
تعزيزًا للمؤسســـــات
الصغيرة والمتوسطة 

..وضمانًا الستدامتها

رسوم التراخيص الحكومية



السامية التوجيهات  على  بناء  التراخيص  رسوم  من  والمتوسطة  الصغيرة  المؤسسات  إعفاء   يأتي 

 لجاللة السلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه الله ورعاه- لتقديم حزمة من التسهيالت والحوافز

للتخفيف من آثار انتشار جائحة كورونا  �2021  ألصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة خالل عام 

استدامة تدعيم  على  والمتوسطة  الصغيرة  المؤسسات  تنمية  هيئة  حرص  إطار  وفي   ،19  –كوفيد 

 المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، حيث يبلغ إجمالي األنشطة التجارية التي جرى إعفاؤها من رسوم

.التراخيص تشمل 1088 نشاطا بين القطاعات المستهدفة
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مالحظة: اإلعفاء ال يشمل رسوم تجديد التراخيص الحكومية القائمة حاليا لكافة القطاعات
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القطاعات المستهدفة:

الثروة الزراعية
والسمكية 

ال±±ص±ناع±±ات
 التحويلية 

 األنشطة الخدمية
واللوجستية ( السياحة والنقل)

 الشروط والضوابط:

أن تكون المؤسسة حاصلة على بطاقة ريادة األعمال

أن يكون اإلعفاء للتراخيص المرتبطة بنشاط اقتصادي واحد للسنوات الثالث األولى من  التأسيس

يكون اإلعفاء من الرسوم للتراخيص التي ُتصدر للمرة األولى فقط 

  ال يسمح ببيع أو نقل أو التصرف بالسجل التجاري للمؤسسة المستفيدة من ال±حوافز لمدة

--سنوات، باستثناء الحاالت اآلتية

نقل السجل التجاري لمواطن متفرغ (حامل بطاقة ريادة األعمال) 

إلغاء المؤسسة عبر إلغاء السجل التجاري
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أقرت بناء على التوجيهات السامية لجاللة ال±سلطان هيثم بن طارق المعظم - ح±فظه الله ورعاه-

 تأت±±±ي ضم±±±ن حزم±±±ة التسهي±±±الت وال±±±±حواف±±±±ز ألصح±±±اب ال±±±±مؤسس±±ات ال±±±±صغيرة وال±±±متوسط±ة

ن±±±شاطا ُم±±±عف±±ى من رس±±وم ال±±±تراخي±±ص

وي±±مكن ال±±±±±تحقق م±±±ن األن±±±±شطة ع±±±بر 

www.sme.gov.omم±±±وق±±±±±ع ال±±±هيئ±ة 
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ما هي الخطوات الالزمة
الستكمال متطلبات اإلعفاء؟ 

تحديث البيانات في بطاقة ريادة األعمال 
الختيار النشاط المستحق لإلعفاء

إصدار بطاقة ريادة األعمال متضمنة رمز 
التحقق من اإلعفاء واسم النشاط المعفى 

تقديم الطلب للترخيص المرتبط باإلعفاء 
لدى الجهة المختصة وفقا لإلجراءات المتبعة 

في تلك الجهة
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تتولى ال±±جهةالحكومية ذات ال±±±±عالقة ت±±طبيق 
اإلعفاء لل±±±±مؤسسة ال±±مستحقة 
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رسوم التراخيص
في الجهات الحكومية: 

االعفاء تتولى  التي  الحكومية   الجهات 
من التراخيص في القطاعات المستهدفة

رسوم التراخيص
في منصة استثمر بسهولة: 
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