة ومالك العقارات التجاریة للعمل یلع مراعاة 

باإلجراءات  واملتأثرة  لدیهم،  املستأجرة  للمحالت  الحالیة  األوضاع 

الفترة  خالل  اإلیجارات  تأجیل  أو  تخفیض  أو  إعفاء  عبر  سواء  اإلحترازیة 

الحالیة، وبالتنسیق مع جهات االختصاص.

تـخفیـض رسـوم الشحن الجـوي عـلی منتجــات األغــذیة واألدویــة.

تـخفیـض رســوم املنــاولة والشحــن والـتفریغ فــي الـموانـئ.

إعفاء الشرکات من رسوم تجدید السجالت التجاریة األنشطة خالل ٣ أشهر

 القادمة.

جهاز الضرائب

وزارة الداخلیة / بلدیة ظفار / بلدیة مسقط / بلدیة 
  مسندم

 املؤسسة العامة للمناطق الصناعیة مدائن

- هیئة تنمیة املؤسسات الصغیرة واملتوسطة
- بنك التنمیة العماني 

وزارة التجارة و الصناعة وترویج االسثمار

تأجیل أقساط قروض املؤسسات الصغیرة واملتوسطة املستحقة الدفع
لصنــدوق الرفد (سابقا) خالل  ٦ أشهر القادمة.

تأجیــل أقساط القروض املستحقـة الدفـع لبنك التنمیـة العماني خالل
 ٦ أشهر القادمة.

قیام کل من بنك التنمیة العماني وصندوق الرفد (سابقا) بالتجــاوب مع 
ما یقره البنك املرکزي العماني من تسهیالت ائتمانیة.

إعفــاء من اإلیجـارات املستحقة یلع املصانع يف املدن الصناعیة ملدة
 ٣ أشهر.

إعفاء مــن الرسـوم البلدیة للمنشآت التجاریة حتی نهایة شهر أغسطس
 ٢٠٢٠م.
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حزمة تسهیالت من البنك املرکزي الُعماني.

 التأکید یلع تسهیل اإلقراض يف القطاعات املتأثرة بالجائحة بما فیها :

 قطاع الرعـایة الصحیـة
 قطاع التعلیم الخـاص 
 قطاع السیاحة والسفر

ویشمل ذلك تسهیل منح قروض طوارئ.

٢٠٢٠ 

١٨
مارس

إعفاء القـروض الـمرتبطـة بتمویـل مشــاریع حـکومیة لعام٢٠٢٠ م من

 التصنیف االئتماني ملدة ٦ أشهر.

لالستجابة  التمویلـــي  والـتأجیر  التمویل  وشرکــات  املصارف  توجیه 

املتأثرین  املقترضین  أرباح   / وفوائد  أقســــاط  سداد  تأجیل  لطلبات 

ملدة ٣ أشهر وخاصة للمؤسسات الـصغیرة واملتوسطة وأي جهة متأثـرة 

الـمرتبطة  القروض  مع  التعامل  يف  مرونة  ومنح  الراهن  بالوضـع 

بتمویــل املشاریع الحکومیة وعدم استحداث رسوم جدیدة. 
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١٣

الدراسة املبدئیة لقیاس أثر الـمحفزات و
اإلعفاءات يف تحسین وضـع املؤسسات

الصغیرة واملتوسطة



تأجیل دفع مستحقات الکهرباء واملیاه ملدة ٣ أشهر، وذلك للمؤسسات 

واملتوسطة  الصغیرة  املؤسسات  تمنح  أن  یلع  املتأثرة  والشرکات 

املتأثرة الفرصة لتأجیل دفع هذه املستحقات الحقًا بالتقسیط  إضافة إلی 

صرف بطاقة الدعم الوطني للوقود للفئات املستحقة من القوى العاملة 

الُعمانیة بالقطاع الخاص املخفضة أجورهم مؤقتا لحین انتهاء فترة تأثیر 

اإلغالق.

١٤

ضمان  بغیة  املتخذة  الحکومیة  باإلجراءات  االعمال  رواد  من  عدد  أشاد 

جمیع  یلع  وتغلیبها  املستقبل  يف  واملتوسطة  الصغیرة  املشاریع  استمراریة 

العقبات التي طرحت أمامها جّراء تفشي فیروس کورونا يف غالبیة دول العالم 

وهو ما من املتوقع أن تستمر تبعاته السلبیة ألشهر طویلة حتی بعد التخلص 

يف  األسواق  نمو  عرقلة  من  تمکنه  بعد  البلدان،  جمیع  يف  وذلك  نهائیا  منه 

مختلف القطاعات يف هذه الفترة، وتعریض املستثمرین للعدید من الخسائر 

املادیة الکفیلة بتوقیف نشاطاتهم يف املرحلة، وخصوصًا بالذکر قرار تخصیص 

للمشاریع  عماني  ریال  آالف   ١٠ عن  قیمتها  تزید  ال  التي  الحکومیة  املشتریات 

املتوسطة والصغیرة.

رأى البعض اآلخر أن القروض الطارئة والتي ُحددت بمبلغ ٣ آالف ریال عماني ال 

تکفي لسداد املصاریف التشغیلیة الشهریة ولالستفادة منها یجب أن یتم رفع 

سقف القروض. ومع اإلشادة بقرار تخصیص املشتریات الحکومیة التي ال تزید 

األعمـال  رواد  فـإن  االعمال  ریادة  بطاقة  لحملة  عماني  ریال  آالف   ١٠ عن 

یـراودهم طـموح  لـرفع الـسقف الی ٣٠ ألف ریال عماني، ویجري حالیًا دراسة 

تنمیة  هیئة  ستطلقه  الذي  الطارئ  القرض  حزمة  خالل  من  السقف  هذا 

املؤسسات الصغیرة واملتوسطة.

املؤسسات  تنمیة  هیئة  بها  قامت  التي  اإلجراءات  ببعض  أیضًا  البعض  أشاد   

املتوسطة والصغیرة بالتعاون مع نماء لتخفیض فواتیر الکهرباء املتراکمة یلع 

الرفد  صندوق  قروض  أقساط  تأجیل  وکذلك  االغالق،  خالل  االعمال  رواد 

-سابقا-، وتخفیض رسوم طلبات العمالة الوافدة من وزارة العمل.

 وتبین من خالل الدراسة ما یلي:

أسهمت اإلجراءات التي تم اتخاذها من قبل الحکومة يف التخفیف من اآلثار 

الناتجة من جائحة کورونا وخاصة لقطاع املؤسسات الصغیرة واملتوسطة، حیث 

تم تنفیذ عدد کبیر من الحوافز االقتصادیة والبرامج الحکومیة - کما تم توضیحه 

واملتوسطة  الصغیرة  املؤسسات  احتیاجات  تلبیة  إلی  تهدف  والتي  أعاله- 

وتحافظ یلع دیمومتها واستمراریتها. وُتعتبر تلك اإلجراءات مهمة لتمکین بیئة 

تعزیز  یلع  الترکیز  ولتوجیه  واملتوسطة،  الصغیرة  للمؤسسات  داعمة  عمل 

استدامة تلك املؤسسات وریادة األعمال يف سلطنة عمان ، وإعادة التخطیط 

للوضع الطبیعي اُملقبل.

بتنفیذ  واملتوسطة  الصغیرة  املؤسسات  تنمیة  هیئة  قامت  اإلطار  هذا  ويف 

املحفزات  أثر  لقیاس  املتخصصة،  البحثیة  املؤسسات  أحد  مع  مبدئیة  دراسة 

واإلعفاءات يف تحسین وضع املؤسسات الصغیرة واملتوسطة.



دعوة أصحاب املراکز التجاریة ومالك العقارات التجاریة للعمل یلع مراعاة 

باإلجراءات  واملتأثرة  لدیهم،  املستأجرة  للمحالت  الحالیة  األوضاع 

الفترة  خالل  اإلیجارات  تأجیل  أو  تخفیض  أو  إعفاء  عبر  سواء  اإلحترازیة 

الحالیة، وبالتنسیق مع جهات االختصاص.

یرى رواد األعمال أن ضریبة القیمة املضافة قد تکون إیجابیة إن جرى استغاللها 

الحکومة  دفع  وسیسهم  والصغیرة،  املتوسطة  املؤسسات  قطاع  لدعم 

القیمة املضافة من املستهلکین عند تعاملهم مع املشاریع  بإجراءات لحسم 

املتوسطة والصغیرة يف تشجیع املجتمع یلع دعم هذه املشاریع مما یحقق 

االستدامة لها يف ظل الظروف الحالیة. 

تشیر الدراسة إلی أن الحوافز التالیة حصلت یلع التقییم األیلع من مجموعات 

الترکیز : 

اإلعفاء من ضریبة

 الدخل

 

البرنامج التمویلي 

لتعزیز الصادرات
التعرفة الثابتة للکهرباء

تخفیض القیمة اإلیجاریة

 لألراضي

تخفیض رسـوم 

التراخیص البیئیة

اإلعفاء من غرامات

 التأخیر للرسوم 

البیئیة

 أعداد الحاصلین یلع اإلعفاءات وفق القطاعات وهي يف تصاعد مستمر.
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