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مر�ســــوم �ســــلطاني

رقــم 2020/107

باإن�ساء هيئة تنمية الموؤ�س�سات ال�سغيرة والمتو�سطة

وتحديـــــد اخت�ســـا�ساتهــــا واعتمـــاد هيــكلهــــا التنظيمــي

 

�سلطـان عمـان نحـن هيثــم بــن طــارق  

بعد الطالع على النظام الأ�سا�سي للدولة ,

وعلى املر�سوم ال�سلطاين رقم 2013/6باإن�ساء �سندوق الرفد ,  واإ�سدار نظامه ,  

وعلى املر�سوم ال�سلطاين رقم 2013/36 باإن�ساء الهيئة العامة لتنمية املوؤ�س�سات ال�سغرية 

واملتو�سطة ,  واإ�سدار نظامها , 

وعلى نظام اجلهاز الإداري للدولة ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 2020/75 , 

وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة .

ر�سمنـــا بمـــا هــــو اآت

املــادة الأولـــــى

تن�ساأ هيئة عامة ت�سمى"هيئة تنمية املوؤ�س�سات ال�سغرية واملتو�سطة" ,  تكون لها ال�سخ�سية 

العتبارية ,  وتتمتع بال�ستقالل املايل والإداري ,  وتتبع جمل�س الوزراء . 

املــادة الثانيــــة 

يكون مقر هيئة تنمية املوؤ�س�سات ال�سغرية واملتو�سطة فـي محافظة م�سقط ,  ويجوز بقرار 

من جمل�س الإدارة  اإن�ساء فروع لها فـي املحافظات الأخرى .

املــادة الثالـثــــة

حتدد اخت�سا�سات هيئة تنمية املوؤ�س�سات ال�سغرية واملتو�سطة وفقا للملحق رقم )1( املرفق .
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املــادة الرابعــة

يعتمـــد الهيكــــل التنظيمـــي لهيئـــة تنميـــة املوؤ�س�ســـات ال�سغيـــرة واملتو�سطـــة وفقـــا للملحـــق 

رقم )2( املرفق .

املــادة الخام�سـة 

توؤول اإلى هيئة تنمية املوؤ�س�سات ال�سغرية واملتو�سطة كافة املخ�س�سات والأ�سول واحلقوق 

ال�سغرية  املوؤ�س�سات  لتنمية  العامة  الهيئة   : من  بكل  اخلا�سة  واملوجودات  واللتزامات 

واملتو�سطة ,  و�سندوق الرفد ,  وي�سمل راأ�س مال ال�سندوق ,  وكذلك مبلغ الدعم ال�سنوي 

املخ�س�س له فـي امليزانية العامة للدولة .

املــادة ال�ساد�ســة 

ينقل اإلى هيئة تنمية املوؤ�س�سات ال�سغرية واملتو�سطة موظفو كل من : الهيئة العامة لتنمية 

املوؤ�س�سات ال�سغرية واملتو�سطة ,  و�سندوق الرفد ,  بذات درجاتهم املالية .

املــادة ال�سابعـــة 

يلغى كل من : الهيئة العامة لتنميـــة املوؤ�س�سات ال�سغرية واملتو�سطـــة ,  و�سنــدوق الرفــــد ,  

كما يلغى كل ما يخالف هذا املر�سوم ,  اأو يتعار�س مع اأحكامه .

املــادة الثامنـــة 

ين�سر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية ,  ويعمل به من تاريخ �سدوره .

�سـدر فـي : 28 من ذي الحجة �سنــة 1441هـ

املـوافــــق : 18 من اأغ�سطــــ�س �سنــة 2020م

هيثــم بن طــارق

�ســـلطان عـمـــان
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امللحــــق رقــــم )1(

اخت�سا�سات هيئة تنمية املوؤ�س�سات ال�سغرية واملتو�سطة

اإعداد اخلطط وال�سيا�سات اخلا�سة بتنمية املوؤ�س�سات ال�سغرية واملتو�سطة وال�سناعات    1
احلرفـية فـي اإطار ال�سرتاتيجيـــة الوطنيــة ال�ساملــة للتنميـة ,  وعر�سهـــا علـــى جملــــ�س 

الوزراء لالعتماد .

العمـــل علـــى توفـــــري البيئة التنظيميـــة امل�سجعــة لنمو وتطوير املوؤ�س�ســـات ال�سغيــــرة    2
واملتو�سطة وال�سناعات احلرفـية بالتن�سيق مع اجلهات املعنية .

اإعداد اخلطــط والربامـــج التنفـيذية الالزمــــة لتحقيــــق اأهـــداف الهيئـــة ,  بالتن�ســــيق    3
مع اجلهات املخت�سة .

تقدمي ال�ست�سارات املالية والفنية والإدارية والقانونية للموؤ�س�سات ال�سغرية واملتو�سطة    4
بهــــدف تطويرهـــا ,  وتعزيــــز قدرتها التناف�سية ,  ومتكينهـــا مــن تقديــم منتجات عاليـة 

اجلودة .

اإنهاء اإجراءات ح�سول املوؤ�س�ســـات ال�سغرية واملتو�سطة علــى الرتاخيــــ�س    5 العمل على 
واملوافقات الالزمـــة ملمار�سة اأن�سطتهـــا ,  بنـــاء على طلب اأ�سحابها ,  مع اإعطـــاء الأولويـــة 

فـي هذا اخل�سو�س للطلبات املقدمة من املوؤ�س�سات التي يتفرغ اأ�سحابها لإدارتها .

ت�سجيع التكامل بني املوؤ�س�سات ال�سغيـــرة واملتو�سطة وال�سركات الكبـــرى مــن جانــــب ,     6
وال�سناعات واخلدمات امل�ساندة من جانب اآخر .

العمل على ت�سجيع الت�سويق والرتويج ملنتجات وخدمات املوؤ�س�سات ال�سغرية واملتو�سطة    7
واحلرفـيــــني داخـل ال�سلطنـــة وخارجهـــا من خـــالل تنظيــم املعــار�س وامل�ساركة فـيها ,  

بالتن�سيق مع اجلهات املعنية .

بناء نظام معلومات اإلكرتوين متكامل مع مركز ات�سالت قادر على توفـري املعلومات    8
الداعمة لأن�سطة املوؤ�س�سات ال�سغرية واملتو�سطة ,  وجمالت عملها .

اإعداد �سجل خا�س باملوؤ�س�سات ال�سغرية واملتو�سطة واحلرفـيني يت�سمن بيان حجمها ,     9
واأن�سطتها القت�سادية ,  وعدد ونوعية العمالة فـيها .
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واحلرفـيــــني    10 واملتو�سطــة  ال�سغيـــرة  للموؤ�س�ســـات  اأعمـــــال  مراكـــــز وحا�سنـــات  اإن�ســـــاء 

فـي مختلــف محافظات ال�سلطنة ,  وا�ستثمارها واإدارتها من قبل املوؤ�س�سة ,  والإ�سراف 

واملتابعة على احلا�سنات اخلا�سة التي ين�سئها القطاع اخلا�س ,  وفقا ملا تقرره الهيئة .

اإن�ســـاء مراكـــز متخ�س�سة لرفع قـــدرات املوؤ�س�سات ال�سغرية واملتو�سطــة التناف�سيـــة ,     11

وتطوير منتجاتها وخدماتها مبا يتوافق مع اأف�سل املقايي�س العاملية .

تنظيم دورات تدريبية وتاأهيلية لرواد ورائدات الأعمال ومديري املوؤ�س�سات ال�سغرية    12

واملتو�سطـــة واحلرفـيني , لتزويدهــم باملهـــارات الأ�سا�ســية لإدارة وت�سغيــــل موؤ�س�ساتهــم 

وفقا لأف�سل املمار�سات العاملية .

و�ســـع الآليـــة الالزمـــة بالتن�سيـــق مــع جملـــ�س املناق�ســـات ل�ســمان تخ�سيـــ�س ن�سبة    13

مـــن امل�سرتيــــات واملناق�ســـات احلكوميــة املختلفــة للموؤ�س�ســات ال�سغيــرة واملتو�سطـة ,  

وذلك مبا ل يتعار�س مع اأحكام القوانني والتفاقيات النافذة فـي ال�سلطنة .

�سمــان حــ�سول املوؤ�ســ�سات ال�سغيـــرة واملتو�سطة على فر�س الأعمــال مــن امل�سرتيـــات    14

والعقود واخلدمات من القيمة املحلية امل�سافة ,  بالتن�سيق مع اجلهات املخت�سة .

العمل على تطويـــر موردين محلــيني من املوؤ�س�سات ال�سغرية واملتو�سطة فـي �سناعات    15

مبتكرة ملبادرات القيمة املحلية امل�سافة .

العمل على درا�سة وحتليل الفر�س ال�ستثمارية الناجتة من �سل�سلة القيمة املحلية    16

امل�سافة , لت�سجيع قيام املوؤ�س�سات ال�سغرية واملتو�سطة ,  و�سمان ال�ستفادة منها .

متويل رواد ورائدات الأعمال واأ�سحاب املوؤ�س�سات ال�سغرية واملتو�سطــــة واحلرفـيني    17

لإن�ساء وتو�سعة موؤ�س�ساتهم ,  اأو اأن�سطتهم ,  وفق ال�سوابط التي حتددها الهيئة .

و�سع الآلية الالزمة بالتن�سيق مع البنك املركزي العماين ل�سمان زيادة الت�سهيالت    18

الئتمانــية املقدمـــة للموؤ�س�ســـات ال�سغرية واملتو�سطـــة ,  وتخ�سيــ�س الن�سبة املعتمــدة 

من البنك املركزي العماين من القرو�س التجارية لهذه املوؤ�س�سات .
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التن�سيـــق مـــع اجلهـــات املعنيـــة لو�ســـع اخلطـــط الالزمـــة لتطويــر راأ�س املـــال املبــادر    19

فـي املوؤ�س�سات ال�سغرية واملتو�سطة .

اقتــراح م�سـروعات القوانني واملرا�سيم ال�سلطانيـــة ,  واإ�ســـدار اللوائــح والقـــرارات ذات    20

ال�سلة باخت�سا�سات الهيئة .

تعزيز , وتطوير التعاون فـي الخت�سا�سات املتعلقة بالهيئة مع غريها من اجلهات    21

املعنية فـي الدول واملنظمات واملوؤ�س�سات الإقليمية والدولية املتخ�س�سة .

متثيل ال�سلطنة فـي املوؤمترات والفعاليات والجتماعات الإقليمية والدولية املتعلقة    22

باخت�سا�سات الهيئة .

اأي اخت�سا�سات اأخرى مقررة مبقت�سى القوانني واملرا�سيم ال�سلطانية .   23
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