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وزارة التجارة وال�صناعة وترويج اال�ستثمار
قـرار وزاري
رقـم 2022/٤٧٣
ب�ش�أن الئحة تنظيم مزاولة الأعمال الإنتاجية املنزلية
ا�ستنادا �إلى قانون ال�سجل التجاري ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ،74/3
و�إلى قانون التجارة ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ،90/55
و�إلى املر�سوم ال�سلطاين رقم  2020/97بتعديل م�سمى وزارة التجارة وال�صناعة �إلى وزارة التجارة
وال�صناعة وترويج اال�ستثمار وحتديد اخت�صا�صاتها واعتماد هيكلها التنظيمي،
و�إلى القرار الوزاري رقم  86/121ب�ش�أن الالئحة التنفـيذية لقانون ال�سجل التجاري،
و�إلى القرار الوزاري رقم  2011/4بتنظيم مزاولة بع�ض الأعمال الفردية الإنتاجية داخل املنازل،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة.
تـقـــرر
املــادة الأولـــــى
يعمل فـي �ش�أن تنظيم مزاولة الأعمال الإنتاجية املنزلية ب�أحكام الالئحة املرفقة.
املــادة الثانيــــة
يجب على كل من يزاول الأعمال الإنتاجية املنزلية توفـيق �أو�ضاعه طبقا لأحكام الالئحة
املرفقة خالل (� )6ستة �أ�شهر من تاريخ العمل بها.
املــادة الثالثــــة
يلغى القرار الوزاري رقم  2011/4بتنظيم مزاولة بع�ض الأعمال الفردية الإنتاجية داخل املنازل
امل�شار �إليه ،كما يلغى كل ما يخالف الالئحة املرفقة� ،أو يتعار�ض مع �أحكامها.
املــادة الرابعـــة
ين�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية ،ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره.
�صـدر فـي ٢٢ :من ذي احلجة 1443هـ
املـوافــــق ٢١ :من يوليــــــــــــو 2022م

قـيـ�س بن مـحـمـد بن مـو�سـى الـيو�سف
وزير التجارة وال�صناعة وترويج اال�ستثمار
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الئحة تنظيم مزاولة الأعمال الإنتاجية املنزلية
املــادة ( ) ١
فـي تطبيق �أحكام هذه الالئحة يكون للكلمات والعبارات الآتية املعنى املحدد قرين كل منها،
ما مل يقت�ض �سياق الن�ص معنى �آخر:
الـــوزارة:
وزارة التجارة وال�صناعة وترويج اال�ستثمار.
الوزيــر:
وزير التجارة وال�صناعة وترويج اال�ستثمار.
العمل الإنتاجي املنزيل:
م�شروع �صغري ميار�سه �صاحبه من املنزل �سواء �أكان ن�شاطا �إنتاجيا خدميا �أم حرفـيا �أم اقت�صاديا،
ويندرج فـي �أي من الأعمال الواردة فـي امللحق املرفق.
الرتخيــ�ص:
املوافقة ال�صادرة من الوزارة لل�شخ�ص الطبيعي ملمار�سة العمل الإنتاجي املنزيل.
املــادة ( ) ٢
يحظر مزاولة العمل الإنتاجي املنزيل �إال بعد احل�صول على ترخي�ص من الوزارة بالتن�سيق
مع اجلهة املخت�صة.
املــادة ( ) ٣
ي�شرتط للح�صول على الرتخي�ص الآتي:
� - 1أن يكون طالب الرتخي�ص عماين اجلن�سية.
� - 2أال يقل �سن طالب الرتخي�ص عن ( )18ثـمــانية ع�شر عاما.
� - 3أال يكـ ــون ل ــدى طالــب الرتخيـ ــ�ص ترخيـ ــ�ص �آخـ ــر مبمار�سـ ــة �أي ن�ش ــاط جتاري
�أو مهني �أو حرفـي �أو �صناعي.
� - 4سداد الر�سم املقرر.
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املــادة ( ) ٤
يقدم طلب الرتخي�ص �إلى الوزارة �إلكرتونيا مرفقا به الآتي:
� - ١سند ملكية املنزل مكان ممار�سة الن�شاط� ،أو عقد الإيجار� ،أو موافقة مالك املنزل
فـي حال كان املنزل للغري.
 - ٢البطاقة ال�شخ�صية �أو جواز ال�سفر.
 - ٣حتديد العمل الإنتاجي املنزيل املطلوب ترخي�صه.
املــادة ( ) ٥
ي�صدر الرتخي�ص ملدة ( )3ثالث �سنوات بر�سم مقداره ( )3ثالثة رياالت عمانية ،ويجوز
جتديده ملدد �أخرى مماثلة بالإجراءات وال�شروط ذاتها ،على �أن يقدم طلب التجديد
خالل ( )30ثالثني يوما قبل انتهاء مدة الرتخي�ص.
املــادة ( ) ٦
يلتزم املرخ�ص له بالآتي:
 - ١االلتزام بالت�شريعات املنظمة للن�شاط الإنتاجي املنزيل املرخ�ص له.
 - ٢االلتزام باللوائح التي حتكم الن�شاط املرخ�ص به من اجلهة املخت�صة.
 - ٣الإملام مبزاولة العمل الإنتاجي املنزيل املرخ�ص له.
 - ٤عدم ت�شغيل القوى العاملة الأجنبية.
 - ٥عدم التنازل عن الرتخي�ص للغري ،ولو ب�صفة م�ؤقتة.
 - ٦عدم و�ضع �أي لوحات دعائية �أو ترويجية على املنزل �أو اجلدران اخلارجية ،وي�سمح
بو�ضع لوحة �صغرية عند مدخل املنزل ،تبني ا�سم املرخ�ص له ،ورقم الرتخي�ص،
ونوع الن�شاط ،وعبارة (�أعمال منزلية �إنتاجية) ،على �أال تتجاوز م�ساحتهــا � 30ســم * � 60ســم
و�أن تكون اللوحة م�سطحة.
 - ٧عدم تخزين �أي ب�ضائع �أو معدات �أو �آالت خارج املنزل.
 - ٨عــدم تخزيــن �أي مــواد �سامة �أو خطرة �أو قابلة لال�شتعال �أو �أي مواد �أخرى ميكن
�أن تت�سبب فـي الإ�ضرار بال�صحة العامة فـي مكان ممار�سة الن�شاط.
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املــادة ( ) ٧
يحظر على املرخ�ص له القيام بالآتي:
 - ١ممار�سة الن�شاط بعد انتهاء �صالحية الرتخي�ص.
 - ٢ممار�سة الن�شاط فـي غري املكان املرخ�ص له العمل فـيه.
املــادة ( ) ٨
تفر�ض على املرخ�ص له عند خمالفة �أحكام هذه الالئحة غرامة �إدارية ،قدرها ()100
مائة ريال عماين ،بعد �إنذاره كتابة من قبل اجلهات املخت�صة ب�أ�سباب املخالفة ،ومنحه
مهلة مدتها ( )3ثالثة �أيام لإزالتها ،وت�ضاعف الغرامة فـي حال تكرار املخالفة ،وفـي حال
عدم �إزالة املخالفة ،يجوز للوزارة وقف الرتخي�ص ملدة ال تزيد على ( )3ثالثة �أ�شهر،
ويجوز للوزارة  -بعد انق�ضاء املدة امل�شار �إليها دون �إزالة املخالفة � -إلغاء الرتخي�ص.
املــادة ( ) ٩
يجوز للمرخ�ص له التظلم من اجلزاءات املن�صو�ص عليها فـي املادة ( )8من هذه الالئحة
�إلى الوزير خالل (� )60ستني يوما من تاريخ �إخطاره بها ،ويتعني البت فـي التظلم خالل
( )30ثالثني يوما من تاريخ تقدميه ،ويعترب فوات هذا امليعاد دون رد رف�ضا له.
وفـي جميع الأحوال يجب �أن يكون قرار الرف�ض م�سببا.
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ملحــق
�أن�شطة الأعمال املنزلية الإنتاجية
� - 1أن�شطة التعبئة والتغليف (حل�ساب الغري).
 - 2البيع بالتجزئة للزهور والنباتات الطبيعية.
 - 3البيع بالتجزئة للزهور والنباتات ال�صناعية.
 - 4ت�صفـيف ال�شعر و�أنواع التجميل للن�ساء.
 - 5البيع بالتجزئة للمن�سوجات والأقم�شة ب�أنواعها.
 - 6البيع بالتجزئة للمالب�س اجلاهزة.
� - 7صنع اخلناجر العمانية.
� - 8صنع املنتجات احلرفـية من الف�ضة.
� - 9صنع املنتجات احلرفـية بتقطري الزهور والأع�شاب.
� - 10صنع املنتجات احلرفـية لإنتاج ماء وزيت اللبان.
� - 11إنتاج وتكرير زيت الزيتون.
� - 12صنع املنتجات احلرفـية من الن�سيج القطني �أو ال�صوف.
� - 13صنع املنتجات احلرفـية من اجللد.
� - 14صنع املنتجات احلرفـية من ال�سعف.
� - 15صنع املنتجات احلرفـية من اخل�شب.
� - 16صنع املنتجات احلرفـية مل�ستح�ضرات التجميل والعطور.
� - 17صنع وجتهيز البخور.
� - 18صنع وتف�صيل الكمة العمانية.
� - 19صنع املنتجات احلرفـية من الفخار واخلزف.
� - 20صنع املنتجات احلرفـية من احلجر واجلب�س.
� - 21صنع املنتجات احلرفـية من النحا�س واملعادن.
� - 22صنع املنتجات احلرفـية لأدوات ال�صيد التقليدية.
� - 23صنع املنتجات احلرفـية امل�شتقة من العظام.
 - 24تف�صيل وخياطة املالب�س الن�سائية العربية وغري العربية.
 - 25ت�أجري املن�سوجات وامللبو�سات والأحذية (ت�شمل ف�ساتني الأفراح).
 - 26تغليف الطرود ولف الهدايا.
 - 27تف�صيل وخياطة العبايات الن�سائية.
 - 28تنظيم احلفالت.
� - 29صنع احللويات العربية.
 - 30تغليف التمور.

