
امتيـــازات بطــاقة
ريــادة األعـمـــــــال

اإلصدار األول
ينــــــاير 2023



تعد بطــاقة ريادة األعمـــال الصــــادرة مـــن هيئة تنـمية المؤسســات 
الصغيرة والمتوسطة مستندا يمكن لحاملها الحصـول على العــــــديد 
من التسهيــــالت في مختلف القطــــاعات من الجهات ذات العـالقة. 
وترتكــــــــــز أهم أهــــدافها في مســـــــــاندة المؤسســـــات الصغـــــــيرة 
والمتوسطة من خـــــالل توفــــير مجمـــوعة مـن االمتيــــازات من قبل 

بعـــض الجهــــــات الحـــكومية والخـــاصة .
يتضمن هذا الدليل حزمة االمتيازات والتسهيالت والحــــوافز الخاصة 

بحاملي بطاقة ريادة األعمال .

مقدمة
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تخـــــفيض 30% على الفئة األولى 
والثانية من رسم ترخيص استقدام 
وتجديد تصاريح العمل للمؤسسات 
الصغيرة والمتوسطة الحاصلة على 
بطاقة ريادة األعمال، موضحة على 

النحو التالي:
• من (1 – 5) عامل:  يكون إجمالي 
الرسم لكل عامل (101) رياًال عمانيًا.
• من (6-10) عامل:  يكون إجمالي 
الرسم لكل عامل (151) رياًال عمانيًا.

الوصف

الجهة المانحة

الوصف

اإلعفــاء مـــن رســــــــــوم التسجــــيل 
والتصنـــيف فـــي المنــــــــاقصــــات 
الحكــــــومية والمطـــروحة عبر نظام 
إسناد للمناقصــــــات اإللكـــــترونية.
التسجيل اإللكتـــروني على منــــصة 

اسنـــــاد من خالل الرابط :

(tenderboard.gov.om)

الجهة المانحة

التخفيض في رسوم 
إصدار وتجديد تراخيص استقدام

القوى العاملة غير العمانية.

1االمتياز

االمتياز

إعفــــاء المؤسســـــــات الصغــــــيرة 
والمتوسطة الحاصلة على بطـــاقة 
ريادة األعمــال من رسوم التسجيل 
والتصنيف لدى األمــــانة العــــــامة 

لمجلس المناقصات (نظام اسناد)  
حتى 22 أغسطس 2023م.
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تخفيض رسوم التسجيل للمؤسسات 
الصغيرة والمتـــــــوسطة لدى األمــانة
العـامة لمجــــلس المناقصــات بنسبة

. 50% 

رسوم التسجيل في منصة اسناد 
وفق المرفق رقم (1)

التسجــــيل اإللكتروني على منصة 
اسناد من خـــالل الرابط:

الوصفاالمتياز

الجهة المانحة
(tenderboard.gov.om)

مبادرة تهدف لدعم المؤسسات 
الصغــيرة والمتــــوسطة وتشغيل 
أكبر عدد ممـكن من الباحثين عن 
عمــــــل إلكســــــــابهم المهـــــارات 
المهـــــنية والفنية المطـــــلـــــوبة 
للتوظيف، بحيث تتحـــّمل وزارة 

العمل من خاللها تكاليف المنحة 
التدريبية الشهـــــرية للمتــــدربين 

وفق اآلتي:

الوصف

مبادرة التدريب على
رأس العمل 

االمتياز

الجهة المانحة

• 12 شهرًا من توقيع العقد %100 من الراتب
• خريج البكالوريوس: 500 رياًال عمانيًا شهرًيا

• خريج الدبلوم الجامعي: 400 رياًال عمانيًا شهرًيا  
• خريج الدبلوم العام: 300 رياًال عمانيًا شهرًيا
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استئناف استقبال طلبات نشاط وكالت
السفر عبر بــــوابة استثـــــمر بسهــــولة
للمؤسســـات والشـركات الحاصة عى

بطــاقة ريادة األعمــال فقط

يمكن تقديم الطلب من خالل منصة 
استثمر بسهولة

الوصفاالمتياز 4
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الجهة المانحة



حصر المشتريات الحكومية
التي تقل قيمتها عن 10 آالف

رياًال ُعمانيًا للمؤسسات الصغيرة 
والمتوسطة

الوصفاالمتياز

الجهة المانحة

(tenderboard.gov.om)

تخـصيص المشتـــريات الحكـــومية 
التي تقل عن 10 آالف ريال ُعماني 
للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة 
في الوحــدات الحكومية والشركات 

التابعة لجهاز االستثمار الُعماني.

المشتـــريات المطـــــــروحة عـــــلى 
منصة اسنــــاد، الرابــــــــط:  
(tenderboard.gov.om)

أو من خـــــالل الجهات والشركات 
بشكــــــل مباشر أو اإلعـــــــــــالنات 
الصــــــادرة من قبلها أو منصـــات 

خاصة بالشركات.

كافة الجهات

تخصيص ما ال يقـــل عن %10 من
المناقصات والمشتريات الحكومية
للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

الوصفاالمتياز

الجهة المانحة

تخصيص ما ال يقـل عن %10 من 
المناقصات والمشتريات الحكومية 
للمؤسســــــــــــــــات الصغـــــــــــــــــيرة 
والمتــــــــــــــــــوسطة - المشتريــــات 
والمناقصـات الحكومية في منصة 

اسناد، من خــــالل الرابط: 
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اإلعفـاء مـــن رســــــــــوم 
المناقصات ومتطلبات
الضمــــان االبتـــــــــدائي
للعقود والمناقصــــــات
التابعة لجهاز االستثمار

 العمــاني

الجهة المانحةالوصفاالمتياز

اإلعفاء من رسوم التسجيل
في منصـــات المــــــــــوردين
التابعة لجهــــاز االستثــــــمار

العماني

ســداد المبالغ المستحقة
للمؤسســــات الصغــــيرة 
والمتـــــوسطة خــــالل 15 
يوم من تسليم آخر فاتورة 
في المناقصات المندرجة
تحت جهاز االستثمار العماني

الجهة المانحةالوصفاالمتياز

ســداد المبــــالغ المستحقة 
للمـــؤسســـــات الصغـــــيرة 

ا  ـً والمتوسطة خالل 15 يومـ
من تسليم آخــــر فاتورة في 
المناقصات المنـدرجة تحت 

جهاز االستثمــار العماني

إعطاء نسبة 10٪ كتفضيل
للمؤسســـات الصغـــــــــيرة 
والمتوسطة في المشتريات
والعقود التي تقدر قيمتها
بين 10-50 ألف ريال عماني

في المــواد والخــدمات.

الجهة المانحةاالمتياز

% 10

خدمة األراضي بحق االنتفاع
للمؤسســــات الصغــــــــــــيرة
والمتــــــوسطة الحـــــــــــاصلة 

على بطــاقة ريادة األعمــال

الجهة المانحةاالمتياز

تقديم أراضي بحـــــق 
االنتفــاع للمؤسسات 
الصغيرة والمتوسطة.

رابط تقديم الخدمة:
/http://sme.gov.om/ar/authority-services/landing

الوصف
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الوصفاالمتياز

الجهة المانحة

تخصيص ما اليقل عن %10 من 
اإلجمالي السنوي لقيمة الخدمات 
المتعاقد لها في مجال االتصاالت 
للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة 
الحاصلة على بطاقة ريادة األعمال 

تخصيص ما اليقــــل عن 10٪ من 
اإلجمالي السنوي لقيمة الخدمات 
المتعاقد لها في مجال االتصاالت 
للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة 
الحاصلة على بطاقة ريادة األعمال 
يتم طـــرح فرص األعمـــــــــال وفق 
المنصات المتاحة في هذا المجال 

على سبيل المثـــــال وليس الحصر : 
منصة نفــــاذ التابـعة لهيئة تنظيم 

االتصاالت

الوصفاالمتياز

تخفيض رســــوم إصـــــــدار التصـريح 
لتنـفيذ الخـــــــــدمات في مجـــــــــــــــال 
االتصـــــاالت للمــؤسسات الصغيرة 
والمتوسطة الحـــــاصلة على بطـــاقة 

ريادة األعمال

تخفيض رســــوم إصـــــــدار التصريح 
ألول مرة بنسبة %95 للمؤسسات 
الصغيرة والمتوسطة الحاصلة على 
بطاقة ريادة األعمال  (قيمة الرسوم 

25 من أصل 500 ريال عماني)

يتم  تقديم الطلب إلكترونيًا
عبر الرابط : 

https://portal.tra.gov.om/LicensingTelecom/login
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الوصفاالمتياز

الجهة المانحة

تخفيض رســــوم تجـــــــديد التصريح 
لتنفيذ الخدمــــــات فـــــي مجــــــــــــال 
االتصاالت للمؤسســــات الصغـيرة 
والمتوسطة الحــــــاصلة على بطاقة 

ريادة األعمال

تخفيض رســــــوم تجديد التصـــــريح 
بنسبة %90 للمؤسسات الصغيرة 
والمتوسطة الحــــاصلة على بطاقة 
ريادة األعمــــــــال (قيمة الرسوم 50 

من أصل 500 ريال عماني)

الوصفاالمتياز

تخفيض رســــــوم إصـــــــــدار وتجديد 
التصريح لتنفيذ الخدمات في مجال 
االتصـــــاالت للمؤسسات الصغيرة 
والمتــــوسطة المسجـــــلة في هيئة 
تنـــــمية المــــــؤسسات الصغــــــــيرة 

والمتـــوسطة

تخفيض رســـوم إصدار التصريح أو 
تجـــــــــديد التصـــــــريح بنسبة 88% 
للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة 
المسجـــــــــــلة فــــــي هيـــــئة تنـمية 
المؤسسات الصغيرة والمتوسطة 
(قيمة الرسـوم 60 ريال من أصــــل 

500 ريال عماني)

يتم  تقديم الطلب إلكترونيًا
عبر الرابط : 

https://portal.tra.gov.om/LicensingTelecom/login

يتم  تقديم الطلب إلكترونيًا
عبر الرابط : 

https://portal.tra.gov.om/LicensingTelecom/login
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االمتياز

التدرج في تطبيق نسبة التعمـــين
بنسب تفضيــــلية للمؤسســـــــات 
الصغيرة والمتوسطة المسجــــــلة
في الهيئة والمؤسسات الحاصلة

على بطاقة ريادة األعمـــال

الوصف

تحقيق التدرج في تطبيق نسبة 
التعمــين وفق  المرفق رقم (2) 

الجهة المانحة

االمتياز

تخفيض رسوم خدمات القيد بالسجـل
التجاري والترخـيص بمـــزاولة األنشطة
االقتصادية بنسبة %50 للمؤسسـات
الصغـــــــيرة والمتــــوسطــة المسجــــلة

بالهيئة.

الوصف

تخفيض رســوم خدمـــــات القيد
 بالسجــــل التجــــــاري والترخيص
 بمزاولة األنشطة االقتصـــــادية
 المقـــــــدمة من الهيئة العـــــامة
 للمنـــاطق االقتصــادية الخاصة
 والمناطق الحــــرة  للمؤسسات
 الصغـــــــيرة والمتوسطة بنسبة 
(50%)، شريطة أن تكون مملوكة
 بالكامل للعــــمانيين، وأن تكون

 مسجـــــــــلة لــــــــدى هيئة تنمية 
المؤسســــــــــــــــــــات الصغــــــيرة 
والمتــــوسطة، وذلك حتى تاريخ

 20 مارس 2027م

الجهة المانحة
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الدرجة / الفئة م

110

10

400

150

150

4005

5

5

-

-

300

75

50100

100 50

10

5

5

2

3

4

5

       ( أ ) 
رســـــوم تقديم
طلب التسجـيل
بالريال العماني

 ( ب )    رسوم التسجيل / التجديد
 للمجال الرئيسي الواحد بالريال العماني

المؤسسات
الصغيرة والمتوسطة

باقي المؤسسات
 والشركات

( ج )
رسوم تسجيل
 إضافة مجال

 فرعي بالريال العماني 

الشركات الممتازة

األولى

الثانية

الثالثة

الرابعة

مرفق (1) : رسوم التسجيل في منصة اسناد 

التصنيف

المؤسســـــــات الصغـــيرة 
والمتـوسطة الحـــــــــــاصة 
على بطاقة ريادة األعمال

المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
المسجـــــلة في هيئة تنـمية
المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

30 %

55 %

60 %

40 %

60 %

65 %

50 %

65 %

70 %

60 %

70 %

70 %

70 %

70 %

70 % بقية الشركات والمؤسسات

مرفق (2) : التدرج في تطبيق نسبة التعمين 

نسبة التعمـين
بعد 12 شهــــر

من إصـــــــــــدار 
التصـــــريح

نسبة التعمـين
بعد 24 شهــــر

من إصـــــــــــدار 
التصـــــريح

نسبة التعمـين
بعد 36 شهــــر

من إصـــــــــــدار 
التصـــــريح

نسبة التعمـين
بعد 48 شهــــر

من إصـــــــــــدار 
التصـــــريح

نسبة التعمـين
بعد 60 شهــــر

من إصـــــــــــدار 
التصـــــريح

للوصول إلى خدمات بطاقة ريادة األعمال

https://www.sme.gov.om
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