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

قـــــرار

 رقــم 2021/70

فـي �ساأن التنازل عن االمتيازات والت�سهيالت 

واحلوافـــز ذات ال�سلـــة ببطاقــة ريـــادة االأعمـــال

ا�ستنادا اإلى املر�سوم ال�سلطاين رقم 2٠2٠/1٠٧ باإن�ساء هيئة تنمية املوؤ�س�سات ال�سغرية واملتو�سطة 

وحتديد اخت�سا�ساتها واعتماد هيكلها التنظيمي،

وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة.

تـقـــرر

املــادة االأولـــــى
الأعمال  ريادة  واملتو�سطة احلا�سلة على بطاقة  ال�سغرية  املوؤ�س�سات  اأ�سحاب  يحظر على 

اإل بعد  التنازل عن المتيازات والت�سهيالت واحلوافز ذات ال�سلة ببطاقة ريادة الأعمال 

احل�سول على موافقة كتابية م�سبقة من الهيئة قبل بيع املوؤ�س�سة، اأو نقلها، اأو الت�سرف 

فـيها باأي �سورة كانت، واإل اعتربت بطاقة ريادة الأعمال وكل ما يرتتب عليها من امتيازات 

وت�سهيالت وحوافز ملغاة من تاريخ البيع اأو النقل اأو الت�سرف. 

املــادة الثانيــــة
فـي حـــال اإلغـــاء بطاقة ريادة الأعمــــال لأي �سبب من الأ�سبــــاب، اأو بيــــع املوؤ�س�ســـة ال�سغيــــرة 

باأي �سورة  فـيها  الت�سرف  اأو  اأو نقلها،  الأعمال،  املتو�سطة احلا�سلة على بطاقة ريادة  اأو 

كانت، ل يجوز التقدم بطلب احل�سول على بطاقة جديدة لأي موؤ�س�سة تتبع املالك ال�سابقني 

اأو اأحدهم اأو ملوؤ�س�سات يكونون �سركاء فـيهــا، اإل بعد م�ســـي �سنتني على الأقـــل من تاريخ 

الإلغاء اأو البيع اأو النقل اأو الت�سرف. 
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املــادة الثالثــــة
يجب على مالك املوؤ�س�سة ال�سغرية اأو املتو�سطة احلا�سلة على بطاقة ريادة الأعمال الذي 

انتقلت اإليه املوؤ�س�سة نتيجة وفاة �ساحب البطاقة، التقدم اإلى الهيئة بطلب توفـيق اأو�ساع 

تلك املوؤ�ض�ضة وفق ال�ضروط وال�ضوابط التي حتددها الهيئة خالل )9٠( ت�سعني يوما من 

امليعاد دون تقدمي الطلب تعترب بطاقة ريادة  القرار، وفـي حال فوات  العمل بهذا  تاريخ 

فوات  تاريخ  من  ملغاة  وحوافز  وت�سهيالت  امتيازات  من  عليها  يرتتب  ما  وكل  الأعمال 

امليعاد امل�سار اإليه. 

املــادة الرابعــة
يلغى كل ما يخالف هذا القرار، اأو يتعار�ض مع اأحكامه.

املــادة الخام�ســة
ين�سر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية، ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�سره.

�ســدر فـي: 8 من �ســـــوال 1442هـ

املـوافـــــق: 20 من مايـــــــو 2021م 

                                       حليمــــــة بنــت را�ســـــــد الزرعيــــــــة 

رئي�سة هيئة تنمية املوؤ�س�سات ال�سغرية واملتو�سطة


