
ا÷ريدة الر�سمية العدد )1464(

á£°SƒàŸGh IÒ¨°üdG äÉ°ù°SDƒŸG á«ªæJ áÄ«g
 QGô```b

2022/443 º``bQ
äÉeóî!d óæ°S õcGôŸ á«ª«¶æàdG áëFÓdG QGó°UEÉH

ا�ستنادا اإىل املر�سوم ال�سلطاين رقم 2020/107 باإن�ساء هيئة تنمية اŸوؤ�س�سات ال�سغÒة واŸتو�سطة 

ديد اخت�سا�ساتها واعتماد هيكلها التنظيمي، و

واإىل الالئحة التنظيمية ملراكز �سند للخدمات ال�سادرة بالقرار رقم 2014/16، 

وبناء على ماتقت�سيه امل�سلحة العامة.

Qô```"`J
#`````dhC’G IOÉ``ŸG

يعمل بالالئحة التنظيمية ملراكز �سند للخدمات، املرفقة.

á````«fÉãdG IOÉ``ŸG
يلغى القرار رقم 2014/16 امل�سار اإليه، كما يلغى كل ما يخالف الالئحة املرفقة، اأو يتعار�ص 

مع اأحكامها.

á````ãdÉãdG IOÉ``ŸG
ين�سر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية، ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�سره.

`g1444 $hC’G ™«HQ øe 17 :»`a Qó`°U
%2022 ô````````HƒàcCG øe 13 :&`````aGƒŸG

á````````«YQõdG ó``````````°TGQ â`æH á``````````ª«!M
ة واملتو�سطة  ة تنمية املو�س�سات ال�سغ رئي�سة هي
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äÉeóî!d óæ°S õcGôŸ á«ª«¶æàdG áëFÓdG
( 1 ) IOÉ``ŸG

فـي تطبيق اأحكام هذه الالئحة، يكون للكلمات والعبارات االآتية املعنى املبني قرين كل منها 

ما  يقت�ص �سياق الن�ص معنى اآخر:

 :á`````Ä«¡dG
هيئة تنمية اŸوؤ�س�سات ال�سغÒة واŸتو�سطة.

 :¢ù```«FôdG
ة. رئي�ص الهي

:IQGOE’G
ة فـي املحافظات. اإدارة الهي

 :õ`````cGôŸG
مراكز �سند للخدمات.

 :¢ü«NÎdG
دمات  ا بتقد  ا�ص  ا القطاع  ملن�ساآت  الرتخي�ص  اأو  املراكز  باإن�ساء  ال�سادرة  املوافقة 

املدرجة فـي النظام.

 :%É``````¶ædG
البوابة االإلكرتونية للمراكز.

 :á°üàîŸG äÉ¡÷G
وزارة العمل، ووزارة التجارة وال�سناعة وترويج اال�ستثمار.

( 2 ) IOÉ``ŸG
ة، وال يجوز  دمات املدرجة فـي النظام برتخي�ص من الهي يجوز اإن�ساء مراكز لتقد ا

ة. �سول على موافقة من الهي للمراكز تقد اأي خدمات اأخرى اإال بعد ا

( 3 ) IOÉ``ŸG
ة جلنة ت�سمى "جلنة املراكز" ي�سدر بت�سكيلها ونظام عملها قرار من الرئي�س. تن�ساأ فـي الهي

-51-



ا÷ريدة الر�سمية العدد )1464(

( 4 ) IOÉ``ŸG
تخت�ص اللجنة املن�سو�ص عليها فـي املادة )3( من هذه الالئحة باالآتي:

1  البت فـي الطلبات املتعلقة بالرتاخي�ص.

دمات التي تقدمها املراكز، وتطويرها. ديد االآليات الالزمة ملتابعة وتقييم ا   2

ارجية للمراكز. ا�سة بالتجهيزات الداخلية وا 3  و�سع ال�سوابط واال�سرتاطات ا

دمات التي يقدمها املركز املرخ�ص له. ديد ا   4

ديـد عـدد املراكـز املرخ�ص لها بكل والية، مبا يتوافق والكثافة ال�سكانية وحجم    5

ونوع االأن�سطة االقت�سادية، وخ�سو�سية كل والية.

6  و�سع �سوابط ومعاي ت�سنيف املراكز.

ة واالإدارة. 7  ت�سكيل فرق املقابالت فـي الهي

( 5 ) IOÉ``ŸG
�سول على الرتخي�ص االآتي: ي�سرت فـيمن يتقدم لطلب ا

لوكة من عمانيني ال يزيد عددهم على )4( اأربعة اأ�سخا�ص. 1  اأن يكون �سركة عمانية 

فـيها،  املركز  فتح  فـي  يرغبون  التي  الوالية  اأبناء  من  ال�سركة  مال  يكون  اأن    2

ا�سة مبحافظة م�سقط. با�ستثناء الطلبات ا

3  اأال يقل عمر مال ال�سركة طالبة الرتخي�ص عن )18( ثمانية ع�سر عاما، وال يزيد 

على )50( خم�سني عاما. 

�ســول على ترخي�ص  4  اأال يكـــون قـــد �سبـــق ملال ال�سركــــة طالبـــة الرتخيــ�ص ا

خالل )3( ال�سنوات الثالث ال�سابقة على تقد الطلب.

5  اأال يكون مال ال�سركة طالبة الرتخي�ص من العاملني فـــي اأي مـــن القطاعني 

ا�ص. كومي اأو ا ا

م�ص االأوىل من تاريخ منح  6  اأن يلتزم مال ال�سركة طالبة الرتخي�ص خالل ال�سنوات ا

تلكـــون �سجــال جتاريا غ الذي  مبوجبه منح الرتخي�ص،  الرتخيـــ�ص، باأال 

اأو �سركــة ال�سخـــ�ص الواحـــد اأو �سريــكا فـي اإحدى ال�سركات، اأو له عالقة قانونية 

بتلك املو�س�سة، اأو ال�سركة.
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التعليم  ال�سركة طالبة الرتخي�ص حا�سلني على �سهادة دبلوم  يكـــون مــال  اأن    7

العــام عــلى االأقــل اأو ما يعادلها، ويجوز لرئي�ص اللجنة اال�ستثناء من هذا ال�سر 

ة عملية ال تقل  �سريطــة اأن يتوافــر لديهم موهل ال�سف العا�سر على االأقل وخ

االت م�سابهة. عن )3( ثالث �سنوات فـي املجال نف�سه اأو فـي 

8  اأن يكون قد �سبق ملال ال�سركة طالبة الرتخي�ص العمل فـي اأحد املراكز ملدة ال تقل 

عن )4( اأربعة اأ�سهر مت�سلة خالل ال�سنة ال�سابقة لتقد الطلب، اأو )8( ثمانية 

اأ�سهر غ مت�سلة خالل ال�سنتني ال�سابقتني لتقد الطلب، اأو اأن يكون لديهم 

ة، اأو اأن يكون قد �سبق له  ال الرتخي�ص معتمدة من الهي �سهادة تدريبية فـي 

ال�سابقتني  ال�سنتني  �سنة واحدة خالل  ملدة ال تقل عن  العمل مبجاالت م�سابهة 

لتقد الطلب.

( 6 ) IOÉ``ŸG
انق�ســاء  بعــد  اإال  اأخرى  جتارية  اأن�سطة  اأي  ار�سة  الرتخي�ص  على  للحا�سل  يجوز  ال 

م�ص االأوىل من تاريخ منحه الرتخي�ص. ال�سنوات )5( ا

( 7 ) IOÉ``ŸG
به  النظام، مرفقا  الغر�ص عن طريق  لهذا  املعد  النمـوذ  علــى  الرتخيــ�ص  طلـــب  يقـــدم 

امل�ستندات االآتية:

1  ن�سخة من البطاقة ال�سخ�سية ملال ال�سركة طالبة الرتخي�ص.

2  ما يفـيد اأن مال ال�سركة طالبة الرتخي�ص باحثون عن عمل.

3  اأ�سل ر�سالة عدم حمكومية ملال ال�سركة طالبة الرتخي�ص �سادرة من �سرطة 

عمان ال�سلطانية.

4  ن�سخة من املوهل الدرا�سي ملال ال�سركة طالبة الرتخي�ص.

( 8 ) IOÉ``ŸG
املتعلقة بالرتاخي�ص،  ــة وفـي االإدارة فريق للمقابالت لدرا�سة الطلبات  الهي فـــي  ي�سكــل 

املقابالت  واإجراء  الالئحة،  فـي هذه  عليها  املن�سو�ص  لل�سرو  ا�ستيفائها  والتحقــق من 

ال�سخ�سية، واإحالة الطلب مرفقا به راأي الفريق اإىل جلنة املراكز.
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( 9 ) IOÉ``ŸG
تتوىل جلنة املراكز البت فـي الطلبات خالل مدة ال تتجاوز )30( ثالثني يوما من تاريخ 

اإحالة الطلبات اإليها من فريق املقابالت، باملوافقة املبدئية اأو بالرف�ص.

وفـي حالة الرف�ص يجب اأن يكون القرار م�سببا، ويخطر به مقدم الطلب خالل )15( خم�سة 

�ستـــني  الرئي�ص خالل )60(  اإىل  اأن يتظلم كتابة منه  تاريخ �سدوره، وله  ع�سر يوما من 

يوما من تاريخ اإخطاره، وعلى اللجنة البت فـي التظلم خالل )30( ثالثني يوما من تاريخ 

ه، ويعت م�سي املدة امل�سار اإليها دون البت فـي التظلم مبثابة رف�سه، ويكون قرار  تقد

اللجنة ال�سادر فـي هذا ال�ساأن نهائيا.

�سول  ال تعت املوافقة املبدئية ترخي�سا، ويحظر على �ساحب ال�ساأن مزاولة الن�سا اإال بعد ا

على الرتخي�ص.

( 10 ) IOÉ``ŸG
يجــب علـــى طالـــب الرتخيــ�ص موافـــاة االإدارة خــالل مدة ال تزيد على )60( �ستني يوما 

من تاريخ املوافقة املبدئية بامل�ستندات االآتية:

امل�ستندات،  وت�سوير  طباعة  ن�سا  مت�سمنا  التجاري  ال�سجل  اأوراق  من  ن�سخة    1

ون�سا مكاتب تعقيب املعامالت.

2  ن�سخة من �سهادة االنت�ساب اإىل غرفة جتارة و�سناعة عمان.

3  ن�سخة من بطاقة ريادة االأعمال.

4  ن�سخة من عقد االإيجار والرتخي�ص البلدي.

( 11 ) IOÉ``ŸG
فـي حال م�سي املدة املن�سو�ص عليها فـي املادة )10( من هذه الالئحة وعدم قيام طالب 

الرتخي�ص بالوفاء بالتزاماته املن�سو�ص عليها فـي تلك املادة، تعت املوافقة املبدئية ملغاة.

وا�ستثناء من ذلك يجوز  فـي حالة ال�سرورة  لرئي�ص جلنة املراكز منح طالب الرتخي�ص 

مدة اإ�سافـية ال تتجاوز )60( �ستني يوما ال�ستيفاء تلك االلتزامات.

( 12 ) IOÉ``ŸG
ي�سدر الرتخي�ص بعد التحقق من توفر كافة ال�سرو وا�ستيفاء كافة االلتزامات املن�سو�ص 

عليها فـي هذه الالئحة.
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( 13 ) IOÉ``ŸG
ة التن�سيق مع اجلهات املخت�سة  دون االإخالل بحكم املادة )6( من هذه الالئحة يجوز للهي

ا�سلة على الرتخي�ص ال يعملون فـي اأي من القطاعني  للتحقق من اأن مال ال�سركة ا

ا�ص خالل فرتة �سريان الرتخي�ص، اأو اأنهم  ي�ستقدموا قوى عاملة اأجنبية  العام اأو ا

لكونهــا اأو تربطهــم عالقــة قانونيــة بهـــا، اأو اأنهــم لـم يت�سرفـــوا  فـي �سجـــالت جتاريـــة 

فـي ال�سجل التجاري حمل الرتخي�ص.

( 14 ) IOÉ``ŸG
ا�سل  تكـــون مـــدة الرتخيـــ�ص �سنـــة واحـــدة قابــلة للتجديد، بناء على طلب يقدم من ا

تـــقل عـــن )30( ثالثني يوما، م�ستوفـيا كافة  بـــمدة ال  على الرتخي�ص قبل انتهاء مدته 

ال�سرو وااللتزامات التي  منح الرتخي�ص مبوجبها.

( 15 ) IOÉ``ŸG
ال يجوز الت�سرف فـي الرتخي�ص اأو عر�سه للبيع، باأي طريقة كانت، عدا التنازل عنه للغ 

بال�سرو االآتية:

1  تقد طلب التنازل على النموذ املعد لذلك اإلكرتونيا.

2  ا�ستيفاء املتنازل له كافة ال�سرو وااللتزامات املن�سو�ص عليها فـي هذه الالئحة.

ة  اإن وجد   ا�سل على الرتخي�ص كامل القر�ص الذي ح�سل عليه من الهي 3  �سداد ا

وتقد ما يثبت ذلك، ويجوز للجنة املراكز فـي حالة ال�سرورة اال�ستثناء من هذا 

ة. ، على اأن يتعهد ب�سداد باقي اأق�سا القر�ص امل�ستحق للهي ال�سر

ا�سل على الرتخي�ص باإلغاء ن�سا طباعة وت�سوير امل�ستندات، ون�سا  4  التزام ا

مكاتب تعقيب املعامالت من ال�سجل التجاري حمل الرتخي�ص.

وفـي حالة تنازله عن الرتخي�ص ال�سادر له، وح�سوله على ترخي�ص ثان، فاإنه ال يجوز له 

التنازل عن هذا الرتخي�ص مرة اأخرى.

( 16 ) IOÉ``ŸG
دمات  ا�ص بتقد ا يجوز للجنة املراكز، مبوافقة الرئي�ص، الرتخي�ص ملن�ساآت القطاع ا

املدرجة فـي النظام للعاملني بها فقط.
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( 17 ) IOÉ``ŸG
ي�سرت للح�سول على الرتخي�ص املن�سو�ص عليه فـي املادة )16( من هذه الالئحة االآتي:

ة الدرجة العاملية اأو املمتازة اأو االأوىل. 1  اأن تكون املن�ساأة من ف

موع القوى العاملة االأجنبية باملن�ساأة عن )2000( األفـي عامل. 2  اأال يقل 

3  اأن تكون املن�ساأة ملتزمة بتحقيق ن�سبة التعمني املفرو�سة عليها مبوجب القانون.

( 18 ) IOÉ``ŸG
ا�سلة على الرتخي�ص االلتزام باالآتي:  ا�ص ا يجب على من�ساآت القطاع ا

ار�سة الن�سا فـي املقر الرئي�سي لها.   1

دمات املدرجة بالنظام من قبل العاملني العمانيني باملن�ساأة.  2  تقد ا

ة من القيام بالزيارات امليدانية. فـي الهي كني مو   3

( 19 ) IOÉ``ŸG
يقدم طلب الرتخي�ص املن�سو�ص عليه فـي املادة )16( من هذه الالئحة من �ساحب املن�ساأة 

ثلها قانونا اإىل رئي�ص جلنة املراكز مرفقا به االآتي: اأو من 

1  ن�سخة من اأوراق ال�سجل التجاري.

2  ن�سخة من �سهادة االنت�ساب اإىل غرفة جتارة و�سناعة عمان.

3  ك�سف بعدد القوى العاملة الوطنية واالأجنبية باملن�ساأة �سادر من اجلهة املخت�سة.

4  ن�سخة من ملكية اأو عقد اإيجار املركز الرئي�سي للمن�ساأة.

5  خطاب من وزارة العمل يفـيد االلتزام بن�سبة التعمني.

( 20 ) IOÉ``ŸG
يجب على كل من يح�سل على الرتخي�ص االلتزام باالآتي:

1  و�سع الرتخي�ص فـي مكان بارز داخل املركز اأو املن�ساأة.

2  عدم اإن�ساء اأي فرع ملمار�سة الن�سا املرخ�ص به.

دمات املدرجة فـــي النظــام  3  ت�سغيـــل القـــوى العاملـــة الوطنيـــة فقـــط لتقديــم ا

ا�سلة على الرتخي�ص. فـي املراكز وفـي املن�ساآت ا
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دمات  4  عدم ت�سريب اأو اإف�ساء اأي بيانات يكون قد اطلع عليها مبنا�سبة تقد ا
املدرجة فـي النظام.

كومية  5  اتباع االإجراءات املعمول بها واملعتمدة ب�ساأن تقد الطلبات لدى اجلهات ا
التي تقدم خدماتها ع النظام. 

�سول على موافقة  6  عـــدم تقديــم اأي خدمــات غ مدرجة فـي النظام اإال بعد ا
ة. من الهي

7  عدم اإجراء اأي تعديالت على النظام اأو العبث به اأو ت�سريبه اأو ا�ستخدامه خار 
املركز اأو املن�ساأة.

الالئحة  فـي هذه  املن�سو�ص عليه  النظام  غ  اأخرى  اأنظمة  اأي  ا�ستخدام  8  عدم 
ة. �سول على موافقة الهي داخل املركز اإال بعد ا

املحددة من قبل  العمل  اأوقات  بالنظام خالل  املدرجة  دمات  9  �سمــان تقديـــم ا
ة اأو االإدارة عن رغبته فـي غلق املركز ملدة ال تتجاوز )6( �ستة  املركز، واإخطار الهي
�سول على موافقة جلنة املراكز للمدة التي  اأ�سهر مت�سلة وموافقتها، ووجوب ا

تزيد على ذلك.

10  عدم نقل موقع املركز اإال بعد موافقة جلنة املراكز.  

ة. دمات املدرجة فـي النظام املعتمدة من الهي 11  االلتزام باأ�سعار تقد ا

ة. ا�سة باملراكز التي تنظمها اأو تقدمها الهي 12  ح�سور ور�ص العمل التدريبية ا

ا�سلة على الرتخي�ص  13  دخول النظام با�ستخدام البطاقة ال�سخ�سية ملال ال�سركة ا

اأو املن�ساأة اأو العاملني لديها فقط.

دمة للدخول اإىل النظام فقط. 14  ا�ستخدام البطاقة ال�سخ�سية لطالبي ا

دمة ب�سفافـية واأمانة.  15  ت�سجيل بيانات طالب ا

ـــة عنـــد تغيـــ امل�سمــى التجــاري للمركــز، وعند تغي ا�سم املن�ساأة  16  اإخطـــار الهي

ا�سلة على الرتخي�ص. ا

17  و�سع لوحة جتارية على واجهة املركز.

18  ت�سجيل كافة العاملني فـي املركز فـي النظام.

19  عدم التوقف عن ا�ستخدام النظام الأك من )2( �سهرين متتاليني.

ة للمركز. 20  التواجد فـي املركز اأثناء الزيارات امليدانية الدورية التي تقوم بها الهي
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( 21 ) IOÉ``ŸG
ة،  الفــة اأحكام هذه الالئحة اأو التعليمات ال�سادرة من الهي ـــة فـــي حـــالة  يجــوز للهي

اأن تفر�ص اأيا من العقوبات االإدارية االآتية:

ا�سل على الرتخي�ص مع اإلزامه باإزالة اأ�سباب املخالفة خالل اأجل منا�سب. 1  اإنذار ا

ني زوال اأ�سباب املخالفة. 2  اإيقاف الرتخي�ص ب�سكل موقت 

( 22 ) IOÉ``ŸG
االت االآتية:  ة اإلغاء الرتخي�ص فـي ا يجوز للهي

ا�سل على الرتخي�ص ذلك. 1  طلب ا

2  فقد اأحد �سرو الرتخي�ص.

ا�سل على الرتخي�ص اأحكام هذه الالئحة خالل مدة �سريان  الفة ا 3  تكرار 

الرتخي�ص، اأو عدم اإزالة اأ�سباب املخالفة خالل )3( ثالثة اأ�سهر من تاريخ وقوعها.

4  عدم ا�ستخدام النظام الأك من )6( �ستة اأ�سهر متتالية.

ا�سل على الرتخي�ص باملخالفة.  وال يتم اإلغاء الرتخي�ص اإال بعد اإخطار ا

( 23 ) IOÉ``ŸG
ا�سل على الرتخي�ص فـي حالة اإلغاء الرتخي�ص االلتزام باالآتي: يجب على ا

1  اإزالة كل ما ي�س للمركز. 

ا�سة باملركز من ال�سجل التجاري. 2  اإلغاء جميع االأن�سطة التجارية ا

، وعلى االأخ�ص االآتي: 3  الوفاء بااللتزامات املرتتبة على املركز للغ

 اأ  اإرجاع كافة االأجهزة التابعة للجهات االأخرى. 

ة. ب  �سداد وت�سوية القرو�ص وااللتزامات املالية امل�ستحقة للهي

  ت�سوية كافة االلتزامات املالية امل�ستحقة للجهات االأخرى نظ ا�ستخدام النظام.
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