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رمق اإليداع: 73/ح م ف

ــان تمنــوي متلكــه احلكومــة بنســبة  ــة، وهــو كي ــة الصناعي ــك قطــر للتمني ــة يف عــام 1997 حتــت ممســى بن ــك قطــر للتمني تأســس بن
ــة قطــر مــع  ــة التطــور والتنــّوع اإلقتصــادي يف دول 100%، أنشــئ لــدمع اإلســتمثار يف الصناعــات احملليــة وتطويرهــا، لدفــع جعل
الرتكــز عــى القطــاع اخلــاص. وبــن عــايم 1997 و 2005 نــّوع بنــك قطــر للتمنيــة الصناعيــة نشــاطاته، فبــات يســامه يف تمنيــة 
ــح امســه  ــه الرئيســية، فأصب ــر مهمت ــه إىل تغي ــارزًا أدى ب ــك جناحــا ب ــق البن ــام 2006 حق ــة. ويف ع قطاعــات أخــرى غــر الصناع
ــك مــن 200  ــة، رأمســال البن ــك قطــر للتمني ــد يف بن ــة قطــر، ويه املســامه الوحي ــة«. ويف عــام 2008 رفعــت دول ــك قطــر للتمني »بن
مليــون ريــال قطــري إىل 10 مليــارات ريــال قطــري. أمــا يف خــال العامــن املاضيــن، فقــد أطلــق البنــك عــدد مــن الــراجم واخلطــط 

ــة والتحســينيه. واإلســرتاتيجيات التطويري

ــل التطــور والمنــو مضــن أنشــطة  ــز وتهسي ــة 2030، معــًا عــى تعزي ــة قطــر الوطني ــق مــع رؤي ــك إســرتاتيجيته مبــا يتواف ــور البن بل
القطــاع اخلــاص يف املجــاالت اإلقتصاديــة الرئيســية، الــي ســتدّر منافــع إقتصاديــة وإجمتاعيــة شــى عــى الشــعب يف دولــة قطــر 

عــى املــدى الطويــل، وذلــك لتكويــن إقتصــاد مســتدام. 

إىل جانــب الــدمع املــايل، هيــدف بنــك قطــر للتمنيــة إىل تعزيــز روح املبــادرة عنــد القطــاع اخلــاص وتوفــر اخلدمــات الــي مــن شــأهنا 
تهسيــل التطــور والمنــو والتنــوع يف املجــاالت اإلقتصاديــة، مــن خــال توفــر رأس املــال والضامنــات واخلدمــات اإلستشــارية. مكــا 
أطلــق البنــك عــدة خدمــات مثــل برنــاجم »الضمــن« للمتويــل غــر املبــارش مبشــاركة البنــوك واملؤسســات املاليــة، وذراعــه التصديريــة 
»تصديــر« لتوفــر خدمــات متويــل الصــادرات وتطويــر األمعــال ودمع أنشــطة الــرتوجي ملصــّدري القطــاع اخلــاص يف دولــة قطــر، مــع 
محايــة  املصدريــن مــن املخاطــر املرتبطــة بذلــك. يقــدم البنــك أيضــا خدمــات إستشــارية يف تطويــر األمعــال ملســاعدة أحصــاب املشــاريع 
ــاء قــدرات أحصــاب املشــاريع  ــة املناســبة، وبن ــار التقني عــى إعــداد دراســات اجلــدوى اخلاصــة هبــم، إجــراء أحبــاث الســوق وإختي

لتعزيــز مهاراهتــم اليافعــة، ونســج روابــط مــع واكالت الــدمع، املاليــة مهنــا وغــر املاليــة.

الدوحة - قطر
صندوق بريد: 22789

هاتف: 44300000 )974(, فاكس: 44350433 )974(
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1. مقدمة
ــا  ــة« )Home-based Business, HbB(، باعتباره ــات املزنلي ــوم – بـــ  »املرشوع ــد ي ــا بع ــاىم – يوم مثــة اهمتــام متن
نــواة أساســية لتجشيــع ريــادة األمعــال، وخلــق قطــاع خــاص نشــط ومبــادر. ويعــرَّف »املــرشوع املــزنىل« عــى أنــه ذلــك 
املــرشوع الــذى يكــون مقــره الرئيــى هــو مــزنل مالكــه، أيــا اكن جحمــه أو طبيعــة نشــاطه. ومــن مث يصبــح املــزنل – ىف 

واقــع األمــر – حاضنــة لألمعــال يؤســهسا الفــرد بنفســه ليكــون نقطــة إنطاقــه ىف عــامل األمعــال. 

عىل املستوى الدويل،

تشــر عــدد مــن الدراســات إىل أن اثنــن مــن لك ثــاث مرشوعــات )مــن اكفــة األجحــام( تنطلــق أمعاهلــا مــن غرفــة املعيشــة، 
ــع  ــة ىف الواق ــرى ومتنوع ــة رشاكت ك ــذى هشــد بداي ــك المنــوذج ال ــزنل. ذل ــق األســفل ىف امل ــخ، أو حــى الطاب أو املطب
املعــارص، ومثــال هلــا رشكــة »أبــل للحاســب اآلىل«، و«باســكن روبــن لأليــس كــرمي«. هــذا وميكــن الوقــوف عــى دوافــع 

عــدة تغــذي ظاهــرة تنــايم أعــداد املرشوعــات املزنليــة، مــن بيهنــا مــا يــأيت:

التكنولوجيــا: حيــث ســاعدت تطبيقــات تكنولوجيــا املعلومــات واالتصــاالت عــى زيادة مــدى الوصــول إىل التكنولوجيا   •
والتشــابك مــع األفــراد والــرشاكت واملجمتعــات، واماكنيــة اســتخدامها وقابليــة اســتخدامها باســعار معقولــة. وممــا ال 
شــك فيــه أن شــبكة اإلنرتنــت تــؤدى - ىف الوقــت الراهــن - دورا أساســيا ىف تشــغيل تلــك املرشوعــات االفرتاضيــة 

أكــر مــن أى وقــت مــى.

تصغــر جحــم الــرشاكت: إعــادة اهليلكــة الــي هشدهتــا كثــر مــن الــرشاكت الكبــرة وحتوهلــا إىل رشاكت أصغــر   
جحــام – وفقــا لظاهــرة »تصغــر جحــم الــرشاكت« )Downsizing(، مبــا فتــح جمــال لتنويــع سلســلة القميــة ملنتجاهتا/ 

.)Outsourcing( »خدماهتــا اعمتــادا عــى معليــات الزتويــد اخلــاريج

منــط احليــاة: تهشــد بعــض الــدول تركــزا مزتايــدا عــى حتقيــق التــوازن بــن العمــل واحليــاة االجمتاعيــة، األمــر   •
ــة خــارج املــزنل. ــه العمــل لفــرتات طويل ــذي يعوق ال

البعــد عــن االزدحــام واحلركــة املروريــة: حيــث جيــد البعــض اســهتاك جــزء كبــر مــن وقهتــم ىف االزدحــام املــروري،   
ــة نســبيا بــن حمــل اقامهتــم ومــاكن معلهــم. أو احلاجــة إىل قطــع مســافات طويل

تنــايم قطــاع اخلدمــات: حيــث هشــدا منــوا وتنوعــا ىف فــرص املرشوعــات املتاحــة لــرواد األمعــال، والــي ميكــن   •
بدءهــا وتشــغيلها مــن املــزنل.

ــن  ــرة م ــة كب ــدى فئ ــول ل ــة أط ــنوات معري ــر س ــا  أدى إىل تواف ــر: مم ــد املبك ــان والتقاع ــار الس ــاع أمع ارتف  •
ــاء. ــل والعط ــى العم ــم ع ــمترار قدرهت ــع اس ــع، م املجمت

ويغــذي ذلــك االجتــاه عــدد مــن اإلجيابيــات الــى ترتبــط بتشــغيل املــرشوع مــن املــزنل، لعــل أمههــا اخنفــاض تاكليــف   
بــدء التشــغيل؛ ويه قضيــة ذات أولويــة خاصــة بــن العاطلــن عــن العمــل. كذلــك هيــم البعــض بالوفــورات املرتبطــة 
بذلــك المنــط مــن املرشوعــات، يف إشــارة إىل الوفــر ىف تلكفــة االنتقــاالت والطعــام واملابــس. فضــا عــن أن منــط بيئــة 
العمــل املرنــة املرتبطــة هبــذا النــوع مــن املرشوعــات يهســم ىف حتقيــق التــوازن بــن العمــل واحليــاة االجمتاعيــة، مبــا 
ــاء األمــور ذوي أطفــال  جيعلهــا خيــارا قابــا للتطبيــق واألكــر تفضيــا ملجموعــة مــن األفــراد، خاصــة ىف حــال أولي

 .)Family Liaison Office, 2010: 4( ــار الســن صغ
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ويف املقابــل ترتبــط املرشوعــات املزنليــة بعــدد مــن املثالــب، ىف مقدمهتــا أن الخشــص يعمــل وحيــدا، مبــا قــد يدخلــه يف   
لــه مســؤولية  عزلــة مــع عــدم القــدرة عــى العمــل مضــن فريــق معــل. كذلــك فــإن اعمتــاد املــرشوع عــى خشــص واحــد ُيمِّ
اكفــة املهــام املرتبطــة باملــرشوع، مبــا قــد يســتغرق منــه وقتــا طويــا ويزيــد مــن خماطــر تشــغيل املــرشوع واســمتراريته. 

مثــة حتــدي آخــر يمتثــل ىف صعوبــة الفصــل بــن العمــل املــزنيل واحليــاة الخشصيــة. 

وملــا اكن عــدد املرشوعــات املزنليــة يمنــو بوتــرة متســارعة، خاصــة ىف اآلونــة األخــرة، فــإن ذلــك يــؤرش عــى أن كثــر   
 Family Liaison Office,( مــن األفــراد جيــدون أن اإلجيابيــات املرتبطــة هبــذا النــوع مــن املشــاريع تتفــوق عــى مثالبــه
4 :2010(. األمــر الــذي دفــع بعــض الــدول إىل االعــرتاف هبــا – باعتبارهــا أحــد أمنــاط مرشوعــات األمعــال الرمسيــة 

)النظاميــة(، وتيســر بيئــة أمعاهلــا، وتبــى بــراجم واملبــادرات للهنــوض هبــا مبــا يتســق وطبيعهتــا اخلاصــة. 

عىل املستوى احمليل، 

حيــث تصبــو »رؤيــة قطــر الوطنيــة 2030« إىل حتويــل دولــة قطــر إىل بلــد متقــدم، مســتدام التمنيــة، موفــر مســتوى معيــي 
مرتفــع لألجيــال احلاليــة والقادمــة. ووفقــا لـــ »إســرتاتيجية التمنيــة الوطنيــة 2011 – 2016«، ميكــن الوقــوف عــى هدفــن 

أساســين يتاكمــان فميــا بيهنــام لتبيــان أمهيــة املرشوعــات املزنليــة، اكلتــاىل:

ــد  ــال« كأح ــادة األمع ــع ري ــاص وتجشي ــاع اخل ــز القط ــدف »تعزي ــأىت ه ــة: ي ــة االقتصادي ــص التمني ــا خي فمي  •
ــى  ــاده ع ــص اعمت ــوع يتناق ــاد متن ــاء اقتص ــبيل »بن ــادى،  ىف س ــار االقتص ــق االزده ــة لتحقي املســهتدفات الرئيس
الصناعــات اهليدروكربونيــة وتزتايــد فيــه أمهيــة دور القطــاع اخلــاص، ويافــظ عــى تنافســيته«. ويرتبــط ذلــك بعــدد 
مــن التحديــات، مــن بيهنــا حمدوديــة مســامهة قطــاع املشــاريع الصغــرة واملتوســطة ىف النشــاط االقتصــادى )األمانــة 

ــط التمنــوي، 2011: 93(. ــة للتخطي العام

ــة« )2016-2011( و«اإلســرتاتيجية  ــة الوطني ــو »إســرتاتيجية التمني ــة:  تصب ــة اإلجمتاعي فميــا خيــص التمني  •
الوطنيــة لــألرسة« )2013-2008( إىل »حتســن مســتوى المتكــن االقتصــادى واالجمتــاىع لــألرسة القطريــة«. 
األمــر الــذى يرتبــط بدرجــة كبــرة بتوفــر فــرص مامئــة لتوليــد دخــول مــن شــأهنا توفــر حيــاة كرميــة لاكفــة املواطنــن، 
خاصــة مــن خــال فــرص معــل منتجــة وتجشيــع ريــادة األمعــال. ذلــك أن الواقــع الراهــن يشــر إىل ضعــف مســتوى 
ــة العامــة للتخطيــط  ــاث )األمان ــة – خاصــة األرس املُســتضعفة واإلن المتكــن االقتصــادى واالجمتــاىع لــألرس القطري

ــوي، 2011: 160-165(. التمن

جديــر بالذكــر أن فرصــة اإلنــاث لملشــاركة ىف احليــاة االقتصاديــة ال تــزال حمــدودة نســبيا. وفقــا لنتــاجئ »مــؤرش الفــرص 
ــن  ــن ب ــة )101( م ــت املرتب ــام 2014، احتل ــى ىف الع ــدى االقتصــادى العامل ــن املنت ــة« الصــادر ع ــاركة اإلقتصادي واملش

.)World Economic Forum, 2014: 309( دولــة تضمهنــا التقريــر )142(

ىف ســبيل املســامهة يف بلــوغ تلــك األهــداف املرجــوة، مثــة جهــود عــدة ميكــن تبنهيــا ســعيا حنــو تأســيس قطــاع خــاص 
نشــط ومبــادر  يــؤدى فيــه قطــاع املشــاريع الصغــرة واملتوســطة الــدور التمنــوى املنــوط بــه مــن جهــة، ويهســم يف حتســن 

مســتويات المتكــن االقتصــادى واالجمتــاىع لملجمتــع القطــرى مــن جهــة أخــرى. وىف هــذا الســياق يــأىت الهنــوض 
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ــر  ــدة. األم ــة الرائ ــى يتعــن العمــل علهيــا - أســوة بالتجــارب الدولي ــات األساســية ال ــة كأحــد التوجه باملرشوعــات املزنلي
الــذى يتطلــب إدماجهــا مضــن النشــاط االقتصــادى الرمســى والهنــوض هبــا، أخــذا بعــن االعتبــار احتياجاهتــا وخصائصهــا 

املمــزة، شــأن قطــر ىف ذلــك بــاىق بلــدان العــامل.  

تأسيســا عــى مــا تقــدم، تبــى بنــك قطــر للتمنيــة بالتعــاون مــع لك مــن وزارة العمــل والشــؤون االجمتاعيــة ودار اإلمنــاء 
االجمتــايع مرشوعــا حبثيــا بعنــوان »املرشوعــات املزنليــة يف قطــر: واقعهــا الراهــن وآليــات الهنــوض هبــا«، والــذي طــرح 

إشــاكلية رئيســة مفادهــا:

»كيــف ميكــن الهنــوض باملرشوعــات املزنليــة ىف دولــة قطــر، باعتبارهــا جــزء أصيــل مــن قطــاع خــاص نشــط ومبــادر، يهســم 
ىف بلــوغ مســتويات مرتفعــة مــن المتكــن االقتصــادى واإلجمتــاىع لــألرس القطريــة، مبــا ينعكــس إجيابــا ىف بلــوغ رؤيــة 

قطــر الوطنيــة 2030؟« 

يف سبيل إجناز مهمة املرشوع البحيث، تضمن نطاق العمل ثاثة حماور رئيسة تتاكمل فميا بيهنا، مكا يأيت:

تنفيــذ مســح هاتــي لملرشوعــات املزنليــة املجسلــة يف لك مــن وزارة العمــل والشــؤون االجمتاعيــة ودار اإلمنــاء   •
االجمتــايع. 

استكشاف التجارب واخلرات اخلليجية والدولية املمتزة، الستخاص الدروس املستفادة مهنا.  •

اقــرتاح بدائــل سياســات قابلــة للتنفيــذ للهنــوض باملشــاريع املزنليــة ىف دولــة قطــر، اسرتشــادا بنتــاجئ مســح الوضــع   •
الراهــن لتلــك املرشوعــات، وتوصيــات الدراســة االستكشــافية للتجــارب اإلقلمييــة والدوليــة الرائــدة ىف هــذا املجــال. 

ــاجئ الدراســة  ــة مضــن جهــود املــرشوع البحــيث – إىل اســتعراض نت ــر الثاني ــي تعت ختتــص هــذه اإلصــدارة – ال  •
االستكشــافية للتجــارب واخلــرات اخلليجيــة والدوليــة. اتبعــت الدراســة مهنــج التحليــل الكيــي للكتابــات ذات الصلــة، 
ــات  ــدمع املرشوع ــي ل ــار معــل تنظــي وترشي ــة يف تأســيس إط ــود احلكومي ــتعراض اجله ــى اس ــز ع ــع الرتك م

ــادرات الدامعــة.  ــة، واملب املزنلي

عــى املســتوى الــدويل، تناولــت الدراســة املــاحم الرئيســة لتجربــة لك مــن الواليــات املتحــدة األمريكيــة وكنــدا واململكــة   •
ــن، والســعودية،  ــدة، والبحري ــة املتح ــارات العربي ــن اإلم ــة لك م ــاول جترب ــي، مت تن ــى املســتوى اخلل ــدة. وع املتح

وســلطنة معــان.

جــاءت الدراســة يف تســعة أقســام، اكن أوهلــا املقدمــة، مث تناولــت األقســام بدايــة مــن الثــاين وحــى الثامن اســتعراض   •
التجــارب حمــل الدراســة تباعــا، وأخــرا قــدم القســم التاســع أمه مــا انهتــت إليــه الدراســة مــن نتــاجئ وخلصــت إليــه 

مــن توصيــات.
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2. الواليات املتحدة األمريكية

ــدان العــامل،  ــك بــايق بل يهشــد عــدد املرشوعــات املزنليــة اجتاهــا متناميــا يف الواليــات املتحــدة األمريكيــة، شــأهنا يف ذل
خاصــة ىف ظــل حالــة تباطــؤ النشــاط االقتصــادي الــذي تعانيــه الدولــة. األمــر الــذي يدفــع املزيــد واملزيــد مــن املواطنــن 
غــر القادريــن عــى العمــل إىل بــدء مرشوعــات مزنليــة خاصــة هبــم. مــع توقعــات بتنــايم أعدادهــا خــال الســنوات القادمــة

اكنــت »إدارة األمعــال الصغــرة  األمريكيــة« )U.S. Small Business Administration, SBA( – الــي تعــرف 
املرشوعــات الصغــرة عــى أهنــا تلــك الــي يقــل عــدد العاملــن هبــا عــن 500 موظــف – قــد أعلنــت أن عــدد املرشوعــات 
الصغــرة ىف الواليــات املتحــدة األمريكيــة ميثــل حــوايل 28 مليــون مــرشوع، وأن أكــر مــن %22 مهنــا قامئــة عــى مالكهــا 
ــة«  ــإن %52 مــن إمجــايل عــدد املرشوعــات الصغــرة يه »مرشوعــات مزنلي ــك ف ــن. كذل ــة موظفــن آخري ــدون أي ــط ب فق
)Forbes, 2013(. يف حــن تشــر إحصــاءات أخــرى إىل أن مــا يزيــد عــى 16 مليــون فــرد لدهيــم مرشوعــات مزنليــة، 
.)Aaron, 2014( 64% مــع توقعــات بارتفاعــه خــال األعــوام األربعــة القادمــة – اعتبــارا مــن 2014 – بنســبة تصــل إىل

ويف ســياق متصــل، أشــار تقريــر ريــادة األمعــال الــدويل لعــام )2012( إىل أن %69 مــن املرشوعــات املنشــأة حديثــا تبــدأ 
مــن املــزنل، ويرتبــط ذلــك بدرجــة كبــرة بريــادة األمعــال النســائية، ذلــك أن %72 مــن املرشوعــات املنشــأة حديثــا  الــي 
تديرهــا إنــاث تتخــذ املــزنل مقــرا هلــا، يف مقابــل %61 مــن املرشوعــات املنشــأة حديثــا الــي يديرهــا رجــال. وأن 59% 
ــة. وفميــا خيــص  ــة املرشوعــات املزنلي ــد عــى ثــاث ســنوات ونصــف تنــي إىل فئ مــن املرشوعــات املؤسســة لفــرتة تزي
املرشوعــات القامئــة، فــإن %68 مــن الــي تديرهــا إنــاث تتســم بكوهنــا مزنليــة، يف مقابــل %53 فقــط مــن الــي يديرهــا 

.)Campbell, 2013( رجــال

ــا مضــن النشــاط االقتصــادي الرمســي،  ــن إدماجه ــة، تضم ــات املزنلي ــزة لملرشوع ــود حاف ــة جله ــي الدول ــك تب واكــب ذل
مــن خــال إخضاعهــا لعــدد مــن القوانــن واللــواحئ التنظمييــة الــى تطبــق عــى منشــآت األمعــال التجاريــة األخــرى )غــر 
ــة،  ــن جه ــا م ــق وطبيعهت ــي تتف ــة ال ــص اإلضافي ــة والرتاخي ــر التنظميي ــض األط ــا ببع ــب إلزامه ــذا إىل جان ــة(. ه املزنلي

ــة حمــدودة مــن جهــة أخــرى.  ــة تفضيلي ومنحهــا معامل

هيــدف العــرض التــايل إىل تبيــان طبيعــة اإلطــار الترشيــي والتنظــي احلــامك لملرشوعــات املزنليــة، مــع إشــارة خاصــة 
ــوم علهيــا املرشوعــات  ــي تق ــع – باعتبارهــا أحــد األنشــطة الرئيســة ال ــة املعــدة يف املــزنل ألغــراض البي لنشــاط األطعم
املزنليــة يف دولــة قطــر. هــذا باإلضافــة إىل مبــادرة »إدارة األمعــال الصغــرة األمريكيــة« بشــأن »بطــل املرشوعــات املزنليــة 

.”SBA Home based Business Champion( «

1.2 عقد اإلجيار وقوانني املنطقة السكنية
يف ســبيل تبيــان الترشيعــات الفيدراليــة املطبقــة عــى املرشوعــات املزنليــة األمريكيــة، تمتثــل نقطــة البــدء يف »عقــد إجيــار 
املــزنل«، حــال أن صاحهبــا يقــم ىف مــزنل مســتأجر. حيــث يكــون هيلع مراجعــة رشوط عقــد اإلجيــار الــي تــوحض مــا هــو 
ممســوح وغــر ممســوح مبوجــب العقــد. فــى بعــض األحيــان، تكــون رشوط عقــد اإلجيــار عامــة األمــر الــذي يتطلــب الرجــوع 
إىل مالــك العقــار للنــص عــى رشوط تعاقــد أكــر وضوحــا، و/أو موافقتــه عــى إقامــة مــرشوع مــزنيل يف الوحــدة الســكنية 

.)Rampenthal, 2012( حمــل التعاقــد، وذلــك لضــامن ســامة املوقــف القانــوين

ــة  ــة باملنطق ــات املزنلي ــة عــى املرشوع ــود املطبق ــات والقي ــة الترشيع ــق مــن اكف ــة يف رضورة التحق ــل اخلطــوة الثاني وتمتث
 Zoning( »الســكنية الــي يقطــن فهيــا صاحــب املــرشوع املــزنيل احملمتــل، ويف مقدمتــه ا »قوانــن املنطقــة اجلغرافيــة
Laws(. هتــم تلــك القوانــن بتقســم اســتخدامات األرايض لملجــاالات التجاريــة والســكنية والزراعيــة والصناعيــة. حيــث  
يــم االعمتــاد علهيــا ملنــع أيــة اســتخدامات لــألرايض واملناطــق مــن شــأهنا الــرر بــاألرايض املتامخــة القامئــة. ويف هــذا 
الشــأن يــم مراجعــة »إدارة اســتخدام األرايض احملليــة« )Local Land Use Department( للوقــوف عــى تصنيــف 

 .)Rampenthal, 2012( العقــار اخلــاص بصاحــب املــرشوع املــزنيل
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يذكــر أن »االســتخدام املختلــط« هــو المنــط الشــائع لاســتخدامات الســكنية والتجاريــة، وميكهنــا أن تتخذ أشــاكل عدة. ويف 
حــال عــدم متــايش املــرشوع املــزنيل مــع تقســم اســتخدامات األرايض املطبــق مبنطقتــه الســكنية، يقــوم صاحــب املــرشوع 
املــزنيل بتقــدمي منــوذج طلــب »تبايــن« )Variance( للحصــول عــى اســتثناء مــن قيــود قوانــن املنطقــة اجلغرافيــة. جديــر 
بالذكــر أنــه ىف الواقــع الفعــي، قــد يــرى بعــض الســاكن أن نقــل الســكن مــن منطقهتــم اجلغرافيــة إىل منطقــة جغرافيــة 
أخــرى تتيــح بــدء املــرشوع املــزنيل هــو اخليــار األكــر تفضيــا، بــدال مــن التعامــل مــع احلكومــة احملليــة للحصــول عــى 

.)Rampenthal, 2012( »اســتثناء مــن خــال طلــب »تبايــن

ــك  ــم ذل ــا يف تنظ ــؤدي دورا هام ــة« )H-bB Ordinances( لت ــات املزنلي ــم املرشوع ــأيت »مراس ــل ت ــياق متص ويف س
النــوع مــن املرشوعــات، والــي قــد ختتلــف مــن واليــة أمريكيــة ألخــرى وفقــا لطبيعــة احلــال، وإن اكنــت تســتيق روافدهــا 
التنظمييــة مــن منبــع ترشيــي موحــد.  وهيلع، يتعــن عــى صاحــب املــرشوع املــزنيل احملمتــل التعــرف عــى املراســم/ 
القواعــد القانونيــة احلامكــة لملرشوعــات املزنليــة املطبقــة عــى منطقتــه الســكنية، للتأكــد مــن توافــق خطــط أمعالــه معهــا. 

هــذا وميكــن القــول بــأن غالبيهتــا مينــع تشــغيل مــرشوع جتــاري مــن شــأنه التأثــر ســلبا عــى املنطقــة الســكنية. كذلــك يــد 
بعضهــا مــن عــدد العاملــن باملــرشوع املــزنيل أو مينعــه )Rampenthal, 2012(. ويف هــذا الشــأن، ميكــن تصنيــف القيــود 
 U.S. Small Business Administration,( مفروضــة عــى املشــاريع املزنليــة يف أربــع مجموعــات عــى النحــو التــايل

:)2014: A: 1

ــة ىف املــزنل بغــرض تشــغيل  ــة تغيــرات داخلي ــع إجــراء أي ــة عــى املــزنل، حيــث: مين ــط بالتغيــرات املادي ــود ترتب قي  •
املــرشوع املــزنيل، ومينــع أيــة أنشــطة ملامرســة األمعــال خــارج املــزنل وكذلــك التخزيــن وعــرض الســلع واملنتجــات، مكــا 

مينــع – بــل ويظــر – اســتخدام أيــة الفتــات أو إعانــات جتاريــة دعائيــة.

قيــود ترتبــط حبركــة تدفــق األخشــاص إىل املــزنل، حيــث: يــم تقييــد أعــداد زائــري املــرشوع املــزنيل، وتقييــد عــدد   •
العاملــن املســاعدين ىف املــرشوع املــزنيل فضــا عــن منعهــم بالاكمــل ىف بعــض الواليــات، باإلضافــة إىل تقييــد عــدد 

املواقــف اإلضافيــة الــى يــم منحهــا لملــرشوع املــزنيل لســيارات الزائريــن أو العاملــن.

ــرات مــن شــأهنا إزعــاج اجلــران  ــة تأث ــد وحظــر أي ــم تقيي ــث: ي ــة لملــرشوع، حي ــرات اخلارجي ــط بالتأث ــود ترتب قي  •
احمليطــن باملــرشوع املــزنيل )مثــال هلــا الضوضــاء والــرواحئ والــوجه(، باإلضافــة إىل منــع اســتخدام أو ختزيــن أيــة 

مــواد خطــرة.

قيــود عــى أنشــطة املــرشوع املــزنيل، حيــث: تقــوم اللــواحئ التنظمييــة لتلــك املرشوعــات بتحــرمي ممارســة أنــواع مــن   •
ــة. أنشــطة األمعــال ىف املناطــق الســكنية ىف بعــض املناطــق اجلغرافي

2.2 الرتاخيص التجارية
 حــى يتســي بــدء التشــغيل الفعــي لملــرشوع املــزنيل، فــإن ذلــك يتطلــب احلصــول عــى »الرتاخيــص التجاريــة«

)Business Licenses( الازمــة – باعتبارهــا اخلطــوة الرابعــة - ذلــك أن عــدم احلصــول علهيــا يــؤدي إىل غرامــات 
وعقوبــات. وىف هــذا الشــأن، تشــر التجربــة األمريكيــة إىل أنــه ســواء اكن املــرشوع مــزنيل أو غــر مــزنيل، فإنــه خيضــع 
ــن ــه يتع ــك ىف أن ــل أحــد األســباب الرئيســية لذل ــرحي )License and Permit Laws(. يمتث ــص والت ــن الرتخي لقوان

عــى  صاحــب املــرشوع املــزنيل اخلضــوع لريبــة الدخــل املقــررة. كذلــك فــإن املشــاريع املزنليــة الــي تقــوم ببيــع الســلع 
واخلدمــات اخلاصعــة للريبــة حتتــاج أيضــا إىل ترخيــص أو تــرحي رضيبــة املبيعــات. 

تمتثــل نقطــة البــدء مبكتــب »خدمــة اإليــراد الداخــي« )Internal Revenue Service, IRS( املعــي بتحصيــل الرائــب 
يف الواليــات املتحــدة األمريكيــة، ذلــك أن اكفــة املرشوعــات العاملــة )املزنليــة وغــر املزنليــة( مطالبــة بتقــدمي إقــرارات رضيبــة 
الدخــل الفيدراليــة واجلــداول التوضيحيــة ذات الصلــة. ويتعــن عــى تلــك املرشوعــات وموظفهيــا – حــال وجــودمه - إعــداد 
ملفــات الريبيــة اخلاصــة هبــم، واســتيفاء منــاذج إضافيــة تتعلــق خبصــم اإلهــااكت وتاكليــف املاكتــب املزنليــة وغرهــا 

.)The U.S. Small Business Administration, 2004: ES2(
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وفميــا خيــص املعاملــة التفضيليــة لملرشوعــات املزنليــة، يشــر  مكتــب »خدمــة اإليــراد الداخــي« إىل أهنــا حتصــل عــى 
خصــم نتيجــة اقتطــاع نفقــات االســتخدام التجــاري لملــزنل، ســواء اكن صاحــب املــرشوع هــو مالــك املــزنل أو مســتأجره. 
وحــى يتســي لصاحــب املــرشوع املــزنيل االســتفادة بذلــك اخلصــم املمنــوح، مثــة متطلبــات يكــون هيلع الوفــاء هبــا تمتثــل 

:)Internal Revenue Service, 2014: 1( فميــا يــأيت

االســتخدام املنتظــم واحلــري ملزنلــه: يتعــن عــى صاحــب املــرشوع إثبــات أنــه يســتخدم مزنلــه بانتظــام مكــاكن معــل   •
حــري لنشــاط مرشوعــه. 

املقــر الرئيــي لملــرشوع: يتعــن عــى صاحــب املــرشوع املــزنيل أيضــا إثبــات أن مزنلــه هــو املقــر الرئيــي ألنشــطة   •
مرشوعــه. جديــر بالذكــر أن صاحــب املــرشوع غــر املــزنيل يكــون كذلــك مؤهــا للحصــول عــى ذلــك اخلصــم ىف حــال 

أنــه أثبــت اســتخدامه ملزنلــه بدرجــة كبــرة ومنتمظــة إلهنــاء مهــام تشــغيل مرشوعــه. 

ــزنيل يســتند إىل نســبة املســاحة املخصصــة لتشــغيل  ــوح لملــرشوع امل ــد نســبة اخلصــم املمن ــإن حتدي ــة، ف ــة عام وبصف
املــرشوع مــن إمجــايل مســاحة املــزنل. هــذا ويتيــح مكتــب »خدمــة اإليــراد الداخــي« عــى موقعــه اإللكــرتوين دليــا مفصــا 

 .)Internal Revenue Service, 2013( »لتفســر »اخلصومــات الريبيــة ىف حــال املــرشوع املــزنيل

وىف ســياق متصــل، مثــة بعــض الرتاخيــص والتصــارحي املعنيــة حباميــة امجلهــور وحقــوق املســهتلكن، حيــث توجــد 
ــص  ــة للرتاخي ــادئ التوجهيي ــى املب ــوف ع ــة بعيهنــا. وحــى يتســى الوق ــات/ أنشــطة اقتصادي ــط بصناع ــص ترتب تراخي
والتصــارحي املطلوبــة يف حالــة املرشوعــات املزنليــة، ميكــن االسرتشــاد بــاألداة اإللكرتونيــة الــي أطلقهتــا »إدارة األمعــال 
ح يل« )Permit Me(، والــي تســتعرض اكفــة الرتاخيــص والتصــارحي الازمــة  الصغــرة األمريكيــة« حتــت ممســى »رصِّ
 The( لملــرشوع املــزنيل وفقــا لطبيعتــه وماكنــه اجلغــرايف. ومــن بــن الرتاخيــص والتصــارحي الرئيســية املطلوبــة مــا يــأيت

:)U.S. Small Business Administration, 2014: C

تراخيــص عامــة لألمعــال التجاريــة )General Business Licenses(: ويه رخصــة ســنوية ختــول لصاحهبــا تشــغيل   •
املــرشوع التجــاري )ســواء أاكن مــزنيل أو غــر مــزنيل(، ويرتبــط إصدارهــا برســوم ماليــة رمزيــة.

تراخيــص مهنيــة وجتاريــة )Professional and Trade Licenses(: تطلــب حكومــات الواليات من رشاكت/ صناعات   •
بعيهنــا احلصــول عــى تراخيــص مهنيــة. مثــال هلــا املشــاريع اخلاصــة برعايــة األطفــال وترخيــص العقــارات. 

تــرحي شــغل املــزنل/ العقــار )Home Occupation Permit(: يف كثــر مــن الواليــات األمريكيــة، يتطلــب األمــر   •
مــن املــرشوع املــزنيل احلصــول عــى تــرحي شــغل املــزنل. وىف حــاالت أخــرى، يــم الرجــوع إىل قوانــن املناطــق 

اجلغرافيــة، ســابق اإلشــارة إلهيــا.

تــرحي رضيبــة املبيعــات )Sales Tax Permit(: ىف حالــة أن صاحــب املــرشوع املــزنيل خيطــط لبيــع ســلع أو   •
ــب مجــع  ــر يتطل ــإن األم ــة(، ف ــت أو بالطــرق التقليدي ــك عــر شــبكة اإلنرتن ــة )ســواء اكن ذل ــة للريب ــات خاضع خدم
حصيلــة الرائــب احملليــة والفيدراليــة مــن معائــه. وبالتــايل تكــون هنــاك حاجــة إلصــدار تــرحي رضيــي مــن مكتــب 

ــة«. ــرادات الداخلي »خدمــة اإلي

تصــارحي الصحــة والســامة )Health and Safety Permits(: اســتنادا إىل املوقــع اجلغــرايف والنشــاط االقتصادي   •
حمــل املــرشوع املــزنيل، يتــاج صاحــب املــرشوع تريــا )ويف بعــض األحيــان تفتيشــا مــن إدارة إطفــاء احلرائــق 
احملليــة، خاصــة إذا اكن املــرشوع يتطلــب اســتخدام مــواد قابلــة لاشــتعال أو مــن احملمتــل أن ينتــج عنــه مجتــع عــدة 

أخشــاص ىف مــاكن واحــد )مثــل أنشــطة رعايــة األطفــال(. 

ىف بعــض األحيــان يــم كذلــك مراعــاة جانــب تلــوث اهلــواء وامليــاه مــن ِقبــل املرشوعــات، حيــث يتعــن مراجعــة جهــاز   •
محايــة البيئــة للوقــوف عــى اللــواحئ املعمــول هبــا ىف هــذا الشــأن. وىف ســياق متصــل، عــادة مــا يــم إصــدار تصــارحي 
مــن وزارة الصحــة، ويكــون املــرشوع املــزنيل ُعرضــة للتفتيــش املنتظــم يف حــال بيعــه مــواد غذائيــة للجمهــور أو حملــال 
البيــع بالتجزئــة. باإلضافــة إىل ذلــك، قــد يكــون هنــاك تراخيــص إضافيــة لنشــاط إنتــاج أطعمــة باملــزنل، مكــا ســوف 

يــرد الحقــا.
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تصــارحي الافتــة )Sign Permits(: ىف بعــض املناطــق اجلغرافيــة، قــد يكــون هنــاك توجهيــات خاصــة بالافتــة املمــزة   •
لملــرشوع املــزنيل، والــي حتــدد نــوع العامــة )الافتــة( وجحمهــا ومــاكن ظهورهــا، واملعلومــات الــي تجســل علهيــا.

تصــارحي بنــاء )Construction Permits(: يف حالــة أن صاحــب املــرشوع ينــوي القيــام بتغيــرات هيلكيــة ىف   •
ــة ومعامريــة إلجــراء  ــك يتطلــب تصــارحي بيئي احمليــط الداخــي ملســكنه هبــدف اســتضافة مرشوعــه املــزنيل، فــإن ذل

ــط. ــاء والتخطي ــن إدارة البن ــك، تصــدر ع ذل

3.2 تنظمي أنشطة إعداد األطعمة يف املزنل
مثــة أنشــطة بعيهنــا ُتــؤدى باملــزنل قــد القــت اهمتامــا كبــرا ىف الواليــات املتحــدة األمريكيــة، يــأيت ىف مقدمهتــا »إعــداد 
األطعمــة«. وىف هــذا الشــأن، قامــت مــا يزيــد عــى 33 واليــة أمريكيــة بإصــدار إطــار ترشيــي لتنظــم نشــاط »األطعمــة 
املعــدة ىف املــزنل«. مــن بــن أمثلــة عــى ذلــك واليــة اكليفورنيــا، الــي قامــت يف األول مــن ينايــر 2013 بإصــدار »قانــون 
اكليفورنيــا اإلطــاري لألطعمــة املعــدة ىف املــزنل« )California Homemade Food Act(. يذكــر أن اكليفورنيــا – 
شــأهنا يف ذلــك بــايق الواليــات األمريكيــة – تعــاين مــن تزايــد البدانــة بــن مواطنهيــا واألمــراض الوبائيــة املرتبطــة بالمسنــة. 
تلــك الظاهــرة الــي ميكــن احلــد مهنــا عــن طريــق خيــارات الطعــام الطــازج الــي. ومــع احلركــة املتناميــة لــدمع معليــة 
إنتــاج األطعمــة ىف املــزنل عــن طريــق املرشوعــات الصغــرة – باســتخدام مطاخبهــم - بغــرض البيــع مجلهــور املتعاملــن 

.)California Legislative Information, 2013(

 California( يقــوم القانــون اإلطــاري لواليــة لكيفورنيــا بتصنيــف مشــاريع »األطعمــة املُعــدة ىف املــزنل« إىل فئتــن
التــايل: النحــو  عــى   )Legislative Information, 2013

الفئة األوىل )Class A(: ختتص بعمليات إنتاج األطعمة املعدة ىف املزنل ألغراض البيع بطريق مبارش فقط.  •

ــق مبــارش  وغــر  ــع، بطري ــدة ىف املــزنل ألغــراض البي ــاج األطعمــة املُع ــات إنت ــة )Class B(: تضــم معلي ــة الثاني الفئ  •
ــة( ــع بالتجزئ ــه متجــر للبي ــال ل ــث )مث مبــارش مــن خــال طــرف ثال

ُيعــّرف القانــون اإلطــاري »البيــع املبــارش« باعتبــاره معامــات جتاريــة تــم بــن منتــج الطعــام املعــد ىف املــزنل واملســهتلك 
ــات ىف  ــك التعام ــى ذل ــة ع ــن األمثل ــه. وم ــن منتج ــارشة م ــزنيل مب ــام امل ــرشاء الطع ــهتلك ب ــوم املس ــث يق ــايئ، حي الهن
البــازارات واملعــارض املومسيــة، وتوصيــل الطلبــات مــن مــاكن املــرشوع إىل حمــل املســهتلك مبــارشة. ويف املقابــل تعكــس 
ــه  ــث وســيط يبيع ــرف ثال ــزنل وط ــد ىف امل ــام املُع ــج الطع ــن منت ــم ب ــي ت ــة ال ــات التجاري ــارش« املعام ــر املب ــع غ »البي

بالتجزئــة لملســهتلك، حيــث يقــوم املســهتلك بــرشاء األطعمــة الــي صنعهــا املنتــج مــن متجــر للبيــع بالتجزئــة. 

ووفقــا للقانــون اإلطــاري، ال جيــوز ألحصــاب املشــاريع مــن الفئــة األوىل أن يقومــوا بتشــغيل مرشوعهــم إال إذا اكن مرشوعــه 
مجســا ىف »واكلــة اإلنفــاذ احملليــة« )Local enforcement Agency( – املعنيــة بإنفــاذ القوانــن - الــي تقــوم 
كذلــك باعمتــاد لك مــن منــوذج »القامئــة املرجعيــة« احملــددة لذلــك والهشــادة الخشصيــة لصاحــب املــرشوع. هــذا وهتــدف 
ــال ملتطلبــات إنتــاج الطعــام ىف املــزنل، احملــددة وفقــا للقانــون  ــزام صاحــب املــرشوع باإلمتث ــة« إىل إل »القامئــة املرجعي

:)California Legislative Information, 2013( ــة فميــا يــأيت اإلطــاري، واملمثل

عــدم القيــام بأيــة أمعــال إلعــداد الطعــام، أو تعبئيــه وتغليفــه، أو تســلميه ىف مطبــخ املــزنل بالزتامــن مــع أي أنشــطة   •
مزنليــة أخــرى، مثــل إعــداد الطعــام للعائلــة، غســل األطبــاق واملابــس، تنظيــف املــزنل أو املطبــخ، أو أنشــطة الرتفيــه 

واســتقبال الــزوار.

ــام  ــداد الطع ــات إع ــاء معلي ــخ أثن ــل املطب ــة داخ ــات أليف ــار أو حيوان ــال صغ ــال رضــع، أو أطف ــد أي أطف ــدم تواج ع  •
املخصــص للبيــع، وتعبئتــه وتغليفــه، وتســلميه.
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احلفاظ عى نظافة أدوات ومعدات الطبخ، ومراعاة كوهنا ىف حالة جيدة.  •

احلفــاظ عــى نظافــة مجيــع األســطح املُامســة لألطعمــة واملعــدات واألدوات املســتخدمة ىف معليــة الطهــي، وأن تكــون   •
اكفــة املدخــات نظيفــة وخاضعــة لعمليــات التطهــر الازمــة قبــل االســتخدام.

االحتفــاظ بأماكــن جتهــز الطعــام وختزيــن املــواد الغذائيــة واملعــدات واألدوات املســتخدمة يف العمليــة اإلنتاجيــة خاليــة   •
مــن أيــة قــوارض أو حــرشات.

حظــر التدخــن يف أماكــن املــزنل املخصصــة لعمليــات إعــداد الطعــام وتعبئتــه وتغليفــه وتســلميه، وكذلــك األماكــن الــي   •
يــم فهيــا ختزيــن املــواد الغذائيــة وأدوات ومعــدات الطبــخ.

ــرشوع  ــل م ــل« )Registration number( ل ــدار »رمق تجسي ــوم بإص ــة« تق ــاذ احمللي ــة اإلنف ــر أن »واكل ــر بالذك جدي
ميــارس نشــاط إعــداد الطعــام ىف املــزنل مــن الفئــة األوىل، بعــد التأكــد مــن وفائــه باملتطلبــات املوحضــة عاليــه. وال ختضــع 
ــوم بإجــراءات  ــن أن يق ــة ميك ــاذ احمللي ــة اإلنف ــل واكل ــديئ أو املنتظــم. غــر أن ممث ــش املب ــة األوىل للتفتي ــات الفئ مرشوع
تفتيشــية عــى تلــك املرشوعــات، يف حالــة تقــدمي شــكوى مــن جانــب أحــد املســهتلكن ، باعتبــار ذلــك ســببا للشــك يف ســامة 
معليــة إنتــاج األطعمــة املعــدة ىف املــزنل. عــى أن ذلــك اإلجــراء يكــون حريــا فقــط عــى املرشوعــات املقيــدة بجســات 

الواكلــة، وصــدر هلــا »رمق تجسيــل«.

وفميــا خيــص الفئــة الثانيــة، حيــث ُيــح لملــرشوع ببيــع األطعمــة املعــدة ىف املــزنل بطريــق مبــارش وغــر مبــارش. فــإن 
األمــر يتطلــب حصــول املــرشوع عــى »تــرحي« مــن واكلــة اإلنفــاذ احملليــة، مبــا يعكــس موافقهتــا عــى ذلــك. عــى أن 
متتثــل تلــك املرشوعــات لاكفــة املتطلبــات الواجبــة عــى مرشوعــات الفئــة األوىل – ســابق اإلشــارة إلهيــا عاليــه – باإلضافــة 

:)California Legislative Information, 2013( ــأيت ــا ي إىل م

امتنــاع أى خشــص مريــض مبــرض معــد عــن التواجــد ىف مــاكن إنتــاج األطعمــة املعــدة ىف املــزنل وتعبئهتــا وتغليفهــا   •
وتســلميها.

احلفــاظ عــى نظافــة أيــدي الخشــص املســؤول عــن جتهــز األطعمــة املعــدة ىف املــزنل وتعبئهتــا وتغليفهــا وتســلميها،   •
عــى أن يــم غســلها جيــدا قبــل بــدء/ أثنــاء تلــك العمليــات.

ــاة الصاحلــة  ــر املي ــة معاي ــرايع اكف ــن أن ت ــث يتع ــة، حبي ــداد األطعم ــات إع ــاء معلي ــاه املســتخدمة أثن ســامة املي  •
للــرشب. ينــدرج حتــت ذلــك لك مــن امليــاه املســتخدمة ىف غســيل وتعقــم وجتفيــف مكونــات الطعــام واألدوات واملعــدات 
ــات. ــاج كأحــد املكون ــة اإلنت ــي تدخــل ىف معلي ــدي، وال ــف األي ــم وجتفي ــاج، وغســيل وتعق ــات اإلنت املســتخدمة ىف معلي

 Food Processor( ــام ــة ملعاجلــة الطع ــى دورة تدريبي ــة ع ــز األغذي ــداد وجته ــوم بإع ــذي يق حصــول الخشــص ال  •
 The California Department( »مدهتــا أربعــة ســاعات، تقــوم هبــا »إدارة اكليفورنيــا للصحــة العامــة )Course
of Public Health( هبــدف توكيــد معليــات محايــة الصحــة العامــة، وذلــك خــال الثاثــة أهشــر األوىل بعــد إصــدار 
ــة – باملشــاركة يف امحلــات التفتيشــية لضــامن امتثــال  التــرحي. هــذا وتقــوم اإلدارة كذلــك – بالتعــاون مــع الواكل

تلــك املرشوعــات للقواعــد الصحيــة الــي تضمنهتــا الــدورة التدريبيــة.

تمسيــة اكفــة املنتجــات الناجتــة عــن معليــة جتهــز األطعمــة ىف املــزنل بشــل ســلم وفقــا »للقانــون اإلطــارى الفيــدرايل   •
لألغذيــة واألدويــة مســتحرات التجميــل« )Federal Food, Drug and Cosmetic Act(. باإلضافــة إىل ذلــك، 
يتعــن أن يرافــق املمســى معلومــات أخــرى، مــن بيهنــا: عبــارة »صنــع ىف مطبــخ مــزنيل«، وامس املــرشوع الــذي قــام 
بتصنيعهــا، ورمق التجسيــل أو الرتخيــص وامس الواكلــة احملليــة الــي قامــت بإصــداره. هــذا باإلضافــة إىل املكونــات 

املســتخدمة ىف إنتــاج املنتــج الغــذايئ.
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جديــر بالذكــر أنــه وفقــا للقانــون اإلطــاري لألطعمــة املُعــدة يف املــزنل، تقــوم واكلــة اإلنفــاذ احملليــة بتنفيــذ تفتيــش مبــديئ 
قبــل إصــدار رمق الرتخيــص ملــرشوع األطعمــة املعــدة ىف املــزنل الــي تبيــع بطريــق مبــارش وغــر مبــارش، لضــامن إمتثاهلــا 
ــة  ــا. مكــا أهنــا تكــون حمــل لتفتيــش ســنوي ملــرة واحــدة عــى األقــل مــن خــال ممثــي الواكل ــات احملــددة قانون لملتطلب

لضــامن اســمترارية اإلمتثــال لتلــك املتطلبــات. 

ــا مت  ــاريا طامل ــون س ــرحي يك ــل أو الت ــإن التجسي ــن، ف ــن الفئت ــي ألي م ــي تن ــات ال ــة املرشوع ــتوى اكف ــى مس وع
إصــداره، وغــر قابــل للنقــل إىل خشــص آخــر. حبيــث يكــون صاحلــا فقــط للخشــص الــذي صــدر بإمســه، واملــاكن 
اجلغــرايف احملــدد بــه، وإلنتــاج األطعمــة املدرجــة بــه، مكــا أن البيــع يــم وفقــا للطريقــة املوحضــة فقــط. جديــر بالذكــر أيضــا 
أن واليــة اكليفورنيــا قــد وضعــت حــد أقــى لقميــة مبيعــات املــرشوع القــامئ عــى إعــداد األطعمــة ىف املــزنل، متثلــت يف 
35 ألــف دوالر أمريــي ســنويا يف العــام 2013، مث قامــت برفــع احلــد األقــى ىف العــام 2014 ليكــون 45 ألــف دوالر 
أمريــي، مث قامــت بتعديلــه ليصبــح حــده األقــى 50 ألــف دوالر أمريــي اعتبــارا مــن بدايــة عــام 2015. كذلــك أشــار 
القانــون اإلطــاري إىل أن مــرشوع إعــداد األطعمــة ىف املــزنل ميكــن أن يســتعن مبــا ياكفــئ موظــف لك الوقــت، باإلضافــة 

.)California Legislative Information, 2013( ــة ــن األرسة أو العائل ــراد م إىل أف

4.2 مسابقات ذات صلة  باملرشوعات املزنلية
يف ســبيل حتفــز جهــود تمنيــة املرشوعــات املزنليــة، تقــوم »إدارة األمعــال الصغــرة األمريكيــة« بتنظــم مســابقة ســنوية 
عــى مســتوى لك واليــة مــن الواليــات األمريكيــة الختيــار »بطــل املرشوعــات املزنليــة« هبــدف تقديــر المتــز واالبتــاكر بــن 

أعضــاء شــبكة معــل اإلدارة.  وختاطــب املســابقة أي خشــص أوىف بالزتاماتــه جتــاه حتســن منــاخ أمعــال املرشوعــات 
املزنليــة، والــذي ميكــن أو يكــون أحــد املرشوعــات الصغــرة أو ال ميتلــك مرشوعــات، اسرتشــادا بأربعــة جمــاالت اكلتــايل 

:)SBA, 2015(

القيام جبهود تطوعية لتحسن بيئة ومناخ أمعال املرشوعات املزنلية.  •

جهــود التدريــب عــى ريــادة األمعــال وتطويــر السياســات العامــة وأدواهتــا )مثــال القوانــن والترشيعــات واملؤسســات(،   •
أو تطويــر خطــط األمعــال وخطــط املاليــة ُمصممــة خصيصــا لملرشوعــات املزنليــة.

االهمتــام الــواحض باملرشوعــات املزنليــة، ســواء مــن خــال امتــاك مــرشوع مــزنيل نــاحج قــامئ، أو مــرشوع مــزنيل   •
ســابق.

حتقيــق إجنــازات ميكــن قياهســا يف حتســن أداء وتمنيــة املرشوعــات املزنليــة، ومثــال ذلــك انهتــاج سياســات عامــة   •
ــات. ــن املرشوع ــوع م ــة هلــذا الن ــادرات املوجه ــات واملب ــراجم واملرشوع دامعــة، أو التوســع يف ال

جدير بالذكر أن اإلطار التنظي لملسابقة يدد اكفة املعلومات التفصيلية املطلوبة من املرحشن للجائزة. 

ويف ســياق متصــل، تنظــم بوابــة ُأمــة املرشوعــات املنشــأة حديثــا« )Startup Nation( مســابقة ســنوية الختيــار أفضــل 
 ،)Startup NationHome-Based 100 Compitition( ــة ــات املتحــدة األمريكي ــة مــرشوع مــزنيل أداًء يف الوالي مائ
ــل عــى  ــن العــرش األوائ ــن ب ــة م ــات املزنلي ــار أفضــل املرشوع ــم اختي ــا املســابقة. عــى أن ي ــات  تتبناه عــر عــرشة ف

:)Startup Nation, 2014( ــة ــة. تغــي املســابقة الفــات التالي مســتوى لك فئ

األكر ابتاكرا )Most Innovative(: رواد يف تقدمي منتجات وخدمات مبتكرة بشل مثر للدهشة يف السوق.  •

أفضــل العائديــن إىل جمــال األمعــال )Boomer back to Business(: مرشوعــات تعيــش فــرتة طويلــة زمنيــا مــع   •
أداء أكــر حيويــة ونشــاطا مــن أي وقــت مــى.
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األكر اخرارا )Greenest(: مرشوعات تمتتع بتأثر بييئ و/أو اجمتايع إجيايب  •

األلذ مذاقا )Yummiest(: مرشوعات األطعمة األفضل مذاقا )مأكوالت ومرشوبات(  •

األكر غرابة/ فاكهة )Wackiest(: مرشوعات أكر إحضااك وهبجة )يف جماالت الرتفيه والتواصل(.  •

األفضــل يف وســائل التواصــل االجمتــايع )Savviest in Social Media(: مرشوعــات اســتطاعت أن حتقــق رمقــا   •
قياســيا يف حتويــل الدردشــة عــر شــباكت التواصــل اإلجمتــايع إىل فــرص أمعــال.

هــازم الركــود )Recession Busters(: بيمنــا يقاتــل امجليــع مــن أجــل حياهتــم، فــإن هــذه املرشوعــات تزدهــر وتمنــو   •
يف أوقــات الركــود االقتصــادي.

األكــر  اســتقرارا )Most Slacker Friendly(: املــرشوع الــذي يثبــت وجــوده يومــا بعــد يــوم، عــى عكــس المنــط   •
.)Business Lifestyle( ــة ــاة األمعــال التجاري ــاد حلي املعت

األكــر ارشاقــا )Most Glamorous(: مرشوعــات تســتند إىل اجلاذبيــة واإلهبــار يف جوهرهــا، ومثــال هلــا مرشوعات   •
عاملــة يف جمــال املوضــة واألزيــاء، وتنظــم االحتفــاالت واملناســبات واملؤمتــرات واملعارض.

احلاصل عى أعى األصوات من هيئة التحكم.  •

وهكــذا، ألــى العــرض الســابق الضــوء عــى القضايــا الرئيســة املرتبطــة بتنظــم وتجشيــع املرشوعــات املزنليــة يف الواليــات 
املتحــدة األمريكيــة. ويف هــذا الســياق، ميكــن اســتخاص مــا يــأيت:

التجسيــل الرمســي تعتــر املرشوعــات املزنليــة أحــد أمنــاط مرشوعــات األمعــال الرمسيــة )النظاميــة(، حيــث يتعــن   •
تجسيلهــا رمسيــا، مكــا ختضــع لغالبيــة القوانــن واللــواجئ التنظمييــة املطبقــة عــى املرشوعــات األخــرى الــي يكــون 
هلــا مقــرا ثابتــا خبــاف املــزنل. ويــأيت ذلــك التوجــه حفاظــا عــى مبــدأ املنافســة بــن مؤسســات األمعــال، وتنظــم اكفــة 

األنشــطة االقتصاديــة ســواء الــي تــم داخــل املــزنل أو خارجــه.

تراخيــص وأطــر تنظمييــة خاصــة: مراعــاة محلايــة امجلهــور وحقــوق مســهتلي منتجــات وخدمــات املرشوعــات   •
املزنليــة، ألــزم املــرشع األمريــي املرشوعــات املزنليــة بعــدد مــن الرتاخيــص والقواعــد التنظمييــة اإلضافيــة، املرتبطــة 
بكوهنــا تــؤدى يف مناطــق ســكنية. وأوىل اهمتامــا خاصــا باملرشوعــات الــي تقــوم عــى إعــداد األطعمــة يف املــزنل، 

حيــث أفــردت هلــا بعــض الواليــات األمريكيــة قانونــا إطاريــا خــاص هبــا. 

معاملــة تفضيليــة: ملــا اكنــت املرشوعــات املزنليــة تــؤدي أنشــطهتا يف املــزنل، فقــد منحهــا املـُـرشع معاملــة تفضيليــة   •
فميــا خيــص نســبة الريبــة املفروضــة علهيــا.

ــل أحــد أدوات  ــة، كوهنــا متث ــع املرشوعــات املزنلي تقــع مضــن تعريــف املرشوعــات الصغــرة: يف ســبيل تجشي  •
التمنيــة االقتصاديــة واالجمتاعيــة، فإهنــا تعتــر أحــد فــات املرشوعــات الصغــرة الــي تقع مضــن دائرة اهمتــام »إدارة 

األمعــال الصغــرة«، ويه اجلهــة الرمسيــة املنــوط هبــا تمنيــة املرشوعــات الصغــرة بالواليــات املتحــدة األمريكيــة.

تجشيــع المتــز: شــأهنا يف ذلــك املرشوعــات الصغــرة الــي تتخــذ ماكنــا ثابتــا هلــا، أمكــن الوقــوف عــى مبــادرات   •
لتجشيــع وتقديــر المتــز بــن املرشوعــات املزنليــة مــن جهــة، ولتجشيــع وتقديــر القامئــن عــى تمنيهتــا وحتســن بيئــة 

معلهــا مــن جهــة أخــرى.



دراسة الخبرات الدولية والخليجية في مجال تنمية المشروعات المنزلية16



17 دراسة الخبرات الدولية والخليجية في مجال تنمية المشروعات المنزلية

3. كندا
تعتــر املرشوعــات املزنليــة واحــدة مــن أكــر أمنــاط املرشوعــات تناميــا يف اكفــة املقاطعــات الكنديــة. واكــب ذلــك تغيــرا ىف 
طبيعــة وتوجهــات مالــي املرشوعــات املزنليــة. فــي املــايض، اكنــت املرشوعــات املزنليــة جتــذب ربــات البيــوت أو العاملــن 
الذيــن يواجهــون مرحلــة انتقاليــة يف حياهتــم املهنيــة، فضــا عــن املتقاعديــن واهلــواة وذوي االحتياجــات اخلاصــة. إال أن 
ظهــور تطبيقــات التجــارة االلكرتونيــة قــد خلــق الكثــر مــن املهــن اجلديــدة الــي متثــل فرصــة إلقامــة مــرشوع مــزنيل، مثــال 
لذلــك مصــي صفحــات اإلنرتنــت، ومطــوري بــراجم احلاســب. األكــر مــن ذلــك أن دراســات حديثــة تؤكــد عــى مرونــة 
ــة اســتجابة  ــة بدرج ــات واالتصــاالت، مقارن ــا املعلوم ــا تكنولوجي ــي تهشده ــرات ال ــة التغ ــة يف مواكب ــات املزنلي املرشوع

الــرشاكت التقليديــة )غــر املزنليــة( هلــا. 

واكــب ذلــك تزايــد االهمتــام باملرشوعــات املزنليــة مــن قبــل اجلهــات املعنيــة، حيــث تعكــف الوحــدات احملليــة عــى تطويــر 
الترشيعــات واللــواحئ والقيــود املنمظــة لتلــك املرشوعــات لتواكــب طبيعهتــا، وتقــوم رشاكت التأمــن بابتــاكر أشــاكل جديــدة 
مــن اخلدمــات التأمينيــة املامئــة هلــا، فضــا عــن تيســر معليــات االقــرتاض لتوفــر المتويــل الــازم لبدءهــا واســمترارية 

.)Ministry of Competition, Science and Enterprise et al., 2002: 1( .نشــاطها

هيــدف العــرض التــايل إىل إلقــاء الضــوء عــى بعــض اجلوانــب احلامكــة لنشــاط املرشوعــات املزنليــة وفقــا للتجربــة الكنديــة، 
والــي تعتــر مرشوعــات رمسيــة )مجسلــة( مكــا هــو احلــال يف التجربــة األمريكيــة. يركــز العــرض عــى تبيــان أمنــاط اهليــل 

القانــوين هلــا، والرتاخيــص والتصــارحي الازمــة، والتأمــن علهيا.

1.3 اهليلك القانوين لملرشوعات املزنلية
فميــا خيــص اإلطــار الترشيــي احلــامك لملرشوعــات املزنليــة وفــق التجربــة الكنديــة، فــإن ذلــك ينطــوي عــى عــدد مــن األمــور 
 )Legal Structure( ــار اهليــل القانــوين ــة اختي ــد األمعــال ىف بداي ــدء وتشــغيل املــرشوع. يتعــن عــى رائ ــة لب القانوني
ــة أمنــاط  ــوف عــى أربع ــة. ويف هــذا الشــأن، ميكــن الوق ــه الخشصي ــه املــزنيل وظروف ــذي يمتــاىش أكــر مــع مرشوع ال
 Ottawa Documents,( للشــل القانــوين لملرشوعــات املزنليــة، لــل مهنــا مزاياهــا واعتباراهتــا، عــى النحــو التــايل

:)undated: 5-6

رشكــة ملكيــة فرديــة )Sole Proprietorship(: تعتــر أبســط أنــواع الــرشاكت وأكرهــا شــيوعا بــن األخشــاص   •
الذيــن يعملــون حلســاهبم اخلــاص. حيــث تعــود ملكيــة هــذه الرشكــة وتشــغيلها إىل خشــص وحيــد، وميكــن أن محتــل 
امس املالــك. ومــع منــو الرشكــة وتطورهــا، ميكــن حتويلهــا مــن رشكــة فرديــة إىل شــل قانــوين آخــر. ويكــون صاحــب 

الرشكــة ملزمــا بتقــدمي جســات اإليــرادات التجاريــة، ومحتــل رضيبــة الدخــل الخشــى عــن رشكتــه.

رشكــة مشــاركة )Partnership(: يرتبــط هــذا المنــط ببنــاء رشاكــة بــن خشصــن أو أكــر يف اســتمثار مــا، ينتــج   •
عهنــا عاقــة جتاريــة ملزمــة قانونــا، عــى أن يتحملــوا مجيعــا املخاطــر ومســؤولية األمعــال، يصبــح لك رشيــك فهيــا 
مســؤوال عــن ترفــات الــرُشاكء اآلخريــن. ويتعــن اختيــار ممســى للرشكــة - حبيــث ال محتــل امس املالــك مكــا يف حالــة 
رشكــة امللكيــة الفرديــة - مــع االلــزتام بتوفــر اكفــة املعلومــات املطلوبــة عــن لك رشيــك. ومكــا هــو احلــال يف الرشكــة 

الفرديــة، خيضــع لك رشيــك لريبــة الدخــل الخشــي.

الرشكــة احملــدودة )Corporation – Limited Company(: تشــر إىل رشكــة ذات هيــل قانــوين منفصــل   •
ــة  ــدا، وإن اكن يــح بدرجــة أعــى مــن املرون ــة أكــر تعقي ــة قانوني ــل بني ــن( / املســامه)ين(، لميث ــان املالك)ي عــن كي
فميــا خيــص االســتمثارات وتوزيــع األربــاح يف هيئــة مدفوعــات لملســامهن. وتكــون ملكيــة األصــول للرشكــة وليــس 
األفــراد، وميكــن تجسيلهــا عــى مســتوى املقاطعــة أو فيدراليــا. ويتعــن عــى تلــك الــرشاكت اإلمســاك بدفاتــر حماســبية 

تفصيليــة، كوهنــا ختضــع للريبــة عــى الــرشاكت عــى أســاس ســنوي.
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ــؤدي  ــث ي ــة، حي ــرشاكت التجاري ــن ال ــا خاصــا م ــر نوع ــة )Business Cooperative(: تعت ــة التعاوني الرشك  •
لك فــرد )مســامه( جــزء مــن أمعــال الرشكــة، ويكــون لــه صــوت واحــد يف معليــة صنــع القــرارات بالرشكــة. وميكــن 
ــة مــن املنتجــات املختلفــة الــي يــم  أن تتخصــص الرشكــة يف تقــدمي منتــج واحــد أو أن تقــوم بإنتــاج أنــواع متباين
تســويقها فميــا بعــد بشــل مجــايع. هــذا ويعمــل مجيــع األخشــاص )املســامهن( يف منازهلــم، عــى أن يــم حتديــد 
ــون اإلطــاري بشــأن  ــرشاكت للقان ــن ال ــوع م ــذا الن ــة. وخيضــع ه ــس للرشك ــر الرئي ــاره املق ــط باعتب ــزنل واحــد فق م

ــات تأســيهسا. ــا متطلب ــذي يــدد تفصي ــات )Cooperative Act( ال التعاوني

2.3 التصارحي والرتاخيص عامة
ميكــن القــول بــأن هنــاك الكثــر مــن القضايــا القانونيــة املرتبطــة ببــدء مــرشوع مــزنيل، وعــدد مــن القوانــن والترشيعــات 
 Zoning( ــة ــة اجلغرافي ــن املنطق ــال لقوان ــون هيلع اإلمتث ــزنيل يك ــك أن املــرشوع امل ــامئ. ذل لضــامن تشــغيله بأســلوب م
ــة.  ــة األمريكي ــو احلــال يف التجرب ــار، مكــا ه ــود اســتخدام العق ــة )local Ordinances( وقي Laws(، واملراســم احمللي
كذلــك، فــإن بعــض مــن تلــك املرشوعــات يتعــن هيلع احلصــول عــى تصــارحي خاصــة باملبــاين. مكــا يكــون عــى صاحــب 

ــار وتجسيــل امس املــرشوع املــزنيل. املــرشوع اختي

ــة التنفيذيــة  ــد املنمظــة لملرشوعــات املزنليــة مضــن الاحئ ــبيل املثــال – تــأيت القواع فــي مدينــة »أوتــاوا« – عــى س
اخلاصــة بالرتاخيــص والتصــارحي )Licenses and Permits By-Law(، حيــث اختصــت املــادة )127( بشــأن املرشوعــات 
 Rural( املرشوعــات املزنليــة الــي ُتــدار ىف املناطــق الريفيــة )املزنليــة يف املناطــق احلريــة.  يف حــن تناولــت املــادة )128
Countryside( واملناطــق الزراعيــة )City of Ottawa, 2014: B(. مكــا اختصــت املــادة )128أ( باملرشوعــات املزنليــة 

 .)City of Ottawa, 2014: C( املُقامــة ىف القــرى

ــات  ــادة )127( لملرشوع ــص امل ــاوا، مت ختصي ــة أوت ــة مبدين ــص والتصــارحي« املطبق ــة للرتاخي ــا لـــ »الاحئــة التنفيذي وفق
املزنليــة يف املناطــق احلريــة، حيــث يــح بتشــغيل مــرشوع مــزنيل ىف أي وحــدة ســكنية، أو وحــدة ثانويــة باملســكن، أو 
 City of Ottawa, 2014:( غرفــة ىف املســكن، يف أي منطقــة يــح هلــا باالســتخدامات الســكنية، مــع مراعــاة التــايل

:)A

ــزتازات  ــرة، أو اه ــار وأخب ــاء، أو رواحئ، أو غب ــن ضوض ــببه م ــا يس ــاج، مل ــدر إزع ــزنيل مص ــرشوع امل ــون امل أال يك  •
وإشــعاعات، أو وجه، أو ازدحــام مــروري.

أال يصبح مصدر ملخاطر ترتبط باحلريق أو البناء أو أية خماطر حصية.  •

أال ينتج عنه ترددات تتداخل مع اإلذاعة والتليفزيون، واالتصاالت األخرى.  •

أن يم تشغيل املرشوع بواسطة واحد أو اثنن من قاطي املزنل.  •

 City of Ottawa,( وفميــا خيــص بعــض اجلوانــب التنظمييــة األخــرى لملــرشوع املــزنيل يف أوتــاوا، فتمتثــل فميــا يــأيت
:)2014: A

تعــدد املرشوعــات بــذات الوحــدة الســكنية: ميكــن تشــغيل أكــر مــن مــرشوع مــزنيل داخــل الوحــدة الســكنية، عــى أال تتعدى 
املســاحة اإلمجاليــة الــي تشــغلها بالاكمــل %25 مــن مســاحة الطابــق، أو 28 مــرت مربــع مــن املــزنل بالاكمــل أهيــام أكــر. 
وإذا اكن حمــل املــرشوع املــزنيل داخــل اجلــراج )املــرآب(، فيتعــن أال تتحــاوز املســاحة اإلمجاليــة لملــرشوع )املرشوعــات( 
املزنليــة مســاحة 54 مــرت مربــع، مــع مراعــاة توافــر أماكــن وقــوف الســيارات املطلوبــة لقاطــي الوحــدة الســكنية. وإذا اكن 
املــرشوع يــم تشــغيله يف غرفــة ســكنية، ال يوجــد حــد أقــي لملســاحة املخصصــة لــه، ولكــن يف هــذه احلالــة يظــر القيــام 

بأيــة أمعــال لملــرشوع خــارج تلــك الغرفــة، ىف األماكــن املشــرتكة داخــل املبــى.



19 دراسة الخبرات الدولية والخليجية في مجال تنمية المشروعات المنزلية

قيــود عــىل اســتخدام العاملــة: يــح مبوظــف واحــد فقــط مــن غــر املقميــن ىف املــزنل باملشــاركة ىف معليــات   •
ــة املرشوعــات املزنليــة الــي يــم تشــغيلها مــن  تشــغيل لك مــرشوع. عــى أنــه يظــر اســتخدام أي موظــف يف حال
وحــدة ثانويــة باملســكن، أو مــن غرفــة يف املســكن، أو يف املســاكن ذات األســقف منخفضــة االرتفــاع. كذلــك فإنــه يظــر 
تواجــد أي زوار أو معــاء لملــرشوع املــزنيل ىف حالــة إدارتــه مــن وحــدة ثانيــة باملــزنل، أو مــن غرفــة مزنليــة، أو ىف 

املســاكن ذات األســقف منخفضــة االرتفــاع.

ــة قيــام املــرشوع املــزنيل بتعامــات البيــع ىف موقعــه، يكــون هيلع التعامــل  بيــع املنتجــات املزنليــة فقــط: يف حال  •
فقــط عــى املنتجــات الــى قــام بإنتاجهــا داخــل املــزنل. كذلــك، فإنــه يــح لملــرشوع التســويق عــر اهلاتــف والريــد 

اإللكــرتوين، بــرشط أن يــم تســلم املنتجــات إىل العميــل مبــارشة دون تدخــل وســيط.

ــم  ــات، ي ــوف املركب ــن لوق ــزنيل إىل أماك ــرشوع امل ــاج امل ــة احتي ــات: يف حال ــوف املركب ــات ووق ــمي الالفت تنظ  •
اســتخدام أماكــن االنتظــار املخصصــة ىف الطــرق احمليطــة. كذلــك يظــر تواجــد أي عامــات أو الفتــات لملــرشوع 

ــارع.  ــزنيل ىف الش امل

حظــر أنشــطة التخزيــن: يظــر عــى املرشوعــات املزنليــة العمــل يف أنشــطة ختزيــن الســيارات واحلافــات   •
ــرشوع  ــا امل ــن أي مدخــات يعمتــد علهي ــر علهيــا ختزي ــرى. مكــا يظ ــل األخ ــواع وســائل النق ــة أن ــوارب، واكف والق

ــزنل.  ــارج امل ــه خ ــات ل ــزنيل أو منتج امل

ــه  ــة )Day Care(، فإن ــة اليومي ــة الرعاي ــة خبدم ــة اخلاص ــات املزنلي ــة املرشوع ــة: يف حال ــطة الرعاي ــمي أنش تنظ  •
يــرح هلــا اســتضافة مخســة أخشــاص حكــد أقــى، عــى أن ُتقــام ىف وحــدة ســكنية رئيســية فقــط )وليــس أي 

ــة(.   ــة مزنلي ــة أو غرف وحــدة ثانوي

تنظــمي األنشــطة غــر املهنيــة: فميــا خيــص املرشوعــات املزنليــة ذات أنشــطة غــر مهنيــة، فإنــه يــح هلــا مبزاولــة   •
عــدد حمــدود مــن األنشــطة الــي تتطلــب ترخيــص مــن البلديــة محلايــة الصحــة والســامة العامــة، ويه: اإللكرتونيــات 
ــى  ــد أق ــطاء وحب ــدون وس ــن ب ــادة ولك ــرة والقي ــات األج ــرا مركب ــباكة، وأخ ــال الس ــة، أمع ــدات الكهربائي والتعاق

مركبتــن فقــط.

ــع  ــوق الطب ــن خــال اســتخدام حق ــه م ــوق ملكيت ــة حق ــزنيل محاي ــرشوع امل ــون عــى صاحــب امل ويف ســياق متصــل، يك
ذلــك. انطبــق  مــى   )patents( االخــرتاع  وبــراءات   )Trademarks( التجاريــة  والعامــات   )Copyright(

3.3 تصارحي وتراخيص وفق النشاط االقتصادي
ــارحي  ــص والتص ــى الرتاخي ــول ع ــة يف احلص ــات املزنلي ــة املرشوع ــة إىل حاج ــة الكندي ــر التجرب ــك، تش ــن ذل ــا ع فض
والهشــادات املرتبطــة بطبيعــة نشــاط املــرشوع– عــى غــرار املــرشوع غــر املــزنيل. جديــر بالذكــر أن األنشــطة غــر املهنيــة 
ــك  ــة.  كذل ــات الكندي ــة باملقاطع ــة املختلف ــن املناطــق اجلغرافي ــن ب ــن أن تتباي ــة مزاولهتــا ميك ــات املزنلي املــرح لملرشوع
ــن  ــوف عــى قوان ــات، ومــن مث يتعــن عــى صاحــب املــرشوع الوق ــك املرشوع ــود املفروضــة عــى تل احلــال بالنســبة للقي

ــي يقطــن فهيــا.  ــة ال ــة ىف املنطق ــة واملراســم اخلاصــة بتنظــم املرشوعــات املزنلي ــة اجلغرافي املنطق

ــع  ــة قســم خــاص بترشي ــة بإضاف ــة الكندي ــد قامــت احلكوم ــزنل، فق ــة يف امل ويف إشــارة خاصــة ألنشــطة جتهــز األطعم
مقــار  األطعمــة )Food Premises Regulation( عــى القانــون اإلطــاري للصحــة العامــة )Public Health Act(، يف 
فرايــر 2013. وينطبــق هــذا الترشيــع عــى أيــة مقــار  خاصــة بإعــداد مــواد غذائيــة ألغــراض البيــع، ســواء داخــل املنــازل 
أو احملــال املنفصلــة أو الفنــادق وغرهــا. يتضمــن الترشيــع أحــاكم تتعلــق بــل مــن: تشــييد مقــار إعــداد وختزيــن األطعمــة، 
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والعمليــات املرتبطــة هبــا مــن موافقــات وتصــارحي، والتدريــب، ومصــادر األطعمــة ومحايهتــا، واآلالت واملعــدات املســتخدمة 
 .)British Colombia Laws, 2014(  يف التجهــز والتخزيــن، والعاملــن، وإدارة الســامة الغذائيــة

ويف ســياق متصــل، فقــد قامــت إدارات الزراعــة ومصائــد األمســاك وتربيــة األحيــاء املائيــة والصحــة واخلدمــات االجمتاعيــة 
باملقاطعــات الكنديــة بتنفيــذ مجموعــة مــن املشــاورات فميــا بيهنــا، للوصــول إىل مجموعــة مــن املبــادئ التوجهييــة اخلاصــة 
باملرشوعــات املزنليــة الــي تقــوم عــى جتهــز األطعمــة. ومتثــل تلــك املبــادئ احلــد األدىن مــن مســتوى الفعاليــة لألفــراد 
ــة  ــور، وصــوال إىل محاي ــة للجمه ــواد غذائي ــع م ــع و/ أو بي ــة بتصني ــة ذات صل ــون يف تشــغيل أنشــطة مزنلي ــن يرغب الذي
الصــاحل العــام لملســهتلك. ورمغ عــدم صــدور تلــك املبــادئ التوجهييــة مبوجــب نــص قانــوين، إال أنــه مت التوافــق عــى أن 
ممثــي اخلدمــات الصحيــة البيئيــة لدهيــم صاحيــة رصــد ومتابعــة االلــزتام هبــا. مــن بــن املبــادئ التوجهييــة الــي يتضمهنــا 

:)Environmental Health, undated( الدليــل مــا يــأيت

تقــدمي رمس ختطيــي للســكن/ طابــق الســكن املخطــط مزاولــة أنشــطة إعــداد املــواد الغذائيــة فيــه إىل مســؤول الصحــة   •
البيئيــة لملوافقــة هيلع قبــل الــرشوع يف جتهــزه.

جتهــز موقــع إعــداد املــواد الغذائيــة باملــزنل مبعــدات وأثاثــات خاليــة مــن أيــة مواصفــات تــر بالصحــة أو مــن شــأهنا 
التأثــر ســلبا عــى ســامة إعــداد وختزيــن األطعمــة املعــدة ومكوناهتــا.

احلصــول عــى اكفــة املنتجــات الغذائيــة مــن مصــدر معمتــد خاضــع للتفتيــش احلكــويم. مكــا يتعــن إعــداد أو ختزيــن   •
األطعمــة يف مــاكن منفصــل متامــا عــن املــاكن املخصــص ملعيشــة األفــراد باملــزنل، وأن تكــون املــواد املصنــوع مهنــا 

الطوابــق واجلــدران واخلزائــن هسلــة التنظيــف.

توافــر عــدد مــن املنافــع مبــاكن جتهــز املــواد الغذائيــة، شــاملة: إمــدادات اكفيــة مــن امليــاة الصاحلــة للــرشب الســاخنة   •
والبــاردة تتوافــق مــع املبــادئ التوجهييــة الكنديــة جلــودة ميــاه الــرشب، مرافــق منفصلــة لغســل أيــدي املوظفــن عــى 
مقربــة مــن منطقــة جتهــز الطعــام، مــاكن تريــد وجتهــز مناســب يف مســاحته وجودتــه لتخزيــن األطعمــة القابلــة للتلــف، 

وأماكــن مامئــة واكفيــة للحفــاظ عــى املــواد الغذائيــة الســاخنة القابلــة للتلــف.

توافر أرفف مناسبة لتخزين املواد الغذائية، عى أن يكون احلد األدين الرتفاعها فوق سطح األرض 15مس.  •

عــدم اســتخدام أيــة أواين هبــا رشوخ أو تصدعــات يف إعــداد أو ختزيــن املــواد الغذائيــة، عــى أن يــم اســتخدامها   •
بعــد تطهرهــا بشــل فعــال.

توفــر مســتوى مقبــول مــن املرافــق الصحيــة يف مجيــع أرجــاء مــاكن جتهــز األطعمــة، ملنــع تلــوث األغذيــة املًعــدة و/   •
ــة. أو املُخزن

ال جيــوز ألى خشــص متواجــد يف املــاكن املخصــص إلعــداد وختزيــن املــواد الغذائيــة أن يــح بتواجــد طيــور حيــة   •
ــات، أو بالتدخــن. أو حيوان

إذابــة األطعمــة املجمــدة وفقــا للتعلميــات املدونــة علهيــا، مــن خــال وضعهــا يف الثاجــة أو عــن طريــق الغمــر يف املــاء   •
البــارد مــع اســمترار تدفقــه.

توافر الهتوية الاكفية، مبا يح خبروج الدخان والغازات والرواحئ إىل اخلارج.  •

توفــر حاويــات اكفيــة للنفايــات، عــى أن يــم صيانهتــا واحلفــاظ عــى ســامهتا باســمترار، والتخلــص مــن القاممــة   •
بشــل حصيــح عــى أســاس يــويم.



21 دراسة الخبرات الدولية والخليجية في مجال تنمية المشروعات المنزلية

ــات اإلعــداد و/أو التخزيــن احلفــاظ  ــاء معلي ــة أثن عــى لك فــرد يتعامــل مــع أجهــزة ومعــدات الطهــى واملــواد الغذائي  •
عــى نظافتــه مــع تغطيــة الــرأس بشــل مناســب، وارتــداء مابــس نظيفــة، وأن يكــون خــايل مــن األمــراض املعديــة وأيــة 

أمــراض جلديــة.

4.3 اخلفض يف الرضائب
تمتثــل أحــد املنافــع الــي جينهيــا صاحــب املــرشوع حــال إدارتــه مــن املــزنل يف احلصــول عــى اســتقطاعات/ خفــض يف 
رضيبــة الدخــل الــي خيضــع هلــا. مــن بــن االســتقطاعات الريبيــة الــي حتصــل علهيــا أحصــاب املرشوعــات املزنليــة مــا 

:)Susan Ward, 2015( يــأيت

مرصوفــات الســيارة: كثــر مــن أحصــاب املرشوعــات املزنليــة الكنديــة يســتخدمون ســياراهتم اخلاصــة باعتبارهــا   •
ســيارة ألنشــطة مرشوعهــم. وهــو أمــر مــرشوع وفقــا للترشيعــات الريبيــة، حبيــث تعتــر مضــن أصــول املــرشوع 
املــزنيل، الــذي يتحمــل نفقــات الســيارة. هــذا باإلضافــة إىل اقتطــاع جــزء مــن تاكليــف الوقــود والرتخيــص والتأمــن 
عــى الســيارة والتصليــح والصيانــة. ميكــن كذلــك اقتطــاع الفائــدة عــى املبالــغ الــي مت اقرتاضهــا مرفيــا لــرشاء 
ــم  ــة اســتئجار ســيارة ي ــل، أو خصــم تلكف ــرشوع جلــي دخ ــرى يعمتــد علهيــا امل ــال أخ ســيارة أو أى وســيلة انتق
 .)Canada Revenue Agency, CRA( ــة ــرادات الكندي ــة اإلي ــا لواكل ــك وفق ــرشوع، وذل ــراض امل اســتخدامها ألغ

ــة  وحــى يتســى اقتطــاع جــزء مــن نفقــات الســيارة اخلاصــة عندمــا يــم اســتخدامها ألغــراض املــرشوع باإلضاف
إىل االســتخدام الخشــي، تــويص »واكلــة اإليــرادات الكنديــة« باالحتفــاظ بجســل إلمجــايل الكيلومــرتات الــي يــم 
اســتخدام الســيارة خاهلــا ألغــراض أنشــطة املــرشوع. تلــك املعلومــات الــي يــم االعمتــاد علهيــا للوقــوف عــى مقــدار 

اخلصــم يف النفقــات اجلاريــة لملــرشوع.

التأمــني: ميكــن كذلــك خصــم اكفــة أقســاط التأمــن التجــاري التقليــدي الــي يــم محتيلهــا عــى أي مبــاين، أو أدوات   •
ومعــدات يســتخدمها املــرشوع املــزنيل. يذكــر أن مثــة اهمتــام رئيــس بالتأمــن عــى املرشوعــات املزنليــة مكــا ســوف 

يــرد الحقــا.

ــن  ــه ميك ــزنل، فإن ــخ امل ــن مطب ــزًء م ــل ج ــزنيل ميث ــرشوع امل ــب/ امل ــة أن املكت ــة: حــى يف حال ــات مكتبي مرصوف  •
ــة )مثــال هلــا  احتســاب املروفــات املكتبيــة مضــن تاكليــف املــرشوع. عــى أن يــم المتيــز بــن املروفــات املكتبي
األقــام والطوابــع وأوراق الطباعــة وغرهــا( و«األصــول القابلــة لإلهــاك« )ومثــال هلــا خزائــن حفــظ امللفــات والطابعــات 

وغرهــا الــي تنــدرج حتــت القواعــد التنظمييــة اخلاصــة ببــدل التلكفــة الرأمساليــة.

وملــا اكنــت األصــول القابلــة لإلهــاك ُتبــى مبــرور الوقــت، فإنــه ميكــن لملــرشوع املــزنيل املطالبــة باقتطــاع جــزء مــن 
تلكفهتــا األصليــة عــى أســاس ســنوي، حــى يــم خصمهــا مــن إمجــايل املبلــغ اخلاضــع للريبــة.

فائــدة الرهــن العقــاري ورضائــب امللكيــة: إذا اكن صاحــب املــرشوع املــزنيل ُمــا برهــن عقــاري لملــزنل الــذي   •
ــاري مضــن  ــدة عــى الرهــن العق ــن الفائ ــة جــزء م ــة بإضاف ــه املطالب ــه، فميكن ــه أنشــطة مرشوع ــر من ــه ويدي ــم في يق
مروفــات اســتخدام املــزنل مكــرشوع جتــاري، يف حالــة أن حالــة املــرشوع تتوافــق مــع متطلبــات تلــك االســتقطاعات. 
يتحقــق ذلــك طاملــا أنــه املقــر الرئيــس لعمــل املــرشوع، وأنــه يســتخدم جلــي دخــل عــى أســاس منتظــم ومســمتر لتلبيــة 
ــة عــى أهنــا جــزء مــن نفقــات املــرشوع  ــة العقاري ــار الريب ــة باعتب ــة إىل املطالب احتياجــات العمــاء. هــذا باإلضاف

املــزنيل.
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ــل نســبة مــن لك مهنــا عــى  ــه، والــي ميكــن محتي نفقــات أخــرى: إىل جانــب النفقــات ســابق اإلشــارة إلهيــا عالي  •
نفقــات املــرشوع املــزنيل، ومــن مث ينتــج عهنــا احلصــول عــى خصــم رضيــي. ميكــن الوقــوف عــى نفقــات أخــرى 
يتحملهــا صاحــب املــزنل، وميكــن احتســاب نســبة مهنــا عــى أهنــا نفقــات ملرشوعــه اخلــاص، مــن بيهنــا تلكفــة التدفئــة 

ــت. ــة اإلنرتن ــف، واالشــرتاك يف خدم ــة، واهلات ــة، وأدوات النظاف ــاة، والصيان واإلضــاءة واملي

5.3 التأمني عىل املرشوع املزنيل
يعتــر التأمــن عــى املــرشوع املــزنيل أحــد اجلوانــب التنظمييــة األخــرى الــي يتعــن االهمتــام هبــا وفقــا للتجربــة الكنديــة. 
فعــى الــرمغ مــن أن كثــر مــن األفــراد الذيــن ميلكــون مــزنال خاصــا هبــم يتصــورون أن التأمــن عــى مزنهلــم ينطــوي أيضــا 
عــى تأمــن مرشوعهــم املــزنيل. يف حــن يعتــر هــذا التصــور غــر حصيحــا، بــل وميكــن ألنشــطة املــرشوع املــزنيل أن تبطل 
التأمــن القــامئ عــى املــزنل، كونــه يرتبــط باســتخدام املــزنل يف أغــراض أخــرى غــر احملــددة يف وثائــق التأمــن املــزنيل. 
فضــا عــن ذلــك، فــإن »وثيقــة التأمــن عــى املــزنل« توفــر تغطيــة حمــدودة لــألدوات واملعــدات الروريــة ألنشــطة األمعــال. 

ــرشوع  ــغيل م ــال تش ــه يف ح ــدا« )Insurance Bureau of Canada( إىل أن ــن يف كن ــب التأم ــن مث، يشــر »مكت وم
مــزنيل، يتعــن عــى مالكــه أن يقــوم بإبــاغ رشكــة التأمــن عــى املــزنل اخلاصــة بــه، للوقــوف عــى حــدود سياســة التأمــن 
القامئــة حبيــث قــد ال تكــون اكفيــة لتغطيــة مجيــع األدوات واملعــدات املســتخدمة يف النشــاط االقتصــادي املــزنيل، مــع حبــث 

إماكنيــة احلصــول عــى تغطيــة إضافيــة للحــد مــن خماطــر اخلســارة احملمتلــة حــال وقــوع أيــة حــوادث.

ــة بإعــداد »إســرتاتيجيات  ــام املرشوعــات املزنلي ــة قي ــدا« بأمهي ــب التأمــن يف كن ويف هــذا الشــأن أيضــا، يــويص »مكت
إدارة املخاطــر« )Risk Management Strategies(، كوهنــا ال ترتبــط فقــط بالــرشاكت الكبــرة. ذلــك أهنــا تصيــغ هنــج 
واحض ومنظــم لتحديــد املخاطــر الــي ميكــن أن يتعــرض هلــا املــرشوع املــزنيل، وكيفيــة مواجههتــا واحلــد مــن تأثراهتــا. 
ــك  ــر أن تل ــزنيل. يذك ــا املــرشوع امل ــي يتاجه ــن ال ــات التأم ــة/ خدم ــة خدم ــذي يهســم يف الوصــول إىل طبيع ــر ال األم
االســرتاتيجيات ميكــن أال تتســم بالتعقيــد، مــن خــال اإلجابــة عــى ثاثــة تســاؤالت حمــددة تمتثــل يف: مــا املخاطــر الــي 
ميكــن أن يتعــرض هلــا املــرشوع، ومــا اإلجــراء)ات( الــي ميكــن القيــام هبــا ملنــع حــدوث تلــك األرضار أو تدنيــة تأثراهتــا، 

.)Insurance Bureau of Canada, 2014( وأخــرا يف حــال حدوثهــا مــا يه التلكفــة احملمتــل محتلهــا

يذكــر أن التلكفــة التقديريــة للتأمــن عــى املــرشوع املــزنيل يف كنــدا تتبايــن باختــاف طبيعــة النشــاط االقتصــادي، وإن 
اكنــت عــادة تــرتاوح بــن 250 – 500 دوالر أمريــي يف العــام، تلــك القميــة الــي تاكفــئ تلكفــة فقــدان بيانــات احلاســب 
اآليل. يف حــن تتجــه بعــض خدمــات التأمــن عــى املــرشوع املــزنيل إىل توفــر تأمــن إضــايف ُيقــدر بنحــو 2500 دوالر 
أمريــي يف العــام عــى املمتلــاكت التجاريــة، و/أو 50 دوالر أمريــي يف العــام لتغطيــة خماطــر انــزالق أو ســقوط أحــد 

العمــاء عــى درج املــزنل.

ويف ســياق متصــل، أتاحــت »رشكــة تأمــن األفــراد« )Personal Insurance Company( مؤخــرا ملالــي املرشوعــات 
املزنليــة خيــارا إضافيــا هامــا لوثائــق التأمــن عــى املــزنل، مــن شــأنه: تغطيــة مجيــع املخاطــر الــي تمشــل محايــة املعــدات 
التجاريــة داخــل وخــارج املبــى، والتعويــض عــن تلكفــة تزيــد عــى املؤمــن علهيــا مبــا يف ذلــك تلكفــة إعــادة هتيئــة املــاكن، 
فضــا عــن محايــة األرضار الواقعــة عــى املمتلــاكت واإلصابــات البرشيــة ألى طــرف ثالــث ميكــن أن ُيصــاب نتيجــة نشــاط 

 .)The Credit Union, 2013( املــرشوع ومثالــه أى زائــر ملقــر الرشكــة املــزنيل
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ــدا، ومهنــج التعامــل  ــة يف كن ــا أساســية مرتبطــة باملرشوعــات املزنلي وهكــذا، ألــى العــرض الســابق الضــوء عــى قضاي
معهــا. ويف هــذا الصــدد، ميكــن اســتخاص مــا يــأيت:

التجسيــل الرمســي: تعتــر املرشوعــات املزنليــة أحــد أمنــاط مرشوعــات األمعــال الرمسيــة )النظاميــة(، حيــث يتعــن   •
تجسيلهــا رمسيــا، مكــا ختضــع لغالبيــة القوانــن واللــواجئ التنظمييــة املطبقــة عــى املرشوعــات األخــرى الــي يكــون هلــا 
مقــرا ثابتــا خبــاف املــزنل. يؤســس هــذا التوجــه واقــع إماكنيــة اســتدامة بعــض األمعــال التجاريــة لتــدار يف املــزنل، 

بــدال مــن النظــر إلهيــا عــى أهنــا مرحلــة انتقاليــة.

تراخيــص وأطــر تنظمييــة خاصــة: مراعــاة محلايــة امجلهــور وحقــوق مســهتلي منتجــات وخدمــات املرشوعــات   •
ــة، املرتبطــة  ــة اإلضافي ــة بعــدد مــن الرتاخيــص والقواعــد التنظميي ــزم املُــرشع الكنــدي املرشوعــات املزنلي ــة، أل املزنلي

بكوهنــا تــؤدى يف مناطــق ســكنية، مكــا هــو احلــال يف التجربــة األمريكيــة. 

معاملــة تفضيليــة: ملــا اكنــت املرشوعــات املزنليــة تــؤدي أنشــطهتا يف املــزنل، فقــد منحهــا املـُـرشع معاملــة تفضيليــة   •
فميــا خيــص نســبة الريبــة املفروضــة علهيــا، حبيــث ميكــن إضافــة نســبة مــن النفقــات املزنليــة إىل نفقــات املــرشوع، 

مبــا يــؤدي إىل متتعهــا خبصــم رضيــي مقارنــة باملرشوعــات غــر املزنليــة.

ــن املــرشوع املــزنيل وغــر  ــز ب ــدم المتي تقــع مضــن تعريــف املرشوعــات الصغــرة واملتوســطة: يف ظــل ع  •
املــزنيل فميــا خيــص إجــراءات التجسيــل واللــواحئ التنظمييــة. فإهنــا بذلــك تنــي إىل قطــاع املرشوعــات الصغــرة 

واملتوســطة.

جديــر بالذكــر أيضــا أن بعــض اجلهــات احلكوميــة الكنديــة قــد اهمتــت بتطويــر ونــرش أدلــة إرشــادية لملرشوعــات 
 Starting a Home-based Business:( »املزنليــة، مهنــا الدليــل التفصيــي »بــدء مــرشوع مــزنيل: دليــل للنجــاح
a Manual for Success( الصــادر يف العــام )2002م(. اشــمتل الدليــل – الــذي جــاء يف 141 صفحــة – عــى 
تنــاول قضايــا عــدة، مــن بيهنــا: هــل املــزنل هــو املــاكن األكــر مامئــة ملرشوعــك، مــا املنتجــات واخلدمــات الــي 
ــة إىل  ــا باإلضاف ــر احلامكــة هل ــات واألط ــم الترشيع ــا وتفه ــة محايهت ــة وكيفي ــاكر حممتل ــا يف إشــارة إىل أف ســيم بيعه
اهليــالك القانونيــة لملرشوعــات املزنليــة. تطــرق الدليــل كذلــك إىل قضيــة البيــع وكيــف ميكــن الوصــول إىل البائعــن 
واختيــار األســواق والــرتوجي لملــرشوع. هــذا باإلضافــة إىل تبيــان العمليــات اإلداريــة املرتبطــة باملــرشوع املــزنيل، 
املاليــة القــوامئ  إلعــداد  اإلرشــادية  التوجهيــات  كذلــك  التقريــر  أربــاح. مشــل  تبنهيــا جلــي   واســرتاتيجيات ميكــن 
.)Ministry of Competition, Science and Enterprise & Western Economic Diversification Canada, 2002(
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4. سنغافورة

ُتــويل دولــة ســنغافورة اهمتامــا خاصــا باملرشوعــات املزنليــة، انطاقــا مــن منــط احليــاة الــذي تصبــو إليــه احلكومــة وشــعهبا. 
ــر يف املــايض لغالبيــة األفــراد دخــا ميكــن االعمتــاد هيلع لتأمــن معيشــته  فقــد تؤمــن بــأن الوظائــف التقليديــة اكنــت ُتوفِّ
لفــرتة طويلــة نســبيا. إال أن احلــارض واملســتقبل يتــاج إىل اخلــوض يف األنشــطة التجاريــة مبعــدالت مزتايــدة. وملــا اكن 
غالبيــة األفــراد يرغبــون يف عــدم بــدء معــل جتــاري بــدوام اكمــل، جــاء تجشيــع منــط »املرشوعــات املزنليــة« كأحــد األدوات 

الرئيســة لتجشيــع ريــادة األمعــال.

مكحـور  بإضافتـه  سـنغافورة  قامـت  األمعـال،  مؤسسـات  مـن  النـوع  هـذا  وتجشيـع  ترشيـع  أمهيـة  عـى  وتأكيـدا 
الـي   )SME Toolkit Singapore( واملتوسـطة«  الصغـرة  املرشوعـات  أمعـال  »أدوات  مضـن   رئيـس 
 )International Finance Corporation, IFC( الدوليـة  المتويـل  مؤسسـة  مـع  بالتعـاون  إلكرتونيـا  تتيحهـا 
احملتـوي لتوفـر  الوطـي  الرشيـك  مـع  بالتعـاون  وذلـك  عـدة،  سـنوات  منـذ    )IBM( إم«  يب  »أي   ورشكـة 

 .)My Own Business(– )Singapore SME Toolkit, 2015(

كذلــك فقــد قامــت احلكومــة بإصــدار إطــار تنظــي لملكتــب املــزنيل، وألزمــت املرشوعــات املزنليــة بتجسيــل نشــاطها جنبــا 
إىل جنــب مــع املرشوعــات غــر املزنليــة، باإلضافــة إىل إتاحــة أمنــاط خمتلفــة هليــل تجسيــل الرشكــة مبــا مينــح مالكهيــا 
ــك  ــزنيل. تل ــا لملــرشوع امل ــرح هب ــر امل ــا وغ ــرح هب ــد األنشــطة امل ــت بتحدي ــار، وقام ــة يف االختي ــن املرون ــة م درج

القضايــا الــي يتناوهلــا العــرض التــايل.

1.4 تنظمي املكتب املزنيل
تتبــى ســنغافورة مــا يطلــق هيلع »نظــام املكتــب الســكي« )Home Office Scheme(، والــذي يتيــح ملالــي املنــازل، أو 
 Small-Scale( املســتأجرين أو شــاغي الوحــدات الســكنية اخلاصــة أن يقومــوا بتشــغيل مرشوعــات جتاريــة صغــر احلجــم
Businesses( يف منازهلــم، طاملــا اهنــا تســتويف املبــادئ التوجهييــة للنظــام ومعايــر األداء، باإلضافــة إىل أن نشــاطها ال 

يســبب مشــكات للجــران.

ــة«  ــس اإلســاكن والتمني ــة مــن »جمل ــة كتابي ــه يتعــن احلصــول عــى موافق ــب املــزنيل أن ــة لملكت ــادئ التوجهيي تشــر املب
)Home & Development Board, HDB( يف حالــة املنــازل اململوكــة لــه، أو »هيئــة إعــادة التمنيــة العمرانيــة« 
)Urban Redevelopment Authority, URA( يف حالــة املنــازل ذات امللكيــة اخلاصــة، حــى يتســى لصاحــب 

املــرشوع اســتخدام مزنلــه )اململــوك أو املســتأجر( ألغــراض »املكتــب املــزنيل«. 

فميــا خيــص معايــر األهليــة لتأســيس مــرشوع مــزنيل، فإهنــا تمتثــل يف أن يكــون مالــك، مســتأجر مــن املالــك، أو مســتأجر 
مــن الغــر أو خمــول باســتخدام املــزنل، يف الفئــة العمريــة )18 ســنة فأكــر(. وحــى يكــون مؤهــا لتأســيس مــرشوع مــزنيل، 

:)Housing and Development Board, 2015( يتعــن االمتثــال للرشوط التاليــة

خشــص يديــر معــل جتــاري مــن املــزنل، رشيطــة أن يكــون مالــك املــزنل، أو مســتأجره مــن املالــك، أو خمــول باســتخدام   •
املــزنل، أو مســتأجر لملــزنل مــن مســتأجر آخــر )مــن الباطــن(.

أن يبــى املــزنل حمــا لإلقامــة، عــى أن يكــون اســتخدامها لملــرشوع املــزنيل موازيــا لذلــك، وأن يقتــر أداء النشــاط   •
التجــاري بالاكمــل داخــل املــزنل فقــط. 

 Accounting & Corporate( لــدى هيئــة تنظــم احملاســبة والــرشاكت )أن تكــون الرشكــة مجسلــة )رمسيــة  •
Regulatory Authority, ACRA(، مــا مل يــم إعفاؤهــا مــن التجسيــل مبوجــب »قانــون تجسيــل األمعــال التجاريــة« 

.)Business Registration Act(
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يتعــن أال ينتــج عهنــا ضوضــاء أو دخــان أو راحئــة أو مــواد كمييائيــة/ نفايــات ســائلة أو غبــار حــى ال تســبب إزعــاج   •
أكــر ممــا هــو متوقــع عــادة مــن اســتخدام املــاكن لألغــراض الســكنية، و تصبــح مصــدر إزعــاج للجــران احمليطــن 
ــل،  ــة يف العم ــزة املطلوب ــدات أو األجه ــن اســتخدام املع ــك الضوضــاء املفرطــة م ــة ذل ــن أمثل باملــرشوع املــزنيل.  وم

والدخــان وراحئــة النفايــات الســائلة نتيجــة إعــداد وجتهــز وتصنيــع املنتجــات.

جيب أن تكون األنشطة التجارية مرشوعة قانونا، ويتعن أيضا أال يكون هلا تأثرات سئية وغر أخاقية.  •

يتعن أال ينتج عهنا مزامحة يف حركة مرور السيارات أو األخشاص يف املنطقة احمليطة به،   •

عــدم عــرض أيــة إعانــات أو ملصقــات خاصــة باملــرشوع أو بيــع ســلع ماديــة باملــزنل مبــا يســبب إزعاجــا لملحيطــن.   •
وأخــرا جيــب أال تؤثــر أنشــطة املــرشوع عــى أجــواء وبيئــة املنطقــة الســكنية.

عدم توظيف أكر من )2( موظف من غر املقمين يف املزنل.  •

يتخــذ صاحــب املــرشوع اكفــة احتياطــات الســامة الازمــة لضــامن أن األنشــطة التجاريــة الــي يقــوم هبــا ال تشــل   •
خطــرا عــى حيــاة االنســان أو تلــف يف أي ممتلــاكت.

أال يتجاوز اسهتاك الكهرباء واألمحال اهليلكية لملزنل معدالت االسهتاك واألمحال السكنية املعتادة.  •

مينع منعا باتا ختزين واستخدام املواد الكمييائية اخلطرة واملواد اخلطرة األخرى.  •

 Fire Safety and( »ــق ــا »إدارة الســكن وســامة احلرائ ــي تفرضه ــق ال ــن احلرائ ــات الســامة م ــال ملتطلب االمتث  •
Shelter Department, FSSD(، الــي تمتثــل يف:  تثبيــت طفايــة حريــق واحــدة )2 جكــم محســوق كمييــايئ 
جــاف( يف املنطقــة الــي يــدار هبــا أنشــطة املــرشوع املــزنيل، باإلضافــة إىل تثبيــت وحــدة اكشــف دخــان يف املــاكن 

نفســه. 

قبــل البــدء يف ممارســة أنشــطة املــرشوع املــزنيل، يتعــن عــى صاحــب املــرشوع االمتثــال أليــة لــواحئ حكوميــة أخــرى   •
مفروضــة مــن ِقبــل اجلهــات احلكوميــة، واحلصــول عــى املوافقــات/ الرتاخيــص الازمــة.

يــدد نظــام املكتــب املــزنيل أيضــا نشــاطات األمعــال املــرح هبــا وغــر املــرح هبــا داخــل املــزنل، وذلــك عــى النحــو 
:)Urban Redevelopment Authority, 2015( التــايل

ــارية )األمعــال،  ــات االستش ــامري، اخلدم ــم املع ــات التصم ــبية، خدم ــات احملاس ــرصح هبــا: اخلدم األنشــطة امل  •
اهلندســة، تكنولوجيــا املعلومــات، اإلدارة، والتعلــم(، خدمــات التصمــم واإلعــان، خدمــات التأمــن والتخطيــط املاليــة، 

ــة. ــب التجاري ــة، خدمــات النقــل، واملاكت ــا واملعرف ــة التكنولوجي ــارات، األمعــال كثيف واكالت العق

األنشــطة غــر املــرصح هبــا: خدمــات التجميــل وتصفيــف الشــعر واملســاج، جتــارة الســيارات، األطعمــة واملطــامع،   •
ــة  ــم احلياك ــات(، الحشــن، تعل ــص واملوســيى واللغ ــال الرق ــة )مث ــدارس التجاري ــات، امل ــة والصيدلي ــادات الطبي العي
والتطريــز، واكالت التوظيــف، واكالت توظيــف اخلادمــات، تصنيــع وإعــداد وجتهــز أي ســلع وخدمــات، غســل األمــوال، 
أنشــطة التصليــح )مثــال املنتجــات اإللكرتونيــة، واألدوات املزنليــة واألحذيــة(، املبيعــات والتســويق الــي تتضمــن تنفيــذ 
ــك بــن  ــة، مبــا يف ذل ــارات ومقابــات لعــدد كبــر مــن العمــاء، احملــال وأي أمنــاط أخــرى مــن جتــارة التجزئ مسين

احليوانــات األليفــة.
 ،)Enterprise One, 2015( ــت ــق شــبكة اإلنرتن ــن طري ــزنيل« ع ــب امل ــرحي »املكت ــى ت ــم احلصــول ع ــذا وي ه

بعدهــا ميكــن اســتخدام املقــر الســكي كعنــوان لملــزنل لتجسيــل املــرشوع املــزنيل.
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2.4 اهليلك القانوين لملرشوعات املزنلية
ــوم  ــرحب أن يق ــأي نشــاط جتــاري - عــى أســاس مســمتر – ألغــراض ال ــوم ب يف ســنغافورة، يتعــن عــى أي خشــص يق
بتجسيــل مرشوعــه. يعتــر اختيــار اهليــل القانــوين للرشكــة أحــد القــرارات الرئيســة عنــد الــرشوع يف تأســيهسا، كونــه 
ــة الــي يتحملهــا صاحــب الرشكــة.  يؤثــر عــى الرائــب املقــررة والعاقــة مــع العمــاء واملورديــن، واملســؤولية الخشصي
ويف ســبيل توفــر مزيــد مــن املرونــة لملرشوعــات املزنليــة، ميكــن لملــرشوع املــزنيل اختيــار أحــد اهليــالك القانونيــة التاليــة 

– شــأنه يف ذلــك املرشوعــات غــر املزنليــة:

ملكيــة فرديــة )Sole-preprietorship(: ال تعتــر رشكــة امللكيــة الفرديــة كيــان قانــوين مســتقل، ويكــون صاحهبــا   •
ــة قامئــة أو خشــص  ــن ألي رشك ــذا ميك ــة. ه ــات اخلاصــة بالرشك ــع االلزتام ــن مجي ــة ع ــه الخشصي مســؤوال بصفت
طبيــي يف الفئــة العمريــة 18 ســنة فأعــى أن يقــوم بتجسيــل رشكــة ملكيــة فرديــة، يكــون مديرهــا خشــص طبيــي 
ال يقــل معــره عــن 21 ســنة، مقــم عــادة يف ســنغافورة – ســواء أاكن مواطــن أو حاصــل عــى إقامــة دامئــة. ويف 
غالبيــة احلــاالت يكــون املديــر هــو نفســه مالــك الرشكــة. ويكــون عــى مالــك الرشكــة حتديــد عنــوان ملقــر أمعاهلــا. ملــا 
اكنــت املنشــأة الفرديــة ليســت كيانــا قانونيــا، فإنــه ال ميكهنــا تجسيــل مــرشوع جتــاري آخــر تابــع هلــا. هــذا ويتعــن أن 
تكــون اكفــة اخلطابــات والفواتــر والوثائــق املســتخدمة ألغــراض ممارســة النشــاط التجــاري مــدون علهيــا رمق تجسيــل 

املنشــأة. هــذا ويــم جتديــد تجسيــل الرشكــة ســنويا.

رشاكــة )Partnership(: تعتــر منــط أكــر تقدمــا مــن امللكيــة الفرديــة، وتتكــون مــن رشيكــن أو أكــر )دون حتديــد   •
حــد أقــى لعــدد الــرشاكء(. ال يوجــد هلــذا النــوع مــن الــرشاكت هويــة قانونيــة مســتقلة، ويكــون الــرشاكء مســؤولن 
خشصيــا عــن ديــون والزتامــات الرشكــة، مكــا يكــون لك رشيــك مســؤول عــن ترفــات وأفعــال الــرشاكء اآلخريــن. 

ويعتــر هــذا النــوع مــن أقــل األنــواع تفضيــا بــن أحصــاب املرشوعــات.

رشاكــة ذات مســؤولية حمــدودة )Limited Liability Partnership(: ميثــل أحــد أنــواع الــرشااكت التجاريــة   •
ــة  ــن مــزات الــرشااكت والــرشاكت، ويكــون للرشكــة هوي ــا. فهــو جيمــع ب لتأســيس مــرشوع جتــاري وأكرهــا تقدم
قانونيــة مســتقلة عــن أحصاهبــا، ومــن مث ميكهنــا المتلــك أو مقاضــاة األخشــاص أو مقاضاهتــا. عــادة خيتــص نشــاطها 
مبهنــة )مثــل احملاســبن، املاكتــب القانونيــة، املهندســن املعامريــن(، حيــث جيمتــع فهيــا خشصــن أو أكــر )دون حــد 
أقــى( ممــن يرغبــون يف بنــاء رشكــة مشــرتكة، وميكــن للــرشاكء أن يكونــوا أخشــاص طبيعيــن أو اعتباريــن.  وجيــب 

أن ينهتــي امس الرشكــة بلكــامت »رشاكــة ذات مســؤولية حمــدودة« أو اختصــار هلــا.

ويتعــن عــى أحصــاب الرشكــة االتفــاق عــى هيــل تقســم األربــاح ومســؤوليات اإلدارة.هــذا وال يكــون أي رشيــك 
مســؤوال بصفتــه الخشصيــة عــن أيــة أخطــاء قــام هبــا الــرشاكء اآلخريــن. بــدأ العمــل هبــذا اهليــل القانــوين يف العــام 
 Limited Liability Partnership( 2005 مــع إنفــاذ القانــون اإلطــاري بشــأن الرشاكــة ذات املســؤولية احملــدودة

 ،)Act

رشكــة حمــدودة خاصــة )Private Limited Company(: ويه رشكــة ميلــك أهسمهــا خشــص واحــد وحــى   •
أقــل مــن 50 خشــص، وليســت متاحــة لعامــة امجلهــور، ومتثــل المنــط الغالــب لملرشوعــات املجسلــة يف الدولــة. ويــم 
اختيــار امس للرشكــة، عــادة مــا ينهتــي بـــ »اخلاصــة احملــدودة«. وميكــن أن يكــون مديــر الرشكــة أحــد املســامهن 
أو خشــص آخــر. يبلــغ احلــد األدىن لقميــة رأس املــال املدفــوع »واحــد« دوالر ســنغافوري فقــط، وميكــن زيادتــه يف 
أي وقــت بعــد تأســيس الرشكــة. وينــص القانــون املنظــم للــرشاكت أنــه يتعــن وجــود عنــوان للرشكــة داخــل ســنغافورة، 
حبيــث ميكــن أن يكــون عنــوان ســكي أو جتــاري. وتتعــر »الرشكــة احملــدودة اخلاصــة« مــن أكــر الــرشاكت تقدمــا 
 Guide me Singapore,( ومرونــة وقابليــة للتأســيس، لذلــك أصبــح المنــط األكــر تفضيــا إلنشــاء كيــان جتــاري

 .)2015
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يذكــر أن معليــة تجسيــل الــرشاكت يف دولــة ســنغافورة مت بالاكمــل عــر احلاســب اآليل، مــن خــال إدارة تجسيــل 
فقــط. يــوم   1-2 وتســتغرق   ،)Singapore Rgistrar of companies( الــرشاكت« 

3.4 إعداد األطعمة يف املزنل ألغراض البيع
وفقــا لنظــام املكتــب املــزنيل – املــوحض عاليــه – ال يــح لملرشوعــات املزنليــة بتبــي أنشــطة إلعــداد األطعمــة ألغــراض 
البيــع عــى نطــاق واســع، غــر أن بإماكهنــم إعــداد مكيــات صغــرة احلجــم مــن األطعمــة لبيعهــا إىل األصدقــاء واملعــارف 
ولكــن دون حتويــل مقــر إقامهتــم عــى حمــل جتــاري. ويف هــذه احلالــة، ال حتتــاج تلــك املرشوعــات إىل إصــدار تــرحي مــن 
ــة البيئــة الوطنيــة« )National Environment Agency, NEA( الــي تقــوم عــى تنظــم صناعــة بيــع األطعمــة  »واكل

بالتجزئــة يف ســنغافورة. 

ــاظ عــى  ــن االسرتشــاد هبــا للحف ــي ميك ــة ال ــن اإلرشــادات التوجهيي ــة م ــة بنــرش مجموع ــت الواكل ــد قام ــك، فق ــع ذل وم
مســتوى نظافــة وســامة األطعمــة املعــدة يف املــزنل. تتضمــن تلــك اإلرشــادات مجموعــة مــن القواعــد العامــة عــى النحــو 

 :)National Environment Agenct, 2015( التــايل 

يتعن أن يكون الطعام معدا لألصدقاء والعائلة فقط، وال ينبغ بيعه يف منافذ البيع بالتجزئية.  •

يقتــر القيــام جبميــع األنشــطة املرتبطــة بإعــداد وجتهــز الطعــام يف املطبــخ، وال ينبــغ إعــداد الغــذاء أو ختزينــه يف   •
أى مــن غــرف املــزنل األخــرى، مبــا يف ذلــك غــرف املعيشــة والنــوم.

عدم ترك أى حيوان أليف )مثال الكاب والقطط( للتجول حبرية يف املزنل.  •

ال يح لألطفال والرضع بالتواجد يف املطبخ أثناء إعداد الطعام املعد للبيع.

القيام بتنفيذ طلبيات معتدلة احلجم من األطعمة، وجتنب جتهز طلبيات كبرة احلجم.  •

ــة،  ــة ذات الصل ــات التجاري ــم االعمتــاد علهيــا يف املرشوع ــي ي ــام ال ــز الطع ــداد وجته ــزة إع ــدم اســتخدام أجه ع  •
حبيــث يــم االعمتــاد عــى األجهــزة واألدوات املعتــاد اســتخدامها يف املطبــخ لألغــراض املزنليــة. ويف حــال الرغبــة يف 
اســتيعاب عــدد أكــر مــن الطلبيــات واســتخدام األدوات واألجهــزة املناســبة لذلــك، جيــب أن يــم حتويــل املــرشوع مــن 

مــزنيل إىل غــر مــزنيل.

باإلضافة إىل ذلك، تتضمن اإلرشادات مجموعة من القواعد اخلاصة بالنظافة الخشصية، اكلتايل:

غســل اليديــن جيــدا باملــاء والصابــون بعــد التعامــل مــع األغذيــة النيئــة، وقبــل التعامــل مــع األطعمــة املطهيــة أو اجلاهــزة   •
لــأللك، وبعــد زيــارة املرحــاض وبعــد التعامــل مــع النفايــات. باإلضافــة إىل تكــرار غســل األيــدي أثنــاء معليــة إعــداد 

الطعــام.

استخدام قفازات أثناء معليات إعداد األطعمة وتعبئهتا.  •

عدم جتهز األطعمة أثناء حاالت الشعور باإلعياء.  •

يتــوي الدليــل كذلــك عــى مجموعــة مــن االرشــادات اخلاصــة باســتخدام مكونــات غذائيــة آمنــة وختزيــن األطعمــة، تضــم 
مــا يــأيت:

احلصول عى املكونات الغذائية املستخدمة يف إعداد األطعمة من مصادر مرخصة أو معمتدة.  •

التأكد من أن املكونات املستخدمة طازجة، ومت ختزيهنا يف درجات حرارة مناسبة، ومل ينهتي تارخي صاحيهتا.  •

تنظيف وغسل املكونات جيدا قبل االستعامل.  •
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ختزين الطعام يف أواين/ حاويات مغطاة.  •

ختزين املواد الغذائية اخلام يف حاويات مغلقة بإحاكم، يف أماكن بالثاجة أسفل األغذية املعدة.  •

احلفاظ عى األطعمة القابلة للتلف املردة أو املجمدة حى يم استخدامها.  •

وأخــرا،  يقــدم الدليــل مجموعــة مــن االرشــادات اخلاصــة بعمليــة ذوبــان األغذيــة بتحضــره بأمــان، ونظافــة املطبــخ،   •
لتغــي مــا يــأيت:

إذابة الطعام جيدا قبل الطهي.  •

استخدام الطعام الذي مت إذابته عى الفور، دون إعادة مجتيده مرة أخرى.  •

إجراء معلية ذوبان الطعام إما يف الثاجة أو فرن املايكروويف أو حتت املاء البارد اجلاري.  •

عدم الطهي يف وقت مبكر جدا، وتريد أو مجتيد مجيع األطعمة املطبوخة يف غضون )2( ساعة من طههيا.  •

غســل األدوات واملعــدات وألــواح التقطيــع جيــدا قبــل وبعــد لك اســتخدام، خاصــة يف حــال تقطيــع اللحــوم واألمســاك   •
والدواجــن النيئــة.

تنظيف مجيع األسطح واملعدات بانتظام.  •

احلفاظ عى نظافة الثاجة، ومحاية املطبخ من اآلفات، وإدارة النفايات جيدا.  •

وهكــذا، ألــى العــرض الســابق الضــوء عــى قضايــا أساســية مرتبطــة باملرشوعــات املزنليــة يف ســنغاورة، ومهنــج التعامــل 
معهــا. ويف هــذا الصــدد، ميكــن اســتخاص مــا يــأيت:

التجسيــل الرمســي: تعتــر املرشوعــات املزنليــة أحــد أمنــاط مرشوعــات األمعــال الرمسيــة )النظاميــة(، حيــث يتعــن   •
تجسيلهــا رمسيــا، مكــا ختضــع لغالبيــة القوانــن واللــواجئ التنظمييــة املطبقــة عــى املرشوعــات األخــرى الــي يكــون 
هلــا مقــرا ثابتــا خبــاف املــزنل، مكــا هــو احلــال يف الواليــات املتحــدة األمريكيــة وكنــدا، وغرهــا مــن الــدول. كذلــك 

أتــاح القانــون أربعــة أمنــاط هليــل تلــك املرشوعــات مبــا يزيــد مــن حريــة االختيــار فميــا بيهنــا.

تراخيــص وأطــر تنظمييــة خاصــة: مراعــاة محلايــة امجلهــور وحقــوق مســهتلي منتجــات وخدمــات املرشوعــات   •
املزنليــة، أصــدر املــرشع »نظــام املكتــب املــزنيل«، مكــا وجــه إىل أمهيــة احلصــول عــى ترخيــص اســتخدام املــزنل 

مكــرشوع مــزنيل. يذكــر أنــه يف حــال عــدم االمتثــال للقواعــد املقــررة لذلــك، يــم إغــاق املــرشوع املــزنيل 

ــن املــرشوع املــزنيل وغــر  ــز ب ــدم المتي تقــع مضــن تعريــف املرشوعــات الصغــرة واملتوســطة: يف ظــل ع  •
املــزنيل فميــا خيــص إجــراءات التجسيــل واللــواحئ التنظمييــة. فإهنــا بذلــك تنــي إىل قطــاع املرشوعــات الصغــرة 

واملتوســطة.

ــة  ــداد األطعم ــة بإع ــات املزنلي ــرح لملرشوع ــة، ال ي ــة األمريكي ــس التجرب ــى عك ــزنل: ع ــدة يف امل ــة املع األطعم  •
ألغــراض البيــع عــى نطــاق واســع، ومــن مث مت االكتفــاء بإصــدار مجموعــة مــن اإلرشــادات التوجهييــة الــي يتعــن 
مراعاهتــا. يذكــر أن بعــض الواليــات األمريكيــة قامــت بإصــدار قانــون إطــاري لتنظــم ذلــك النشــاط، النتشــار نشــاط 

بيــع األطعمــة املعــدة باملــزنل ألغــراض البيــع، مكــا مت اإلشــارة مــن قبــل.
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5. اإلمارات العربية املتحدة

عــى مســتوى التجربــة اإلماراتيــة لتمنيــة املرشوعــات املزنليــة )الــي تــزاول أنشــطهتا مــن املــزنل(، ميكــن القــول بأهنــا متتــاز 
مبراعــاة بعديــن أساســين. يمتثــل البعــد األول يف االســهتداف اإلجمتــايع، كوهنــا تســهتدف فئــة املواطنــن اإلماراتيــن 
فقــط،  ملســاعدهتم عــى بــدء خطواهتــم األوىل لدخــول عــامل ريــادة األمعــال. شــأهنا يف ذلــك غالبيــة دول جملــس التعــاون 
اخللــي، وذلــك عــى خــاف التجــارب الدوليــة الــي مت الطــرق إلهيــا ســابقا. ومــن مث ترتكــز تلــك اجلهــود يف اجلهــات/ 
املؤسســات املســؤولة عــن تمنيــة املرشوعــات الصغــرة واملتوســطة.  يف حــن يعكــس البعــد الثــاين االســهتداف املــاكين، 
ــة  ــى مســتوى اكف ــا ع ــا، دون تعمميه ــارة م ــى مســتوى إم ــا ع ــم تنفيذه ــاة ي ــادرات املتبن ــود/ املب ــة اجله ــك أن غالبي ذل

اإلمــارات العربيــة املتحــدة. 

فميــا يــي هيــدف العــرض إىل إلقــاء الضــوء عــى املبــادرات الرئيســة ذات الصلــة بتمنيــة املرشوعــات املزنليــة، بالرتكــز عى: 
ترخيــص املرشوعــات املزنليــة، وتقديــر متزهــا مــن خــال جائــزة دمحم بــن راشــد املوجهــة إلهيا.

1.5 رخصة انطالق – إمارة ديب
تعتــر اإلمــارات العربيــة املتحــدة – ممثلــة يف إمــارة ديب مث إمــارة أبــو ظــي – أول دولــة خليجيــة تقــوم بإصــدار رخصــة 
ــادة  ــامل ري ــول ع ــدء خطواهتــم األوىل لدخ ــى ب ــن يف ديب ع ــن اإلماراتي ــة ملســاعدة املواطن ــات املزنلي ــل املرشوع لتجسي
األمعــال. بــدأ الرنــاجم يف العــام )1999( بــإدارة التمنيــة االقتصاديــة قبــل أن حتتضنــه الحقــا مؤسســة دمحم بــن راشــد 
ــدار مــن املــزنل،  ــات تنظــم املرشوعــات الــي ت ــك اخلطــوة أوىل متطلب ــة املشــاريع الصغــرة واملتوســطة. وتعتــر تل لتمني

ووضــع معايــر خاصــة هبــا، هبــدف تنشــيطها ودجمهــا يف النشــاط االقتصــادي الرمســي.

وتمتحــور فكــرة الرنــاجم حــول الرتخيــص لملواطنــن/ املقميــن بإمــارة ديب مبامرســة أنشــطة جتاريــة أو مهنيــة انطاقــا مــن 
منازهلــم رشيطــة اإللــزتام بالضوابــط والقوانــن ذات الصلــة. وال يصــدر الرتخيــص لخشــص مــا مبامرســة النشــاط التجــاري 

إال مــن املــاكن الــذي يســكن فيــه )ميلكــه أو يســتأجره(.

وهيــدف الرنــاجم إىل توفــر الــدمع يف مجيــع املراحــل لــرواد األمعــال الواعديــن املقبلــن عــى تأســيس رشاكهتــم. وحــى 
يتســى ذلــك ، حتتضــن مؤسســة دمحم بــن راشــد لتمنيــة املشــاريع الصغــرة واملتوســطة هــذا الرنــاجم ملــدة ثــاث ســنوات، 
تقــوم مــن خاهلــا املؤسســة بتطويــر هــذه املشــاريع والقامئــن علهيــا، لارتقــاء والوصــول هبــم اىل املســتوى الــذي يؤهلهــم 
اىل الدخــول والتنافــس يف عــامل األمعــال، وذلــك مــن مــن خــال الرتخيــص و متابعــة املشــاريع دوريــا باإلضافــة إىل تقــدمي 
ــن  ــة والتســويقية الحصــاب هــذه املشــاريع )مؤسســة دمحم ب ــة واالستشــارات اإلداري ــدورات التدريبي باقــة متنوعــة مــن ال

راشــد لتمنيــة املشــاريع الصغــرة واملتوســطة(. وفميــا خيــص رشوط منــح الرتخيــص، فتمشــل اآليت

مرشوعات مزنلية بإمارة ديب.  •

تشــغل فقــط أفــراد مــن العائلــة حبــد أقــى 10 أفــراد، حيــث ال تتيــح رخصــة »انطــاق« تعيــن موظفــن، وإن اكنــت   •
تــح بالتعامــل مــع متعاقديــن مــن أماكــن أخــرى عنــد الــرورة.

أال يزيد رأمساهلا امُلستمَثر عن مليون ردمه.  •

ويــرص هــذا الرنــاجم عــى حتديــد طبيعــة األمعــال الــي ميكن مســاندهتا، حيــث أن الرنــاجم يتجنب األمعــال واملرشوعات 
الــي هلــا أرضار بيئيــة أو حصيــة، أو املرشوعــات الــي قــد تســبب ضوضــاء للجــران. عملــا بــأن هــذا الرنــاجم ال يقــدم 

مســاعدات متويليــة. والشــل القانــوين الوحيــد يف إطــار برنــاجم انطــاق هــو مؤسســة فرديــة.

ــدره 1060  ــا ق ــاق« مب ــة »انط ــى رخص ــول ع ــة احلص ــد تلكف ــد مت حتدي ــاجم، فق ــذا الرن ــات ه ــى خدم ــول ع وللحص
ــة نفــس الرخصــة. وىف حــال إذا تطلــب املــرشوع  درمه إمــارايت، ومــن املمكــن إدارة أكــر مــن نشــاط واحــد حتــت مظل
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ــة. وال تــح رخصــة  ــف اإلضافي ــك التاكلي ــإن صاحــب املــرشوع يتحمــل تل ــة أخــرى ف احلصــول عــى تراخيــص حكومي
»انطــاق« بتعيــن موظفــن باملــرشوع، ولكــن تــح بالتعامــل مــع متعاقديــن.  وفميــا خيــص الوثائــق املطلوبــة للحصــول 

عــى الرتخيــص، فهــي اكلتــايل:

اسمتارة تجسيل الرتخيص )دائرة التمنية االقتصادية(  •

صورة جواز السفر ساري املفعول.  •

صورة خاصة القيد أو املرسوم األصي )لغر حامي اخلاصة( ويكون موجها لدائرة التمنية االقتصادية.  •

صورة خارطة األرض أو ملكية املزنل. )رسالة عدم ممانعة من صاحب املزنل(  •

صورة عقد االجيار )رسالة عدم ممانعة من املؤجر(    •

الهشادات الدراسية واخلرة )ألنشطة االستشارات فقط(  •

ــة  ــرة واملتوســطة – التابع ــة املشــاريع الصغ ــن راشــد لتمني ــى مؤسســة دمحم ب ــاجم رخصــة انطــاق، تتب وتدعميــا لرن
لدائــرة التمنيــة االقتصاديــة يف ديب – برنــاجم »رواد انطــاق« منــد أكتوبــر 2012، املخصــص ملســاعدة املواطنــن عــى 
بــدء خطواهتــم األوىل حنــو دخــول عــامل األمعــال مــن خــال املشــاريع املزنليــة. هتــدف هــذه املبــادرة – املخصصــة ألحصــاب 
رخصــة »إنطــاق« مــن ِقبــل املؤسســة – إىل توفــر آليــة معــل وبــراجم تدريبيــة ُتعــزز مــن فــرص جنــاح تلــك املرشوعــات.

يقــدم الرنــاجم – الــذي يركــز عــى اجلانبــن التشــغيي والتطويــري – عــرشة حمــارضات متنوعــة بإمجــايل )40( ســاعة 
تدريبيــة باللغــة العربيــة، موزعــة عــى دورات معليــة ونظريــة حــول كيفيــة البــدء مبــرشوع صغــر ومتوســط بنجــاح انطاقــا 
مــن املــزنل، وســبل حتقيــق ذلــك بواســطة عــدد مــن اآلليــات واالســرتاتيجيات املوضوعيــة. ومــن مث يقــدم الرنــاجم لصاحــب 
ــدم حمــارضون  ــة إلدارة األمعــال بنجــاح، مكــا يق ــارات املطلوب ــدء املــرشوع وامله ــة ب ــة واحضــة حــول كيفي الرخصــة رؤي
وخــراء سلســلة مــن الــدورات حــول آليــة تقيــم واختيــار فكــرة املــرشوع وكيفيــة تطويــر مــرشوع رائــد مــن اجلوانــب اإلداريــة 
واملاليــة والتســويقية والتخطيــط الفعــال، واســرتاتيجية الرقابــة املاليــة لملشــاريع املزنليــة، ومعرفــة الثغــرات وســبل مواجهــة 
التحديــات عــر اســتخدام أحــدث الطــرق ومعرفــة اآلليــات الســلمية الخــرتاق الســوق والتوســع فيــه مــن خــال اســتخدام 

وســائل التواصــل االجمتــايع.

ــات  ــز حاضن ــة »مرك ــرة واملتوســطة خدم ــة املشــاريع الصغ ــن راشــد لتمني ــدم مؤسســة دمحم ب ويف ســياق متصــل،  تق
األمعــال«، هبــدف مســاعدة رواد األمعــال للتغلــب عــى املعوقــات التقليديــة الــي تقــف يف وجــه منــو املرشوعــات. هــذا وتتيــح 
املؤسســة خدمــات هــذا املركــز لــرشاكت األمعــال الــي تنطلــق مــن املــزنل )انطــاق( جنبــا إىل جنــب مــع رشاكت األمعــال 
ــل تأســيس  ــار فكــرة قب ــن يســعون إىل تأســيس رشاكهتــم، ومــن يقومــون بأحبــاث أو اختب ــدة، ورواد األمعــال الذي اجلدي

رشكــة األمعــال.

ويتيــح فريــق املركــز الفرصــة ألحصــاب املشــاريع إلدارة مســار تطويــر امعاهلــم مــن خــال التفكــر يف املــرشوع، وحتديــد 
ــف  ــات والتاكلي ــات املبيع ــر تقلب ــل خماط ــا وتقلي ــات الســوق و االســتجابة هل ــن خــال ادراك متطلب ــات م ــرص والتحدي الف
ــز مبســاعدة املشــاريع  ــوم املرك ــات األمعــال، ويق ــز حاضن ــوم رواد االمعــال بتأســيس مشــاريعهم مضــن مرك ــة. يق الثابت

ــة.  اجلديــدة مــن خــال احلصــول عــى مــا يتاجونــه مــن دمع لتطويــر وبــدء وتمنيــة مشــاريعهم بفعالي

2.5 رخصة اعمتاد – إمارة الشارقة
يف ســياق متصــل، تــأيت »الرخصــة التجاريــة ملامرســة األنشــطة مــن املــزنل« )برنــاجم رخصــة اعمتــاد( الــي أطلقهتــا دائــرة 
التمنيــة االقتصاديــة بإمــارة الشــارقة – انطاقــا مــن اختصاصاهتــا الصــادرة بالقانــون رمق )1( لســنة )2002( املتضمــن 
وضــع الــرؤى االقتصاديــة وتجشيــع االســتمثار عــن طريــق االســتغال األمثــل لملــوارد. ويعتــر هــذا الرنــاجم ِنتــاج تعــاون 
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بــن الدائــرة ولك مــن صنــدوق خليفــة، وجملــس ســيدات أمعــال الشــارقة، ومنتــدى الشــارقة للتطويــر، ومؤسســة الشــارقة 
لــدمع املشــاريع الرياديــة )رواد(.

وقــد جــاءت فكــرة هــذا الرنــاجم لهتــم يف املقــام األول بتجشيــع أبنــاء وبنــات الوطــن، وال ســميا مواطــي إمــارة الشــارقة 
عــى العمــل والعطــاء واالســتفادة مــن الوقــت عــن طريــق متكيهنــم مــن املشــاركة يف احليــاة االقتصاديــة وفــق مهنــج رمســي. 
حيــث يتطلــب األمــر وضــع رشوط وضوابــط وقيــود ملثــل تلــك األنشــطة، ألن طبيعــة املــاكن الــذي ســوف ميــارس فيــه النشــاط 
االقتصــادي تتطلــب عــدم املســاس باحليــاة الســكنية، وبشــل ال يــر القاطنــن فيــه بالمتتــع حبيــاة أرسيــة هادئــة. مبعــى 

آخــر التأكيــد عــى إبقــاء الســكن كوحــدة ســكنية يف املقــام األول )حكومــة الشــارقة، دائــرة التمنيــة االقتصاديــة(.

ــة  ــاجئ اإلجيابي ــق النت ــه، لتحقي ــي تمشــن حســن تطبيق ــرشوط ال ــود وال ــط والقي ــن الضواب ــة م ــاجم مجموع ــن الرن يتضم
ــل فميــا يــأيت: ــي تمتث ــه، وال املرجــوة من

إلصــدار رخصــة اعمتــاد: يكــون إصــدار الرتخيــص مــن قبــل الدائــرة رشطــا ملزاولــة النشــاط اخلــاص هبــذا الرناجم   •
)اعمتــاد«( وذلــك بعــد اســتيفائه للــرشوط واملتطلبــات الــي تضعهــا الدائــرة لطالــي الرتخيــص والســميا التعهــد بعــدم 
اإلخــال بــرشوط الرتخيــص املمنــوح لــه، ومزاولــة النشــاط مــن قبــل الرتخيــص بالــذات بالنســبة لملســكن املــراد مزاولــة 
النشــاط مضنــه. وبذلــك يتحمــل طالــب الرتخيــص التبعــات القانونيــة واإلداريــة يف حــال ارتــاكب املخالفــات الــي حتــول 

دون مزاولــة النشــاط بالصــورة الســلمية والقانونيــة.

عدد الرتاخيص: ال جيوز إصدار أكر من ترخيص واحد لل خشص من القاطنن يف املزنل.  •

تعهــد: يتعهــد صاحــب الرتخيــص بااللــزتام باكفــة الــرشوط والضوابــط القانونيــة املرتبطــة مبامرســة النشــاط املرخــص   •
لــه ســواء القــامئ مهنــا حاليــا او مــا ســوف يســتجد الحقا.وتقــع هيلع مســؤولية االلــزتام باكفــة االجــراءات الــي تفرضهــا 
الدوائــر واملؤسســات احلكوميــة االخــرى دون ان تتحمــل دائــرة التمنيــة االقتصاديــة ايــة مســؤولية ويف حالــة املخالفــة 

يــق للدائــرة فــرض جــزاءات تتــدرج مــن غرامــة ماليــة إىل إلغــاء الرتخيــص.

ــي  ــراءات ال ــر واإلج ــات والتداب ــاذ الرتتيب ــرة باخت ــة بالدائ ــة التجاري ــوم إدارة الرقاب ــاط: تق ــىل النش ــة ع الرقاب  •
ــق مــن حســن اســتخدام الرخصــة بصــورة حصيحــة،  ــارات تفتيشــية للتحق ــام بزي ــك القي تراهــا مناســبة مبــا يف ذل
وبعــد احلصــول عــى موافقــة مســبقة مــن قبــل مديــر الدائــرة واالســتئذان مــن ســاكن املــزنل، وســيقوم مفتــش الدائــرة 
بالتحقــق بعــدم ممارســة البيــع بالتجزئــة مــن املــزنل والــذي يســبب يف تــردد كثــر مــن النــاس عــى املــاكن بشــل ميكــن 
أن يــدث مجتعــات برشيــة عــى حنــو يثــر حفيظــة ســاكن املنطقــة وســيقوم املفتــش بكتابــة مــا يــراه أثنــاء التفتيــش 

عــى املــزنل بشــل وايف ودقيــق.

ســاعات العمــل: يلــزتم صاحــب الرتخيــص بالعمــل خــال ســاعات العمــل املقبولــة، مكــا ال يــح لانشــطة املزنليــة أن   •
تتســبب يف زيــادة حركــة الســيارات أو أن تتســبب يف مضايقــة ســاكن املنطقــة أو أن حتــد مــن قدرهتــم عــى المتتــع 

بهنــج حياهتــم املعتــاد.

يتطلــب احلصــول عــى الرتخيــص التجسيــل املبــديئ لطلــب الرخصــة – عــى املوقــع اإللكــرتوين اخلــاص برنــاجم إعمتــاد – 
عــى أن يــم بعــد ذلــك االنهتــاء مــن بــايق خطــوات التجسيــل مكتبيــا. وجيــب توافــر عــدد مــن الوثائــق املطلوبــة )اســمتارة 
الرتخيــص املطبوعــة واملوقعــة مــن صاحــب الرتخيــص – صــورة جــواز الســفر – صــورة عــن ســند ملكيــة املــزنل أو عــدم 
ممانعــة مــن مالــك املــزنل – صــورة مــن عقــد اإلجيــار يف حالــة املــزنل مؤجــرا وعــدم ممانعــة مــن املؤجــر(. كذلــك يتعــن توافــر 

الــرشوط القانونيــة التاليــة إلصــدار الرتخيــص:

ال يــح ألي مواطــن مبامرســة أي نشــاط ذو طبيعــة رحبيــة مــن املــزنل دون احلصــول مســبقا عــى ترخيــص ملامرســة   •
العمــل التجــاري املــزنيل مــن جهــات الرتخيــص، وإال وقــع حتــت طائلــة املســاءلة اإلداريــة والقانونيــة.
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ــن أن  ــر املواطن ــن غ ــر م ــى أي طــرف آخ ــر ع ــة( مكــا ويظ ــب معال ــح باســتخراج أي تصــارحي معــل )جل ال ي  •
يكــون لــه دور مبــارش يف أمعــال الرخصــة باســتثناء املســتخدمن أصــًا يف املــزنل عــى أن يكــون دورمه ذو طبيعــة 
مؤقتــة وبشــل متقطــع وأن ال تربطهــم أيــة عاقــة بالنشــاط املرخــص ويتحمــل صاحــب الرتخيــص املســؤولية اإلداريــة 

والقانونيــة لضــامن ذلــك.

ال جيوز تأجر الرتخيص للغر.  •

ال جيــوز أن ينتــج عــن ممارســة النشــاط انبعــاث حــرارة، أو وجه، أو صــوت، أو راحئــة، أو ضــوء، أو غبــار، أو اهــزتاز،   •
أو هلــب، أو أدخنــة، أو التداخــل مــع التيــار الكهربــايئ، أو التداخــل مــع املوجــات اإلذاعيــة والتلفزيونيــة أو اهلاتفيــة، أو 
التســبب يف إحــداث مجتعــات برشيــة أو مجهــرة أو أيــة أمــور أخــرى مــن شــأهنا أن حتــد مــن قــدرة أي خشــص آخــر 

عــى المتتــع مبســكنه بــأي شــل مــن األشــاكل.

وفميا خيص الرشوط الواجب توافرها يف صاحب الرتخيص، فتمتثل فميا يأيت:

يح لاكفة مواطي دولة اإلمارات العربية املتحدة القاطنن يف إمارة الشارقة باحلصول عى رخصة اعمتاد.  •

أن ال يقل معر املتقدم عن واحد و عرشين سنة ميادية.  •

مدة الرتخيص سنة واحدة قابلة للتجديد.  •

أن ميتلــك املتقــدم للحصــول عــى الرتخيــص مــزنال يف إمــارة الشــارقة أو توقيــع رســالة عــدم ممانعــة مــن مالــك البيــت   •
ألحــد أفــراد املــزنل اكلزوجــة أو األم أو األب أو أحــد األبنــاء )أقــارب مــن الدرجــة األوىل(.

موافقة مالك البناية أو الفيا إذا اكن املزنل مؤجرا ملامرسة النشاط املطلوب مع إرفاق عقد اإلجيار.  •

ــة واملرتبطــة مبامرســة  ــة املطلوب ــط القانوني ــرشوط والضواب ــة ال ــزتام باكف ــص باالل ــن صاحــب الرتخي ــد م ــع تعه توقي  •
ــه.  النشــاط املرخــص ل

يلــزتم صاحــب الرتخيــص باحملافظــة عــى الصحــة العامــة و األمــن العــام، وعــدم التســبب يف زيــادة النفايــات يف   •
ــة الســكنية. املنطق

ــاء  ــام لألحي ــع الشــل الع ــاىف م ــزنل مبــا يتن ــام امل ــًا أم ــة لي ــراض جتاري ــف الســيارات املســتخدمة ألغ ال جيــوز وق  •
الســكنية، مكــا يشــرتط عــى صاحــب الرتخيــص أن ال يــؤدي النشــاط املرخــص لــه بــه يف التســبب يف الضغــط عــى 

ــة. املواقــف العامــة يف املنطق

ال يــح بوضــع أيــة لوحــات دعائيــة أو تروجييــة مضــاءة أو غــر مضــاءة للنشــاط عــى املــزنل أو اجلــدار اخلــاريج   •
لملــزنل وفــق هــذا الرنــاجم مكــا ال يــح بوضــع أي يشء يبــن أن املــزنل يســتغل ملامرســة نشــاط جتــاري أو أن 

املــزنل يســتغل ألغــراض غــر ســكنية.

ال جيــوز وضــع بضائــع خــارج املــزنل مكــا أنــه غــر ممســوح بتخزيــن األدويــة أو أي مــواد ســامة أو أغذيــة ضــارة   •
ــة. ــس املنطق ــن يف نف ــا للجــران أو القاطن ــر أو تســبب إزعاج ــع أخــرى ت ــة أو أي بضائ ــة أو البيئ ــة العام بالصح

يــق لدائــرة التمنيــة االقتصاديــة بإمــارة الشــارقة اختــاذ اكفــة اإلجــراءات والرتتيبــات الــي تراهــا مناســبة مبــا يف   •
ذلــك القيــام بزيــارات تفتيشــية ) لألنشــطة الغذائيــة وأنشــطة ومســتحرات التجميــل( ، للتحقــق مــن حســن اســتخدام 
الرخصــة ، والــزتام صاحــب الرتخيــص باكفــة القوانــن اخلاصــة هبــذا النــوع مــن الرتخيــص، رشيطــة أن يــم مســبقا 

احلصــول عــى موافقــة املختصــن يف الدائــرة واالســتئذان مــن القاطنــن يف املــزنل.
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حتــدد القواعــد التنظمييــة للحصــول عــى الرخصــة التجاريــة ملامرســة األمعــال مــن املــزنل عــدد مــن األنشــطة االقتصاديــة 
املـُـرح هبــا – ذات الصبيعــة املهنيــة، والــي تضــم مــا يــأيت )عــى ســبيل املثــال(:

اخلياطة والتطريز: تصمم األزياء )مابس ، شيل وعبايات( - أمعال التطريز - أمعال اخلياطة واملنسوجات.  •

ــا  ــا يدوي ــات واهلداي ــم البطاق ــا - تصم ــف اهلداي ــز وتغلي ــراح - جته ــبات واألف ــر املناس ــبات: تصوي ــات املناس خدم  •
)الغــر إعانيــة( - تصمــم وتنفيــذ الكوشــات - خدمــات الضيافــة )تنظمييــة(.

خدمات تعلميية: تعلم تصمم األزياء - تعلم الرمس والنحت - تعلم التدبر املزنيل.  •

ــات  ــة - صفح ــع جتاري ــوب )مواق ــطة احلاس ــم بواس ــر- التصم ــات بالمكبيوت ــم اإلعان ــة: تصم ــات االلكرتوني اخلدم  •
ــة(  ــر اإلعاني ــة وغ ــا )اإلعاني ــب اهلداي ــراح وعل ــات األف ــم بطاق ــم الكوشــات باحلاســوب - تصم ــت( - تصم االنرتن

ــة.  ــزة االلكرتوني ــدات واألجه ــراجم املع ــراجم احلاســب اآليل وب ــم نظــم وب ــا -  تصم الكرتوني

اخلدمات املعرفية: تقدمي خدمات البحوث والدراسات.  •

ــة  ــا - جتــارة احلــي واالكسســورات غــر المثين ــة والتحــف واهلداي ــاج املصوغــات غــر المثين ــة: إنت األمعــال التجاري  •
ــية  ــب املدرس ــف الكت ــرات - تغلي ــم املجوه ــراس - تصم ــاتن األع ــر فس ــزة - تأج ــس اجلاه ــة - جتــارة املاب بامجلل

ــا. وجتليده

العطــور و مســتحرات التجميــل: خلــط وبيــع وتعبئــة العطــور - خلــط وبيــع وتعبئــة الدخــون - صالــون )مســتحرات   •
التجميــل، تصفيــف الشــعر، احلنــاء( - إعــادة بيــع العطــور ومســتحرات التجميــل املرحــة »تتبــع الــرشوط واألحــاكم 

اخلاصة«.

ــة )الــي تمشــل  ــارد( وخدمــات الضياف ــخ الب ــخ الســاخن والطب ــارش )الطب ــة: أطعمــة االســهتاك املب األنشــطة الغذائي  •
ــع الــرشوط واألحــاكم اخلاصــة«. ــأة( »تتب ــة معب ــدى )أطعم ــل امل ــة االســهتاك طوي ــة( - أطعم األغذي

وفميــا خيــص رســوم إصــدار الرتخيــص، فإنــه يفــرض رمس قــدره )1150( درمه إمــارايت للحصــول عــى ترخيــص ممارســة 
النشــاط مــن املــزنل )250 درمه لملوافقــة املبدئيــة واالمس التجــاري – 100 درمه اللوحــة اإلعانيــة – 300 درمه طباعــة 
الرخصــة – 500 درمه إصــدار الجســل( باإلضافــة إىل )300( درمه بطاقــة منــدوب يف حالــة عــدم حضــور املواطــن 
خشصيــا. هــذا وتــري الرخصــة ملــدة عــام واحــد فقــط، عــى أن جتــدد فــور إنهتاهئــا بــرمس قــدره )1000( درمه إمــارايت.

جديــر بالذكــر أن تصمــم برنــاجم اعمتــاد قــد تضمــن مكونــا أساســيا لتحفــز املواطنــن عــى تجسيــل مرشوعاهتــم املزنليــة، 
مــن خــال إتاحــة حزمــة مــن اخلدمــات الــي يمتتــع هبــا حامــل الرتخيــص. تضــم تلــك اخلدمــات: ومــن خــال هــذا الرنــاجم 

يمتتــع حامــل الرخصــة بالتــايل:

إقامة معارض سنوية خاصة ألحصاب رخص اعمتاد.  •

توفر دورات تثقيفية وخدمات التدريب.  •

حضانة املشاريع وتطويرها ومتابعهتا.   •

الرتوجي و التسويق لملشاريع الصغرة واملتوسطة.  •

دمع مشاريع األعضاء للحصول عى فرصة االمتياز التجاري.  •

توفر االستشارات القانونية.  •
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ترشيح املشاريع الناحجة والريادية للدمع املادي ) مؤسسة رّواد(.  •

عرض قصص النجاح عى املوقع اإللكرتوين لرناجم الرخصة.  •

ــرتوين  ــع اإللك ــر املوق ــا ع ــه إلكرتوني ــه/ خدمات ــويق منتجات ــوم تس ــص أن يق ــب الرتخي ــح لصاح ــك، ي ــة إىل ذل إضاف
لرنــاجم اعمتــاد )www.eitimad.ae(، إضافــة إىل أن املوقــع يعــرض قامئــة املرشوعــات املزنليــة الــي محتــل ترخيصــا. 
جديــر بالذكــر أن القامئــن عــى الرنــاجم قــد أصــدورا »دليــل التســويق عــى املوقــع اإللكــرتوين ملالــي الرخصــة املزنليــة 
اعمتــاد«، وذلــك حــى يهســل عــى املرخــص هلــا اســتخدام املوقــع وإضافــة منتجاهتــم. وفميــا خيــص الــرشوط واألحــاكم 

للعارضــن عــى املوقــع اإللكــرتوين، فتمتثــل فميــا يــأيت:

أن يكون مرخص بدائرة التمنية االقتصادية – الشارقة مضن برناجم رخصة اعمتاد.  •

أن تكون البضائع ذات جودة عالية واالهمتام بالتغليف الائق.  •

أن تكون مجيع الصور املرفقة عالية اجلودة، وأن ختضع عى األقل إلضاءة واحضة مع وضوح للتفاصيل.  •

توفر الشعار التجاري لملرشوع )Logo( تطبيقا لفن التسويق.  •

تصوير البضائع بدقة واختيار أماكن مناسبة للتصوير.  •

أن تكون الصور عالية اجلودة وخلفية التصوير بيضاء يف حالة تصوير املنتج عى حدة.  •

تغطيــة الظاهــر مــن أجــزاء اجلســم خــال تســويق املنتجــات النســائية اكملابــس واالكسســوارات وغرهــا ســواء عــى   •
العارضــات أو املجمســات.

توفــر الســعر لــل منتــج يف املــاكن املخصــص للســعر عــى املوقــع حتــت املنتــج وترفــض الصــور الــي تظهــر الســعر   •
بشــل ملفــت.

عدم تشويه الصور بكتابات أو صور إضافية )يح فقط بإضافة حقوق امللكية عى الصور بشل مناسب(.  •

ميكــن لألنشــطة اخلدميــة إضافــة صــور ذات داللــة عــى اخلدمــات أو إظهــار أنــواع اخلدمــات مبــا يناســب مــن صــور   •
اجلرافيــك.

ميكــن لألنشــطة اكخلدمــات االستشــارية والتصمــم عــدم إضافــة الســعر بشــل مبــارش نظــرا للطبيعــة الــى تتبــع نــوع   •
التصمــم ومــا يتفــق هيلع.

توفــر اكفــة البيانــات الــي يرغــب بالتواصــل هبــا مــع العمــاء: هاتــف/ هاتــف نقــال/ واتــس أب/ انســتقرام/ تويــرت/   •
فيســبوك.

االلزتام باألنشطة احملددة يف الرتخيص وعدم إضافة منتجات حتت فات أنشطة أخرى.  •

يف حالة الرغبة ببيع أو عرض أنشطة جديدة ميكن ذلك بعد إضافة امس النشاط بشل رمسي عى الرتخيص.  •

وتيســرا عــى املرشوعــات املزنليــة، فقــد أعلنــت »غرفــة جتــارة وصناعــة الشــارقة« يف فرايــر 2015 عــن اعفــاء أحصــاب 
رخــص برنــاجم اعمتــاد مــن رســوم عضويــة الغرفــة، دمعــا مهنــا للرشوعــات متناهيــة الصغــر والصغــرة لملواطنــن مــن 
اجلنســن.  وتنطلــق هــذه املبــادرة مــن ســي الغرفــة الــدامئ حنــو دجم مشــاريع الشــباب يف اكفــة املجــاالت مضــن منظومــة 
الغرفــة املوجهــة للقطــاع اخلــاص، وتهسيــل اخنراطهــم مضــن آليــات الســوق، باعتبــارمه مســامه رئيــس يف جهــود التمنيــة 

االقتصاديــة وتنويــع التنويــع االقتصــادي. 

األمــر الــذي ينتــج عنــه اســتفادة أحصــاب املرشوعــات املزنليــة مــن التهسيــات واملزايــا الــي تقدمهــا الغرفــة ألعضاهئــا، 
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ويف مقدمهتــا مركــز حاضنــات أمعــال الشــارقة )بدايــة( الــذي يعتــر منصــة حاضنــة لملشــاريع اجلديــدة لملواطنــن، فضــا 
ــرة  ــات الصغ ــة لملرشوع ــا الغرف ــي توفره ــازات ال ــب االمتي ــذا إىل جان ــم. ه ــي تواجهه ــات ال ــة الصعوب ــل اكف ــن تذلي ع
واملتوســطة املشــاركة مضــن الــراجم الوطنيــة لــدمع املرشوعــات الرياديــة، وإرشاكهــم يف املعــارض واألحــداث االقتصاديــة 

اهلامــة داخــل وخــارج الدولــة.

3.5 رخصة مبدعة – إمارة أبوظيب

ــدف  ــة«، هب ــرشوع »األرس املنتج ــي م ــام )1997( بتب ــذ الع ــايئ من ــاد النس ــة االحت ــت مؤسس ــي، قام ــارة أبوظ يف إم
ــعيا حنــو حتســن الوضــع  ــزنل، س ــن امل ــات م ــيدات اإلمارتي ــي متارهســا الس ــة ال ــة والرتاثي ــات احلرفي ــاندة املنتج مس
االقتصــادي لــألرس حمــدودة الدخــل. واقتــرت بدايــات هــذا املــرشوع عــى حــدث ســنوي لــألرس املنتجــة، مث حتــول إىل 

ــت أهــداف املــرشوع فميــا يــأيت: ــر االحتــاد النســايئ. وقــد متثل معــرض دامئ مبق

تجشيع اإلنتاج والعمل احلر بن األرس املواطنة.  •

تعزيز دور املرأة املواطنة من خال تقدمي منتجاهتا يف املعارض احمللية والعربية.  •

إثراء سوق العمل بالطاقات الوطنية املبدعة.  •

خلق فرص معل مجليع أفراد األرسة يف املجمتع.  •

االستفادة من القدرات الفنية واملهنية مجليع أفراد األرسة.  •

احلفاظ عى الرتاث احملي وتارخي الدولة.  •

ويف ســبيل تطويــر هــذا املــرشوع، مت تأســيس »برنــاجم مبدعــة« يف اإلمــارة مبوجــب قــرار رمق )6( الصــادر عــن املجلــس 
التنفيــذي لســيدات أمعــال أبوظــي يف العــام )2005(، واخلــاص بالمســاح لملواطنــان مبامرســة بعــض األنشــطة التجاريــة 

مــن املــزنل، وذلــك مــن خــال )جملــس ســيدات أمعــال أبــو ظــي، 2012(:

اسمترار استخدام املزنل كوحدة سكنية يف املقام األول.  •

عدم املساس حبقوق اكفة القاطنن يف املجمتع حبياة هادئة يف األحياء السكنية.  •

الرتخيص ألنشطة جتارية حمددة تتفق طبيعهتا التشغيلية مع مواصفات حياةالوسط السكي.  •

وقــد اســهتدف هــذا التطويــر تنظــم ممارســة املــرأة املواطنــة لألنشــطة التجاريــة مــن خــال املــزنل بشــل قانــوين، وإجيــاد 
ــة  ــويع بالكيفي ــرش ال ــة إىل ن ــزنل، باإلضاف ــارج امل ــاري خ ــل التج ــال ملامرســة العم ــور واالنتق ــى التط ــة تســاعدها ع آلي
الصحيحــة الــي ميكــن مــن خاهلــا مزاولــة العمــل التجــاري لتحســن األوضــاع املاديــة لــل مــن األرس املنتجــة، واخلرجيــات 

وربــات البيــوت واملطلقــات واألرامــل. ومــن مث هيــدف الرنــاجم إىل حتقيــق مــا يــأيت:

دمع ومساندة أفاكر ومبادرات املواطنات لاستمثار يف املرشوعات اخلاصة.  •

توفر آليات معل تعزز من فرص النجاح لدى املواطنات مثل التدريب والتسويق واملساندة الفنية.  •

تفعيــل مســامهة املواطنــات يف أنشــطة القطــاع االقتصــادي وجمــاالت االمعــال والتجــارة ،مــن خــال إتاحــة الفرصــة   •
هلــن ملامرســة العمــل التجــاري بالشــل الصحيــح.

تنظم معلية ممارسة العمل التجاري من خال املزنل يف إمارة ابوظي.  •

فتح جماالت وأدوار جديدة لملواطنات وحهثم عى اإلبداع وتمنية قدراهتن.  •
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هــذا ويــم احلصــول عــى الرتخيــص مــن دائــرة التخطيــط واالقتصــاد ) ابوظــي – العــن( بعــد احلصــول عى موافقــة مبدئية 
مــن جملــس ســيدات أمعــال ابوظــي حيــث يشــرتط ممارســة النشــاط مــن قبــل املواطنــة املرخــص هلــا ومــن املــزنل احملــدد 
وأن يكــون الرتخيــص لنشــاط واحــد فقــط. وتتعهــد املرخصــة هلــا بعــدم اإلخــال بــأي مــن الــرشوط الــي تضعهــا جهــة 
االختصــاص وإال اعتــر الرتخيــص الغيــا واملرخصــة هلــا خمالفــة للقانــون وخملــة باألحــاكم اخلاصــة بالرتخيص،وتتحمــل 
اكفــة التبعــات القانونيــة واالداريــة املرتتبــة عــى ذلــك وللجهــة املاحنــة للرتخيــص اكمــل احلــق يف اختــاذ مــا تــراه مناســبا. 
ويــي ذلــك احلصــول عــى عضويــة غرفــة جتــارة وصناعــة أبــو ظــي. وفميــا خيــص الــرشوط القانونيــة الواجــب توافرهــا 

إلصــدار الرخصــة، فهــي عــى النحــو التــايل:

ــح رخصــة مبدعــة للســيدة الــي ليــس لدهيــا ترخيــص صــادر مــن جهــات الرتخيــص يف إمــارة أبوظــي ســواء  متن  •
ــايع. ــي، حــريف، أو صن بنشــاط جتــاري، مه

ال يــح ألي مواطنــة مبامرســة أي نشــاط ذو طبيعــة رحبيــة مــن املــزنل دون احلصــول مســبقا عــى ترخيــص ملامرســة   •
العمــل التجــاري املــزنيل مــن جهــات الرتخيــص حتــت طائلــة املســائلة اإلداريــة والقانونيــة.

ــات أن  ــة( مكــا ويظــر عــى أي طــرف آخــر مــن غــر املواطن ــب معال ــة تصــارحي معــل )جل ال يــح باســتخراج أي  •
يكــون هلــا دور مبــارش يف أمعــال الرخصــة باســتثناء املســتخدمن أصــًا يف املــزنل عــى أن يكــون دورمه ذو طبيعــة 
مؤقتــة وبشــل متقطــع وأن ال تربطهــم أيــة عاقــة بالنشــاط املرخــص وتتحمــل صاحبــة الرتخيــص املســؤولية اإلداريــة 

والقانونيــة لضــامن ذلــك.

ال جيوز تأجر الرتخيص للغر.  •

ال جيــوز أن ينتــج عــن ممارســة النشــاط انبعــاث حــرارة، أو وجه، و صــوت، او راحئــة، او ضــوء، أو غبــار ، او اهــزتاز،   •
أو هلــب، أو أدخنــة، او التداخــل مــع التيــار الكهربــايئ، أو التداخــل مــع املوجــات االذاعيــة والتلفزيونيــة او اهلاتفيــة، او 
التســبب يف إحــداث مجتعــات برشيــة او مجهــرة او أيــة أمــور أخــرى مــن شــأهنا أن حتــد مــن قــدرة أي خشــص آخــر 

عــى المتتــع مبســكنة بــأي شــل مــن األشــاكل.

تلــزتم صاحبــة الرتخيــص يف احملافظــة عــى الصحــة العامــة و األمــن العــام، و عــدم التســبب يف زيــادة النفايــات يف   •
املنطقــة الســكنية.

ــة ان تتســبب يف  ــة مكــا وال يــح لألنشــطة املزنلي ــل املقبول ــل خــال ســاعات العم ــص بالعم ــة الرتخي ــزتم صاحب تل  •
زيــادة حركــة الســيارات او ان تتســبب يف مضايقــة ســاكن املنطقــة او ان حتــد مــن قدرهتــم عــى المتتــع بهنــج حياهتــم 

املعتــاد.

ــاء  ــام لألحي ــع الشــل الع ــاىف م ــزنل مبــا يتن ــام امل ــًا أم ــة لي ــراض جتاري ــف الســيارات املســتخدمة ألغ الجيــوز وق  •
الســكنية، مكــا يشــرتط عــى صاحبــة الرتخيــص أن ال يــؤدي النشــاط املرخــص هلــا بــه يف التســبب يف الضغــط عــى 

ــة.  املواقــف العامــة يف املنطق

يظر ممارسة البيع بالتجزئة من املزنل.  •

ال يــح بوضــع أيــة لوحــات دعائيــة او تروجييــة عــى املــزنل او اجلــدران اخلارجيــة، ويــح فقــط بوضــع لوحــة عنــد   •
مدخــل املــزنل تبــن امس الرتخيــص وتمشــل )رمق الرتخيص+النشــاط+عبارة برنــاجم مبدعــة( ويشــرتط أن ال تتجــاوز 
مســاحهتا قدمــن مربعــن، وجيــب أن تكــون اللوحــة مســطحة وال يــح بإضاءهتــا، مكــا ال يــح بوضــع األعــام 

واللوحــات الرشيطيــة.

ال جيــوز ختزيــن أيــة بضائــع أو معــدات او آالت خــارج اجلــدران الداخليــة لملــزنل، مكــا ال جيــوز ختزيــن أيــة مــواد   •
ســامة، او خطــرة او ممنوعــة، أو قابلــة لاشــتعال، أو أيــة مــواد أخــرى ميكــن أن تتســبب يف اإلرضار بالصحــة العامــة، 
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ومينــع ختزيــن او إيــواء احليوانــات والــي ميكــن أن يــؤدي وجودهــا أو إطاقهــا اىل التســبب يف إزعــاج ســاكن املنطقــة 
او هتديــد الطبيعــة الســكنية لــي.

ــزنل  ــزنل يســتغل ملامرســة نشــاط جتــاري او ان امل ــه أن امل ــن أن يشــر او ان يســتدل من ــع وضــع أي يشء ميك مين  •
يســتغل ألهــداف غــر ســكنية )فميــا عــدا اللوحــة اإلعانيــة(، مبــا يف ذلــك منــع وضــع أيــة منتجــات او »عــروض عــى 
النوافــذ او اجلــدران« بقصــد إثــارة انتبــاه املــاره او الدعــوة اىل الــرشاء، ويف حالــة وضــع أي مــن تلــك األمــور يف 

داخــل املــزنل فيشــرتط عــدم جــواز رؤيهتــا مــن اخلــارج هنائيــا. 

ــام  ــك القي ــا يف ذل ــبة مب ــا مناس ــي تراه ــات ال ــراءات والرتتيب ــة اإلج ــاذ اكف ــه اخت ــة االقتصادي ــرة التمني ــق لدائ ي  •
بزيــارات تفتيشــية، للتحقــق مــن حســن اســتخدام الرخصــة، والــزتام صاحبــة الرتخيــص باكفــة القوانــن اخلاصــة هبــذا 
النــوع مــن الرتخيــص، رشيطــة أن يــم مســبقا احلصــول عــى موافقــة املختصــن يف البلديــة واالســتئذان مــن القاطنــن 

يف املــزنل.

ختضــع طالبــة الرتخيــص اىل املعاينــة و الكشــف عــى النشــاط التجــاري مــن قبــل جملــس ســيدات امعــال ابوظــي   •
للحصــول عــى املوافقــة املبدئيــة ملجلــس ســيدات امعــال ابوظــي. 

مكا يتطلب األمر توافر رشوطا يف طالبة احلصول عى رخصة مبدعة، عى النحو التايل:

أن تكون مقدمة الطلب من مواطي الدولة ومقميه يف امارة ابوظي.  •

أن ال يقل معر املتقدمة عن واحد وعرشين سنة ميادية .  •

أن يكون الرتخيص لنشاط واحد فقط.  •

احلصول عى موافقة مبدئية من جملس سيدات أمعال أبوظي.  •

موافقــة الــزوج او ويل األمــر عــى اســتخراج ترخيــص مــزنيل مــع تعهــد مــن الــزوج أو ويل األمــر بــأن يتحمــل أيــة   •
ــن. ــة جتــاه اآلخري ــة أو معنوي ــات مادي مطالب

مدة الرتخيص سنة واحدة قابلة للتجديد.  •

موافقة مالك البناية او الفيا اذا اكنت مؤجرة ملامرسة النشاط املطلوب.  •

اســتخراج ترخيــص مــن اجلهــات صاحبــة االختصــاص ويه دائــرة التخطيــط واالقتصــاد )ابوظــي – العــن( وغرفــة   •
جتــارة وصناعــة ابوظــي.

ــة واملرتبطــة مبامرســة  ــة املطلوب ــط القانوني ــرشوط والضواب ــة ال ــزتام باكف ــص باالل ــة الرتخي ــن صاحب ــد م ــع تعه توقي  •
ــا. النشــاط املرخــص هل

وفميا خيص األنشطة االقتصادية املُرح مزاولهتا من املزنل، فقد حددها اإلطار التنظي للرخصة فميا يأيت:

حمل خطاط ورمس.  •

أمعال املشغوالت اليدوية والبيئية.  •

أمعال تنفيذ التصمم الداخي )الديكور(.  •

خدمات الطباعة وتصوير املستندات.  •
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بيع النب بالتجزئة.  •

بيع التوابل والهبارات ومواد العطارة بالتجزئة.  •

بيع مستحرات ومستلزمات التجميل بالتجزئة.  •

مركز مجتيل وعناية خشصية للنساء.  •

تعهدات احلفات واملناسبات الرتفهيية.  •

تفصيل وخياطة املابس النسائية.  •

تنسيق الزهور الطبيعية والصناعية.  •

نقش احلناء.  •

التدريب عى أمعال صالونات التجميل النسائية.  •

بيع املابس العربية بالتجزئة.  •

ختوير وتطريز.  •

هــذا ويقــرتن احلصــول عــى رخصــة مبدعــة بعــدد مــن املزايــا ُتتــاح لملرشوعــات املزنليــة، هبــدف تجشيعهــم عــى املشــاركة 
وتمنيــة أمعاهلــم. مــن بــن تلــك املزايــا مــا يــأيت:

حتصــل الســيدة املتقدمــة للتجسيــل يف برنــاجم مبدعــة عــى خصــم %50 مــن رســوم األنشــطة التجاريــة بغرفــة جتــارة   •
وصناعــة أبوظــي 

تهسيل إجراءات معلية احلصول عى الرخصة.  •

حتصل عضوة برناجم مبدعة عى عضوية جملس سيدات أمعال أبوظي  •

متنح السيدة بطاقة إماراتية وتمتتع جبميع مزايا البطاقة  •

متنح السيدة فرص املشاركة يف املعارض واملؤمترات الي ينمظها جملس سيدات أمعال ابوظي .  •

لقاءات مع سيدات االمعال املنتسبات لملجلس ونظراهتن من خارج الدولة لتبادل اخلرات وفرص العمل  •

ــي  ــة أبوظ ــة جتــارة وصناع ــا غرف ــي تنمظه ــة ال ــة والتأهيلي ــدورات التدريبي ــاركة يف ال ــيدة فرصــة املش ــح الس متن  •
وجملــس ســيدات أمعــال أبوظــي

الــرتوجي ملنتجــات مبدعــة مــن خــال: موقــع جملــس ســيدات أمعــال أبــو ظــي – دليــل ســيدات األمعــال – املعــارض   •
ــة. ــات املختلف والفعالي

4.5 جائزة دمحم بن راشد لدمع مشاريع الشباب
أطلقــت مؤسســة »دمحم بــن راشــد« يف العــام 2004 برناجمــا للجوائــز الســنوية حتــت ممســى »جائــزة دمحم بــن راشــد 
لــدمع مشــاريع الشــباب«،  هبــدف خلــق بيئــة تنافســية بــن رجــال األمعــال الشــباب وتكرميهــم لــألداء املمتــز، وكــذا تكــرمي 
وحتفــز األفــراد واملؤسســات الذيــن أهسمــوا بــدورمه يف تطويــر أداء رجــال األمعــال الشــباب. وهتــدف اجلائــزة إىل إجيــاد 
منــر يــم مــن خالــه االحتفــاء بالطاقــات املبدعــة بــن صغــار املســتمثرين مــن أحصــاب املرشوعــات الصغــرة واملتوســطة، 
وذلــك مــن أجــل ختــرجي أجيــال جديــدة مــن رجــال وســيدات األمعــال القادريــن عــى املســامهة يف بنــاء املقــدرات االقتصاديــة 

احمللية.
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وينطــوي برنــاجم اجلائــزة يف دورهتــا التاســعة الــي انطلقــت يف هشــري ينايــر 2015 عــى أربــع فــات رئيســة، تمتثــل 
فميــا يــأيت )جائــزة دمحم بــن راشــد لــدمع مشــاريع الشــباب، 2014(:

ــة املتحــدة، لتكــرمي أفضــل الــرشاكت الصغــرة واملتوســطة يف  ــة اإلمــارات العربي الفئــة األوىل: عــى مســتوى دول  •
الدولــة يف قطاعــات اخلدمــات، والصناعــة، والتجــارة، باإلضافــة إىل  فئــة املرشوعــات الــي يــم مزاولهتــا مــن 
املــزنل يف إمــارة ديب )إنطــاق( واإلمــارات األخــرى، وأفضــل املرشوعــات الصغــرة واملتوســطة يف قطــاع االقتصــاد 

االســايم.

الفئــة الثانيــة: عــى مســتوى الوطــن العــريب: لتكــرمي أفضــل الــرشاكت الصغــرة واملتوســطة ىف العــامل العــريب   •
يف قطاعــات اخلدمــات والصناعــة والتجــارة، باإلضافــة إىل أفضــل املشــاروعات الصغــرة واملتوســطة يف االقتصــاد 

االســايم.

الفئة الثالثة: أفضل رائد أمعال يف دولة اإلمارات العربية املتحدة.  •

ــات  ــادة األمعــال واملرشوع ــات الدامعــة لري ــرمي أفضــل اجله ــات الدامعــة، لتك ــى مســتوى اجله ــة: ع ــة الرابع الفئ  •
ــدة(،  ــة املتح ــارات العربي ــة )اإلم ــرتيات احلكومي ــاجم املش ــة: برن ــة التالي ــات الفرعي ــن الف ــطة مض ــرة واملتوس الصغ

واملــدارس، واجلامعــات، وشــباكت مرشــدي األمعــال، وبنــوك التمنيــة، والبنــوك التجاريــة، واملبــادرات الدامعــة.

فميــا خيــص الفئــة األويل – عــى مســتوى دولــة اإلمــارات – فــإن القطاعــات الثــاث األويل لفئــة اجلائــزة تعكــس القطاعــات 
الــي يتكــون مهنــا التعريــف الرمســي لملرشوعــات الصغــرة واملتوســطة بإمــارة ديب – الصــادر عــن املؤسســة ذاهتــا – يف 
حــن جــاء ختصيــص فئــة مســتقلة لملرشوعــات الــي تــدار مــن املــزنل تأكيــدا عــى األمهيــة الــي تولهيــا اإلمــارة هلــذه 

املرشوعــات.

وفميــا خيــص رشوط االشــرتاك عــى مســتوى دولــة اإلمــارات العربيــة املتحــدة، فقــد متثــل الــرشط الرئيــس يف أن يكــون 
ــف الرمســي  ــات التعري ــرشوع متطلب ــه، وأن يســتويف امل ــرا ل ــارات مق ــة اإلم ــن دول ــذ م ــا، ويتخ ــرشوع مجســا قانوني امل
ــل  ــواك ومــدارا بالاكمــل مــن ِقب لملرشوعــات الصغــرة واملتوســطة يف إمــارة ديب، باإلضافــة إىل أن يكــون املــرشوع ممل
مواطــي الدولــة. هــذا ويــم تصنيــف املرشوعــات املرحشــة للجائــزة وفقــا لعمرهــا إىل: مــرشوع مــزنيل، أو رشاكت ناشــئة 

)حــى ثــاث ســنوات( أو رشاكت قامئــة )ثــاث ســنوات مفــا فــوق(.

ــة يف  ــة املرشوعــات املزنلي ــادرات وجهــود رئيســة تســهتدف تمني ــا مب وهكــذا، ألــى العــرض الســابق الضــوء عــى قضاي
ــة علهيــا. ويف هــذا الصــدد، ميكــن اســتخاص مــا يــأيت: ــة املتحــدة، وإضفــاء الِصبغــة الرمسي اإلمــارات العربي

التجسيــل الرمســي: تبنــت عــدد مــن اإلمــارات )ديب – الشــارقة – أبــو ظــي( جهــودا لتقنــن أوضــاع املرشوعــات   •
ــم  ــن مث ي ــارة. وم ــة باإلم ــة االقتصادي ــرة التمني ــل دائ ــن ِقب ــا م ــدار رخصــة هل ــال إص ــن خ ــزنل، م ــة يف امل العامل
معاملهتــا باعتبارهــا فئــة مســتقلة مــن املرشوعــات – حبيــث يــم المتيــز بيهنــا وبــن املرشوعــات غــر املــدارة يف املــزنل 

)التقليديــة(.

االســهداف النــويع: وفقــا لطبيعــة البيئــة احملافظــة باإلمــارات، تســهتدف رخصــة مبدعــة فئــة الســيدات فقــط يف   •
إمــارة أبــو ظــي. ومــن مث ال يســتفيد هبــا اكفــة املواطنــن، حبيــث ينظــر إلهيــا باعتبارهــا آليــة للمتكــن االجمتــايع، 

أكــر مــن كوهنــا منــط إلدارة األنشــطة االقتصاديــة مــن املــزنل.
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6. اململكة العربية السعودية

 ُتــويل اململكــة العربيــة الســعودية اهمتامــا خاصــا بــاألرس املنتجــة، باعتبارهــا منــط رئيــس لملرشوعــات الــي تــدار مــن 
ــة احملافظــة لملجمتــع  ــة، يســتفيد مهنــا قطــاع عريــض مــن الســيدات يف ظــل البيئ ــة واقتصادي املــزنل ألســباب اجمتاعي
الســعودي، والتعالــم اإلســامية الــي تضبــط االختــاط بــن اجلنســن داخــل العمــل. ورمغ توافــر التجشيــع مــن ِقبــل الدولــة 
لتلــك املرشوعــات مــن جهــة، وتزايــد اإلقبــال علهيــا بــن الســعوديات مــن جهــة أخــرى. إال أن احلاجــة باتــت ملحــة لتنظــم 

ذلــك القطــاع غــر الرمســي.

ــدار يف املــزنل، يف ظــل مبــادرة جــادة  وهكــذا تهشــد اململكــة يف الوقــت الراهــن توجهــا حنــو تنظــم املرشوعــات الــي ُت
ــة النســائية مبجلــس الغــرف الســعودية، مبشــاركة مثــان وزارات. مكــا يســي املجلــس بالتعــاون  ــة الوطني طرحهتــا اللجن
مــع وزارة التجــارة والصناعــة الســعودية إىل تأســيس إطــار ترشيــي وتنظــي لملرشوعــات الــي تــدار مــن املــزنل، مكــا 

تــدرس إصــدار قانــون هبــذا الشــأن. تلــك القضايــا الــي يســى العــرض التــايل إىل إلقــاء الضــوء علهيــا.

6. 1 الربناجم التنفيذي ملرشوع تراخيص مزاولة العمل من املزنل

ــاث بشــل خــاص، والطبيعــة  ــة بشــل عــام واإلن ــاب فــرص معــل ميكــن مــن خاهلــا اســتيعاب القــوى العامل يف ظــل غي
احملافظــة لملجمتــع، تبــى "جملــس الغــرف الســعودية"  - اللجنــة الوطنيــة النســائية - جهــودا لتطويــر "برنــاجم تنفيــذي 
ــك بالنظــر  ــط ذل ــام 2014. يرتب ــة يف الع ــات حكومي ــع 8 جه ــاون م ــزنل" بالتع ــن امل ــل م ــة العم ــص مزاول ملــرشوع تراخي
إىل مــرشوع العمــل مــن املــزنل عــى أنــه أحــد الطــرق الــي ميكــن مــن خاهلــا احلــد مــن مشــلكة البطالــة وتفــادي اآلثــار 
االجمتاعيــة واالقتصاديــة املرتتبــة علهيــا، وزيــادة جحــم املعــروض مــن الســلع املنتجــة واخلدمــات مبــا يقــود إىل مســتوى 

أعــى مــن الرفاهيــة ودفــع جعلــة التمنيــة االقتصاديــة يف الهنايــة.

هــذا وقــد مت تطويــر هــذا الرنــاجم باالســتفادة مــن بعــض التجــارب ذات الصلــة، عــى رأهســا جتربــة اإلمــارات العربيــة 
املتحــدة الــي جتســدت يف مــرشوع "إنطــاق". كذلــك فقــد واكــب ذلــك رفــع توصيــة إىل وزارة التجــارة والصناعــة 
مبــرشوع قانــون العمــل مــن املــزنل يف اململكــة، مبــا يتيــح لألفــراد واألرس تأســيس املرشوعــات التجاريــة مــن مزنهلــا عــر 
ترخيــص خــاص. األمــر الــذي يهســم يف احلــد مــن التحايــل عــى أنمظــة الرتخيــص التجــاري مــن جهــة، وحتقيــق تأثــر 

إجيــايب عــى الصعيــد االقتصــادي، وبصفــة خاصــة مــا يــأيت:

ــتوى  تعزيــز دور األفــراد مــن حمــدودي الدخــل واألرس يف املســامهة يف العمليــة اإلنتاجيــة والتمنويــة، ورفــع مس  •
معيشــهتم.

توفر فرص اإلبداع لفات معنية يف املجمتع، مثل النساء واملقعدين وذوي االحتياجات اخلاصة.  •

فتح قنوات معل للشباب السعودي من اجلنسن، ومن مث خفض معدالت البطالة.  •

تيسر البدء يف العمل احلر للشباب من اجلنسن.  •

وفميــا خيــص صياغــة اإلطــار العــام للرنــاجم التنفيــذي – فقــد مت تشــكيل فريــق معــل ليقــوم هيلع، مبشــاركة لك مــن اللجنــة 
ــة  ــدوق تمني ــة بالريــاض وصن ــة والصناعي ــة التجاري ــب التقــي واملهــي والغرف ــة النســائية واملؤسســة العامــة للتدري الوطني
املــوارد البرشيــة وجملــس الغــرف الســعودية. هــذا وقــد مت حتديــد اهلــدف العــام للجنــة النســائية بأنــه "دمع وتنظــم معــل 

املــرأة مــن املــزنل".
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ويف هــذا الســياق، قــام فريــق العمــل بصياغــة الضوابــط والــرشوط العامــة لملــرشوع املــزنيل، والــي تــري عــى مجيــع 
األنشــطة الــي ميكــن أن ترخــص هلــا اجلهــات املعنيــة. متثلــت تلــك الضوابــط فميــا يــأيت:

أن تكون صاحبة النشاط مواطنة سعودية، ومقمية باململكة العربية السعودية.  •

أن تتعهد بتحمل أي مطالبات مادية ومعنوية جتاه اآلخرين.  •

أن يكون الرتخيص لنشاط واحد فقط.  •

أن يكون النشاط مضن قامئة األنشطة املمسوح هبا، واحملددة من جهاهتا املختصة.  •

أال يتسبب املرشوع يف إحداث أي أرضار بالصحة العامة أو البيئة، وأال يكون املرشوع عبا عى املرافق العامة.  •

التقيد مببادئ وتعالم الدين االسايم احلنيف والتقاليد والعادات االجمتاعية السائدة.  •

أن تقوم املرخص هلا مبامرسة العمل بنفهسا أو مبساعدة األرسة.  •

اإلملام مبهارات مزاولة احلرفة والنشاط االنتايج، ويثبت ذلك إما مبؤهل عيمل أو هشادة مزاولة املهنة.  •

أن يكون املاكن مامئا وجمهزا بل ما يلزم النشاط املرخص له، متضمنا قواعد السامة واألمان.  •

أن تكون حاصلة عى هشادة حصية تثبت قدرهتا عى مزاولة النشاط، لألنشطة الي تتطلب ذلك.  •

ــة الــرورة القصــوى لوجــودمه مــع  ــول لغــر الســعودين يف حال ــة ســارية املفع ــة أو اإلقام ــات الخشصي ــر إثب تواف  •
ــل. ــة والعم ــام اإلقام ــزتام بنظ االل

أن يكــون املــزنل مملــواك لصاحبــة الرتخيــص أو ألحــد أقارهبــا مــن الدرجــة األوىل، أو موافقــة صاحــب العقــار )إذا اكن   •
الســكن مســتأجرا( وذلــك لألنشــطة الــى تســتديع اســتقبال معــاء بشــل مســمتر.

إشعار اجلهة املرخصة يف حالة تغير مقر النشاط.  •

أن تكون مزاولة النشاط يف قسم مستقل من املزنل.  •

إبراز رمق الرتخيص يف ماكن واحض يف املدخل اخلاريج ملقر النشاط ويف اإلعانات.  •

يق للجهة املختصة إيقاف أو إغاق أى نشاط ال يلزتم بالرشوط واللواحئ املنمظة.  •

ــي  ــع ممث ــل باالجمتــاع م ــق العم ــام فري ــد ق ــزنيل، فق ــد األنشــطة املــرح مبزاولهتــا مكــرشوع م وحــى يتســى حتدي
ــد  ــص لملشــاريع القامئــة لتحدي ــراءات الرتاخي ــى إج ــدة، واالطــاع ع ــى ح ــص لك ع ــة بإصــدار الرتاخي ــات املعني اجله
األنشــطة والضوابــط الــي ختصهــا وميكــن أن ترخــص مبزاولهتــا مــن املــزنل. واســتنادا إىل ذلــك، جــاءت األنشــطة املـُـرح 
ــة  ــط اخلاص ــرشوط والضواب ــق )1( ال ــرض امللح ــا يع ــايل، مك ــص اكلت ــة الرتخي ــا جله ــزنيل وفق ــرشوع م ــا مك مبزاولهت

ــرف الســعودية، 2014(: ــس الغ ــة اخلاصــة )جمل لألنشــطة ذات الطبيع

وزارة الشــؤون البلديــة والقرويــة )األمانــات والبلديــات(: أمعــال اخلياطــة والتطريــز وتصمــم وتنفيــذ املفــارش   •
باكفــة أنواعهــا – تصمــم وتنفيــذ عبــاءات نســائية – تصمــم وبيــع املابــس اجلاهــزة وتأجرهــا – تصفيــف الشــعر 
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واملاكيــاج – بيــع مســتلزمات التجميــل – إعــداد وطهــي الطعــام – التصنيــع الغــذايئ اكملربــات واملخلــات واألجبــان 
ــع  ــر البحــوث واحملــارضات – تصني ــة وتصوي ــازار – طباع ــة الب ــع المتــور – إقام ــع وبي ــة وتصني ــات – تعبئ واحللوي
ــة –  ــات املزنلي ــع النبات ــل لتشــكيل المشــع – مشــتل بي ــراح – معم ــة واألف ــات الضياف ــع العطــور والبخــور – خدم وبي

ــع األواين.  ــة وبي ــل وزخرف ــة – مجتي ــة واليدوي ــاج املشــغوالت احلرفي ــاج وتســويق االكسســواات – انت إنت

ــة،  ــة، اجمتاعي ــة، اقتصادي ــة، تقني ــة، مالي ــم الداخــي – االستشــارات )إداري ــة: التصم وزارة التجــارة والصناع  •
تربويــة، حصيــة، تعلمييــة، هندســية، األمنيــة، اإلعاميــة، البيئيــة، يف جمــال االتصــاالت وتقنيــة املعلومــات، يف جمــال 
الــزاكة ورضيبــة الدخــل، التعدينيــة، اجليولوجيــة، يف جمــال احلاســب اآليل، يف جمــال الســامة، الصيدليــة، الصناعية، 

الفندقيــة، الفزيائيــة، الفنيــة واملختــرات، الكمييائيــة، الزراعيــة، امجلركيــة، يف جمــال الســامة اهلندســية( 

ــرات – اســتراد وجتــارة  ــم املجوه ــة – تصم ــزة الكهربائي ــة األجه ــزة احلاســب اآليل – صيان ــز أجه ــة وترك صيان
ــاري. ــر – تســويق عق ــن الغ ــة ع ــة وتســويق نياب ــدات جتاري ــة – تعه امجلل

ــات  ــة املعلوم ــول محاي ــدمي حل ــات – تق ــا املعلوم ــاالت وتكنولوجي ــاالت االتص ــة يف جم ــول تقني ــات وحل ــدمي مقرتح تق
الرجميــة وجتهزاهتــا الفنيــة – تقــدمي خدمــات نظــم املعلومــات وبــراجم إدارة الوثائــق واألرشــفة االلكرتونيــة – تصمــم 
واســتضافة مواقــع اإلنرتنــت – تصمــم وتطويــر بــراجم احلاســب اآليل -  التســويق اإللكــرتوين - بيــع أجهــزة 
االتصــاالت املتنقلــة، واالتصــاالت الثابتــة املرخــص هلــا، وملحقاهتــا وقطــع غيارهــا وصيانهتــا -  إنشــاء وبرجمــة نظــم 
ــات  ــة املعلوم ــزة االتصــاالت وتقني ــع أجه ــة ومجتي ــت ومســاندهتا -  صناع شــباكت احلاســب اآليل وشــباكت اإلنرتن
املرخصــة -  مســاندة وصيانــة وتطويــر ودمع نظــم وبــراجم االتصــاالت وتقنيــة املعلومــات -  تصمــم قواعــد البيانــات 

ــة. ــة )GIS( -  التجــارة اإللكرتوني -  نظــم املعلومــات اجلغرافي

ــاء واخلياطــة – التصنيــع  املؤسســة العامــة للتدريــب التقــي واملهــي: الرتخيــص للتدريــب عــى تصمــم األزي  •
الغــذايئ – الطبــخ – التصويــر الفوتوغــرايف – التجميــل – تدريــب العامــات – التصمــم الداخــي – الــدورات 
التطويريــة – تصمــم مواقــع اإلنرتنــت – الــدمع الفــي )صيانــة أجهــزة احلاســب اآليل واألجهــوة املكتبيــة – تصمــم 

ــرات(. ــي واملجوه اخُل

وتمتثــل رشوط إصــدار الرتخيــص مــن ِقبــل املؤسســة لملدربــات مبزاولــة مهنــة التدريــب مــن املــزنل: إصــدار هشــادات 
مــن املدربــة مصدقــة مــن املؤسســة – اعمتــاد احلقيبــة التدريبيــة مــن املؤسســة – أال يقــل معــر طالبــة الرتخيــص عــن 

ســنة.  21

اهليئــة العامــة للســياحة واآلثــار: يف جمــال الســياحة: مرشــدة ســياحية – مصممــة بــراجم ســياحية – منمظــة   •
رحــات ســياحية – خدمــات الســفر والســياحة. يف جمــال اآلثــار: مرممــة قطــع الــرتاث الشــعي – مرشــدة متحفيــة 

ــة. ــة وجممســات تذاكري ــة – استنســاخ قطــع أثري ــات تراثي – منمظــة فعالي

وزارة الرتبيــة والتعلــمي: دروس التقويــة – تصمــم بــراجم تعلمييــة – ريــاض أطفــال – مراكــز النشــاط – تصمــم   •
الوســائل التعلمييــة.

وزارة الشؤون االجمتاعية: ضيافة األطفال – ضيافة املسنات – ضيافة ذوي االحتياجات اخلاصة.  •
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هيئــة االتصــاالت وتقنيــة املعلومــات: خدمــة النصــوص املمسوعــة – خدمــة الرســائل القصــرة – خدمــة االتصــال   •
ــق  ــات وف ــاء النطاق ــل أمس ــة تجسي ــباكت – خدم ــة الش ــرتوين – مراقب ــد االلك ــة الري ــرتك – خدم ــرتوين باملش االلك
األنمظــة واللــواحئ املنمظــة لذلــك – خدمــة نــرش احملتــوى عــى شــبكة االنرتنــت – خدمــة الدعايــة واإلعــان عــى شــبكة 

االنرتنــت.

وزارة الثقافــة واإلعــالم: خدمــات اإلعــداد ملــا قبــل الطباعــة – الــرمس واخلــط – التصويــر الفوتوغــرايف – الدعايــة   •
واالعــان – العاقــات العامــة – اخلدمــات الصحفيــة – إنتــاج بــراجم احلاســب اآليل أو بيعهــا أو تأجرهــا – الدراســات 

االستشــارية اإلعاميــة – النــرش اإللكــرتوين – الرتمجــة – تصويــر وطباعــة املســتندات.

وفميــا خيــص اآلليــات التنفيذيــة الــي طرحهتــا وثيقــة الرنــاجم التنفيــذي، فقــد تضمــن مجموعــة مــن اآلليــات الــي مــن 
ــس الغــرف الســعودية، 2014(: ــايت )جمل ــت فميــا ي ــل مــن املــزنل، متثل ــة العم شــأهنا تيســر مزاول

الرفــع ملجلــس الشــورى بطلــب تبــي مــرشوع "العمــل مــن املــزنل"، وإصــدار توصيــة ملجلــس  الــوزراء بإصــدار أمــر   •
ــات املرخصــة حســب  ــع اجله ــل مجي ــل مــن املــزنل مــن قب ــة عــى إصــدار الرتاخيــص اخلاصــة بالعم ــي باملوافق مل

ــا.  اختصاصه

حث اجلهات احلكومية لتهسيل إجراءات الرتاخيص للعمل من املزنل لٌك حسب  االختصاص.   •

ــات الــي ختــص تراخيــص العمــل مــن  ــع اآللي ــة املرخصــة لملشــاريع عــى تــويل وضــع مجي حــث اجلهــات احلكومي  •
ــة، وجتهــز  ــق املطلوب ــداد المنــاذج والوثائ ــص، وإع ــح الرتخي ــن إجــراءات إصــدار الرتاخيــص، ورشوط من ــزنل، م امل
األنمظــة اإللكرتونيــة، ووضــع املزايــا، وآليــات الرقابــة والتقــومي، واإلجــراءات اإلداريــة األخــرى، مــع نــرش تلــك املعلومات 

عــن طريــق مواقعهــا اإللكرتونيــة. 

التنسيق والتعاون بن وزارة الثقافة واإلعام وجملس الغرف السعودية فميا خيص اجلانب اإلعايم لملرشوع.    •

حث اجلهات الدامعة لملرشوع عى تويل تصمم براجم الدمع املناسبة.   •

مناشــدة اجلهــات احلكوميــة املعنيــة عــى أن ال تقــل مــدة ترخيــص العمــل مــن املــزنل عــن مخســة أعــوام، وأال تزيــد   •
رســوم إصــدار الرتاخيــص عــن نصــف رســوم إصــدار تراخيــص نفــس النشــاط يف وضعــه التجــاري، وذلــك تيســرًا 

ودمعــا للراغبــن والراغبــات يف العمــل مــن املــزنل. 

مناشــدة املســولن بالدولــة بإصــدار قــرار يتيــح ملوظفــات اجلهــات احلكوميــة مزاولــة العمــل مــن  املــزنل بــرشط أال تزيــد   •
مرتبهتــا الوظيفيــة عــن اخلامســة، وأن تكــون قــد أمضــت يف وظيفهتــا ثــاث ســنوات مفــا فــوق.

العمل عى إلغاء أو ختفيض الرشوط التعجزية من بعض اجلهات احلكومية ملنح تراخيص العمل من املزنل.  •

6. 2 برناجم األرس املنتجة

تتبــى اململكــة العربيــة الســعودية – شــأهنا يف ذلــك كثــر مــن البلــدان العربيــة - برنــاجم لــدمع االرس املنتجــة والــذى هيــدف 
إىل تطويــر قــدرات األرس مــن خــال صقــل مهاراهتــم وتدريهبــم، مكــا يوفــر فرصــا لتســويق منتجــات تلــك األرس. وهيــدف 
هــذا الرنــاجم باألســاس إىل دمع االرس حمــدودة الدخــل وحتويلهــا مــن أرس معالــة )ألهنــا باألســاس أرس مســتفيدة 
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ــة  ــر احلــرف الوطني ــة وتطوي ــة واالجمتاعي ــة االقتصادي ــاجم الضــامن االجمتــايع( إىل أرس منتجــة تهســم بالتمني ــن برن م
والصناعــات املزنليــة. وللحصــول عــى خدمــات األرس املنتجــة فــإن هنــاك عــدد مــن الــرشوط أمههــا التــايل )وزارة الشــؤون 

ــة الســعودية، 2014(: االجمتاعي

أن يكون املتقدم بطلب دمع ملرشوع إنتايج مستفيدا من برناجم "الضامن االجمتايع" أو مرافقا.  •

أال يقل معره عن 20 وال يزيد عن 65.  •

أن يكون قادرا عى تنفيذ املرشوع، وأن يتناسب املرشوع مع قدرات وخرات املتقدم بطلب املرشوع.  •

أن يكون املرشوع منافسا وذا جدوى اقتصادية لملستفيد.  •

يم حتديد تلكفة املرشوع بشل مفصل يف بيان مع إرفاق تسعرات من اجلهات املوردة.  •

عدم االستعانة يف املرشوع بعاملة وافدة.  •

احلصــول عــى موافقــة مبدئيــة مــن البلديــة واجلهــات املختصــة، ويف حالــة اســتيفاء ذلــك يــم النظــر يف طلــب الــدمع   •
املقــدم.

يم إيداع مبلغ الدمع دفعة واحدة لملستفيد أو املستفيدة "صاحب املرشوع" يف حسابه البني.  •

متابعة املرشوع ميدانيا من قبل لك من املكتب و إدارة املشاريع اإلنتاجية بالواكلة.  •

ويــم تنفيــذ هــذا الرنــاجم مــن خــال آليتــن رئيســيتن، األوىل توفــر الــدمع واملســاعدات املاديــة لملســتفيدين مــن الضــامن 
االجمتــايع الراغبــن يف إقامــة مرشوعهــم اخلــاص. والثانيــة مــن خــال تقــدمي بــراجم تأهيليــة وتدريبيــة لملســتفيدين مــن 

الضــامن االجمتــايع لتمنيــة قدراهتــم وطاقاهتــم.

ــة األوىل يه  ــن. الفئ ــل فئت ــايع لتمش ــامن االجمت ــل الض ــن قب ــا م ــم دمعه ــي ي ــة ال ــات األرس املنتج ــدد املرشوع وتتع
املرشوعــات الــي يســتفيد مهنــا فــرد واحــد وتمشــل: العطــور الرشقيــة واملعمــول والبخــور، األاكالت الشــعبية، اجللديــات 
واإلكسســوارات، المشــوع، اخلياطــة املصنعيــة، حمــال بيــع اخلضــار والفواكــة، األلعــاب، اجلــواالت، البقــاالت الصغــرة، 
املشــاغل النســائية، خدمــات الطالــب. أمــا الفئــة الثانيــة فهــي املرشوعــات امجلاعيــة، ويقصــد هبــا املرشوعــات الــي ميكــن 
أن يســتفيد هبــا مجموعــة مــن األرس أو األفــراد، مثــل إنشــاء مجموعــة مــن األكشــاك مثــا دفعــة واحــدة لتســويق بعــض 

املنتجــات يســتفيد مهنــا عــدد مــن األفــراد.

ويف ســياق متصــل، قامــت اإلدارة العامــة لتمنيــة املجمتــع التابعــة لــوزارة الشــؤون االجمتاعيــة يف ديمســر 2014 بتدشــن 
"مبــادرة إنتــايج" لــألرس املنتجــة.  اكنــت الــوزارة قــد بــدأت اإلعــداد لتلــك املبــادرة منــذ العــام 2013، وتســى مــن خاهلــا 

ــذ تســويقية ملنتجــات األرس  إىل تنشــيط األرس املنتجــة ومســاعدهتا عــى تســويق منتجاهتــا، واملســامهة يف إجيــاد مناف
املنتجــة، فضــا عــن اقــرتاح ترشيعــات محتــي تلــك األرس وتدمعهــا عــر إصــدار أدلــة تســويقية لــألرس املنتجــة ونرشهــا 

عــى نطــاق واســع.

ــل التســوييق لــألرس املنتجــة باململكــة" بعــد  ــات، اكن أمههــا إطــاق "الدلي ــادرة عــدة فعالي هــذا وقــد تضمــن إطــاق املب
طباعتــه، والــذي يشــمتل عــى عــدد 5555 أرسة منتجــة مبختلــف مناطــق اململكــة. وقــد مت إعــداد هــذا الدليــل التســوييق مــن 
ِقبــل فريــق معــل متخصــص، قــام حبــر األرس املنتجــة بأســلوب ومهنــج عــيمل، اســتنادا إىل الزيــارات امليدانيــة واملقابــات 
الخشصيــة. ويســى الدليــل إىل التعريــف بــاألرس املنتجــة يف لك منطقــة جغرافيــة باململكــة، والتعريــف باملنتــج الــذي تمتــز 

بــه، وطريقــة التواصــل معهــا.
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ــوان "إنتــايج" )http://entaje.com(، حيــث  ــك أيضــا إطــاق املوقــع اإلكــرتوين لــألرس املنتجــة، ليحمــل عن واكــب ذل
يتيــح قاعــدة بيانــات األرس املنتجــة املتضمنــة بالدليــل، مــع إماكنيــة البحــث فهيــا. يتيــح املوقــع أيضــا – الــذي ميكــن محتيلــه 
كتطبيــق عــى اهلاتــف النقــال – التعريــف باملنتجــات الرئيســة الــي تقــوم األرس املنتجــة بإنتاجهــا، وأمه أخبارهــا. يذكــر 
أن جهــات عــدة تشــارك يف هــذه املبــادرة، ممثلــة يف اإلدارة العامــة لتمنيــة املجمتــع والصنــدوق اخلــري االجمتــايع. كذلــك 
واكلــة الضــامن االجمتــايع وامجلعيــات اخلريــة والتعاونيــة واحلرفيــة وبنــك التســليف. هــذا ومــن املخطــط أن تقــوم املبــادرة 

عــى عــدد مــن األنشــطة األخــرى املســاندة، يــأيت يف مقدمهتــا:

إطاق محلة إعامية لرشح املبادرة وأهدافها، وإعداد نرشة تعريفية هبا.  •

السي إلنشاء 13 منفذا تسويقيا يف خمتلف مناطق اململكة.  •

تنظم معارض تسويقية يف خمتلف مناطق اململكة وعقد ندوات عملية لألرس املنتجة ذات اليوم الواحد.   •

ــي "مســار األرس  ــك الســعودي للتســليف واإلدخــار" بتب ــوم "البن ــألرس املنتجــة، يق ــازم ل ــل ال ــر المتوي ويف ســبيل توف
ــة العمــل احلــر مــن  ــع النســاء عــى مزاول ــل األرس املنتجــة لتجشي ــذي يســهتدف متوي ــي ال ــج المتوي املنتجــة"، وهــو املنت
منازهلــن واســتغال مهاراهتــن يف إجيــاد مصــدر دخــل دامئ.  ويكــون متويــل املــرشوع مــن ِقبــل البنــك مبــا ال يتجــاوز 50 
ــازم  ــذايت. وفميــا خيــص الــرشوط العامــة ال ــل ال ــة املــرشوع بنســبة للمتوي ــزام صاحب ــال ســعودي، مــع عــدم إل ــف ري أل
توفرهــا يف طالبــة المتويــل، فإهنــا تســتند إىل املــادة اخلامســة مــن الاحئــة التنفيذيــة لمتويــل املشــاريع الصغــرة والناشــئة، 

والــي تــوحض الــرشوط عــى النحــو التــايل )البنــك الســعودي للتســليف واإلدخــار، 2015(:

أن تكون طالبة المتويل سعودية اجلنسية وتتوفر فهيا رشوط التقدمي.  •

أن يتوفر لدهيا اخلرة أو املؤهل املناسب للعمل يف املرشوع وإدارته.  •

أال يقل معرها عن مثانية عرش عاما.  •

أال تكون مالكة ألي منشأة خاف املطلوب متويلها أو رشيكة يف مرشوع آخر وقت التقدمي.  •

أال مجتع بن طلي متويل من براجم البنك المتويلية.  •

أن تتفرغ لتشغيل مرشوعها.  •

يــدد البنــك كذلــك الــرشوط الفنيــة الــازم توافرهــا يف مــرشوع األرس املنتجــة )املــزنيل(ـ حــى يتســى منحــه متويــا، وذلــك 
عــى النحــو التــايل:

أن يكون مضن املشاريع الي ميوهلا البنك .   •

أن يكون جمديا اقتصاديا .  •

أال يتعارض مع متطلبات البيئة والصحة والسامة املهنية .  •

وفميــا خيــص أحــاكم والزتامــات التقــدمي للحصــول عــى المتويــل، يطلــب البنــك مــن مقدمــة طلــب احلصــول عــى المتويــل 
ــة  ــة، ومطالب ــب يف أي مرحل ــاء الطل ــك احلــق يف إلغ ــون للبن ــا يك ــال هب ــة اإلخ ــدات، ويف حال ــن التعه ــدد م ــزتام بع االل

ــك التعهــدات يف التــايل: ــل تل ــغ القــرض. تمتث ــرد اكمــل مبل املقرتضــة ب
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التعهد بصحة ودقة املعلومات املقدمة يف طلب المتويل واملقابلة الخشصية وحصة املستندات املقدمة   •

التعهد بالتفرغ إلدارة املرشوع املطلوب متويله بعد توقيع عقد المتويل مع البنك.   •

اإلقــرار بإطاعهــا عــى الحئــة البنــك التنفيذيــة لمتويــل ودمع املنشــآت الصغــرة والناشــئة والزتامهــا باكمــل مــا جــاء   •
فهيــا مــن تعلميــات وإجــراءات. 

توفر كفالة حضورية يوقعها ويل أمرها أو أحد أقرباهئا إلحضار املقرتضة عند طلب البنك منه ذلك.   •

التعهــد بتوفــر اكفــة املعلومــات عــن املــرشوع أثنــاء إنشــائه وبعــد تشــغيله، وتزويــد البنــك باكفــة البيانــات الــي يطلهبــا   •
البنــك عــن املــرشوع. 

اإلقرار بعملها بأن تسديد القرض يم عر أقساط هشرية.  •

وللحصــول عــى متويــل مــن خــال مســار األرس املنتجــة، تقــوم صاحبــة املــرشوع بتقــدمي طلــب المتويــل إلكرتونيــا، حبيــث 
يســتقبله البنــك، ويقــف عــى مــدى مطابقتــه للــرشوط العامــة والفنيــة. يف حالــة توافقــه مــع تلــك الــرشوط يــم إجــراء مقابلــة 
ــة بنجــاح يــم تقــدمي دراســة مبســطة لملــرشوع )عنــد الطلــب(  ــة اجتيازهــا لملقابل خشصيــة مــع مقدمــة الطلــب. ويف حال

وتوقيــع إتفاقيــة القــرض ورصف مبلــغ المتويــل.

ــك الســعودي للتســليف واإلدخــار عــى تقــدمي  ــوم البن ــة ملرشوعــات األرس املنتجــة، يق ــة إىل تقــدمي اخلدمــة المتويلي إضاف
ــراز التجــارب  ــع أحصــاب املنشــآت الصغــرة واملتوســطة وإب ــك يف تجشي ــدور البن ــًا ل ــزة املــرشوع املمتــز"، تفعي "جائ

ــع رواد  ــة العمــل احلــر يف اململكــة وتجشي ــدمع ثقاف ــه االســرتاتيجية ل والمنــاذج الناحجــة يف املجمتــع، وجكــزء مــن خطت
االمعــال واجيــاد تنافســية حــول جــودة اداء املنشــآت الصغــرة واملتوســطة مت اســتحداث هــذه اجلائــزة الســنوية الفضــل 
مــرشوع نــاحج مت متويلــه مــن قبــل البنــك، حيــث يــم فهيــا تكــرمي افضــل عــرش مشــاريع ناحجــة. يذكــر أن اجلائــزة تنطــوي 
ــم  ــذا وي ــة. ه ــار األرس املنتج ــئة، ومس ــاريع الناش ــار املش ــز، ومس ــرتاع والمت ــار االخ ــارات، يه: مس ــاث مس ــى ث ع

االرتــاكن إىل مخســة معايــر أساســية للتقيــم، تمتثــل يف:

األداء املايل : ويمشل وجود نظام حماسي، رحبية املرشوع، معدل منو املبيعات.  •

األداء اإلداري : ويمشل وجود نظام إداري فعال، والتخطيط والتنظم والتوجيه والرقابة.  •

اجلودة : وتمشل جودة املنتجات او اخلدمات، اإللزتام باملواعيد، وجود معاير لقياس اخلدمات ورضا العماء.  •

ــدة للتســويق وخدمــة العمــاء ،  األداء التســوييق : ويمشــل وجــود خطــة تســويقية ، هشــرة املــرشوع ، أســاليب جدي  •
ــات. ــات واخلدم ــرايف ، التوســع يف املنتج ــع اجلغ التوس

املزة التنافسية : السعودة ، إبتاكر أساليب جديدة يف العمل ، التصدير للخارج ، احلصول عى جوائز تقديرية.  •

6. 3 مركز بناء األرس املنتجة )جىن(

إىل جانــب اجلهــود احلكوميــة لــدمع األرس املنتجــة، يــؤدي املجمتــع املــدين دورا هامــا يف ذات الســياق. وهنــا يــأيت "مركــز 
بنــاء األرس املنتجــة" )جــى( املُنشــأ يف العــام )2010م( مكركــز متخصــص يف بنــاء األرس املنتجــة – تقــوم هيلع مؤسســة 
ســلميان بــن عبــد العزيــز الراحجــي اخلريــة -  مبــا يقدمــه مــن خدمــات متويليــة واستشــارات فنيــة تســاعد األرسة عــى 

توفــر العيــش الكــرمي واحلفــاظ عــى ترابطهــا اإلجمتــايع. 
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ويســهتدف "جــى" النســاء، وصــوال إىل متكــن املــرأة وتدعــم دورهــا داخــل األرسة واملجمتــع، وتوفــر فــرص معــل هلــا 
بســبب قلــة الفــرص املتاحــة يف الســوق، وكوهنــا يف كثــر مــن األحيــان العائــل الوحيــد لــألرسة، فضــا عــن نــدرة اجلهــات 
الــي تقــدم مثــل هــذه اخلدمــات هلــذه الفئــة اهلامــة يف املجمتــع. هــذا باإلضافــة إىل قــدرة املــرأة عــى إجــادة الكثــر مــن 

األمعــال اليدويــة واحلرفيــة وتســويقها.

مــن بــن اخلدمــات الــي تقدمهــا "جــى" القــروض احلســنة للعميــات بــدون كفــاالت تقليديــة، بــل يعمتــد عــل مبــدأ الضــامن 
امجلــايع للنســاء فميــا بيهنــم. وتقــدم القــروض بصــورة تدرجييــة حــى تمتكــن املســتفيدة مــن الوصــول إىل قــرض فــردي 
ملــرشوع صغــر، وذلــك حســب تــدرج املراحــل التاليــة: األويل )3( آالف ريــال ســعودي، والثانيــة )4.8( ألــف ريــال ســعودي، 
والثالثــة )7.5( ألــف ريــال ســعودي، والرابعــة )9( آالف ريــال ســعودي، واخلامســة )12( ألــف ريــال ســعودي. يذكــر انــه بعــد 

املرحلــة الثالثــة، ميكــن لملــرشوع أن ينتقــل إىل فئــة املشــاريع الواعــدة الــذي يســتحق )15 – 100( ألــف ريــال ســعودي.

جديــر بالذكــر أن مــؤرشات أداء املركــز تشــر إىل أن %99 مــن القــروض مت ســدادها، وحققــت املرشوعــات الــي ســاندها 
املركــز %93 نســبة ســعودة، واكنــت نســبة املرشوعــات الراحبــة %92. وينطلــق جــى مــن خــال رشااكت مــع مؤسســات 
املجمتــع ورجــال املــال واألمعــال، للهنــوض باملســؤولية االجمتاعيــة للــرشاكت، وترســيخ مفهــوم رأس املــال االجمتــايع. ومــن 
بــن االتفاقيــات الــي أبرمهــا مركــز بنــاء األرس املنتجــة مــع بنــك اجلزيــرة ومجموعــة الــرتيك والرشكــة الســعودية ألنابيــب 

الصلــب ومــرشوع التاكفــل االجمتــايع واللجنــة الوطنيــة لرعايــة الجسنــاء )تــرامح(. 

مكــا نفــذ مــرشوع مشــرتك مــع أرامكــو الســعودية لتدريــب األرس املنتجــة يف بعــض مناطــق اململكــة. كذلــك أبــرم املركــز 
ــل األرس املنتجــة واملرشوعــات الصغــرة،  ــا لتوفــر حمفظــة متوي ــر األوىل مــن نوعه ــة مــع مــرف الراحجــى تعت اتفاقي
حيــث قــدم املــرف دمعــا لتطويــر معيــات املركــز بقميــة ثاثــة مليــون ريــال ســعودي يف العــام 2013، مبقــدار 300 ألــف 
لــل معيلــة لتطويــر مشــاريعهن املمــزة واخلــروج هبــا مــن نطــاق العمــل املــزنيل غــر املجســل ليصبحــن مالــاكت ملرشوعــات 

مجسلــة، وهلــا مواقــع جتاريــة ومنافســة يف الســوق.

ــاء األرس املنتجــة يف العــام  ــة مــع مركــز بن ــع إتفاقي ــك الســعودي للتســليف واإلدخــار بتوقي ــام البن ويف ســياق متصــل، ق
)2014م( ليكــون األخــر أحــد اجلهــات الراعيــة الرئيســة لقطــاع املنشــآت الصغــرة والناشــئة لــدى األول. هتــدف اإلتفاقيــة 

إىل دمع ورعايــة ومتويــل األرس املنتجــة واملشــاريع متناهيــة الصغــر الــي ال تتجــاوز تلكفهتــا االســتمثارية )50( ألــف ريــال 
ســعودي، وختصيــص حمفظــة مبلبــغ )36( مليــون ريــال ســعودي هلــا.  

ــة الســعودية،  ــاألرس املنتجــة يف اململكــة العربي ــا أساســية مرتبطــة ب ــى العــرض الســابق الضــوء عــى قضاي وهكــذا، أل
ــا يــأيت: ــة. هــذا وميكــن اســتخاص م ــع وتنظــم املرشوعــات املزنلي ــة لترشي والتوجهــات الراهن

تــويل اململكــة اهمتامــا مبرشوعــات األرس املنتجــة، واملرشوعــات املزنليــة حاليــا ألهــداف اقتصاديــة واجمتاعيــة بالرتكــز   •
ــة  ــة والرشيع ــادات املجمتعي ــع الع ــق م ــا يتف ــن، ومب ــة بيهن ــن البطال ــد م ــائية، للح ــادة األمعــال النس ــز ري ــى تعزي ع

االســامية.

تــويل اململكــة اهمتامــا خاصــا مبرشوعــات األرس املنتجــة، وتتيــح هلــا الــدمع مــن خــال وزارة الشــؤون االجمتاعيــة،   •
فضــا عــن توفــر المتويــل الــازم هلــا بــرشوط ميــرة مــن خــال البنــك الســعودي للتســليف واإلدخــار. كذلــك فــإن 
البنــك يتــي أيضــا بمتــز تلــك املرشوعــات عــن طريــق ختصيــص مســار هلــا مضــن جائــزة املــرشوع املمتــز الــي 

يطلقهــا ســنويا.
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وفقــا للرنــاجم التنفيــذي لتنظــم مزاولــة املرشوعــات املزنليــة، يتبــع الرنــاجم خــى إمــارة ديب، بــأن تكــون رخصــة   •
املــرشوع حمــددة زمنيــا. ومــن مث يــم المتيــز بينــه وبــن املرشوعــات األخــرى غــر املزنليــة املُؤسســة وفقــا لقوانــن 

الدولــة. 

يتيــح الرنــاجم التنفيــذي لتنظــم مزاولــة املرشوعــات املزنليــة – بالتعــاون مــع 8 وزارات رئيســة – قطــاع عريــض مــن   •
ــك  ــة لبعــض تل ــرشوط الازم ــط وال ــي للضواب ــد تفصي ــام بتحدي ــزنل، مكــا ق ــن امل ــن مزاولهتــا م ــي ميك األنشــطة ال
األنشــطة. هــذا وتــدرس اململكــة يف الوقــت الراهــن مقــرتح إصــدار قانــون لتنظــم املشــاريع املزنليــة، مــن خــال وزارة 

التجــارة والصناعــة.

الــدور الــذي ميكــن أن تؤديــه مؤسســات املــال واألمعــال يف توفــر الــدمع املــايل والفــي ملرشوعــات األرس املنتجــة/   •
املزنليــة مــن خــال تعزيــز املســؤولية اإلجمتاعيــة للرشاكت. 
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7. مملكة البحرين 

تعتــر جتربــة البحريــن أحــد التجــارب املمــزة مبنطقــة اخلليــج العــريب، فميــا خيــص تمنيــة املرشوعــات املزنليــة. حــى أهنــا 
ــة لتكــون مدخــات يف الصناعــات  ــدول العربي ــة ومرشوعــات األرس املنتجــة بال ــادرة "تطويــر املرشوعــات املزنلي تقدمــت مبب
الكــرى"، ليــم مناقشــهتا خــال القمــة العربيــة التمنويــة االقتصاديــة واالجمتاعيــة يف دورهتــا الرابعــة املخطــط عقدهــا يف 
القاهــرة يف مــارس 2015. وتســتند هــذه املبــادرة إىل النجاحــات الــي حققهــا برنــاجم "خطــوة" لتمنيــة املرشوعــات 
املزنليــة يف البحريــن، إىل جانــب جهودهــا األخــرى لتطويــر األرس املنتجــة. تلــك اجلهــود الــي يلــيق العــرض التــايل 

الضــوء علهيــا.

7. 1 اإلطار املُنظم لملرشوعات املزنلية
تعتــر املرشوعــات الــي يقــوم علهيــا احلرفيــون والســيدات مــن املنــازل جــزء مــن ثقافــة املجمتــع اإلنتــايج الــذي يعمــل عــى 
احلفــاظ عــى هويتــه وموروثــه احلضــاري واإلنســاين مــن خاهلــا وبالتــايل مفــن املتوقــع أن تلــي آليــة العمــل مــن املــزنل 

احتياجــات الكثــر مــن األفــراد الراغبــن يف البــدء يف نشــاط جتــاري مــن هــذه النوعيــة. 

ويف ســبيل الهنــوض بتلــك املرشوعــات، مت تأســيس اإلطــار املنظــم هلــا مــن خــال صــدور قــرار جملــس الــوزراء رمق )39( 
لســنة )2010( بشــأن تنظــم مزاولــة النشــاط اإلنتــايج مــن املــزنل املنتــج، عــر توفــر مبــاٍن ومنشــآت ثابتــة لتوفــر وحــدات 
منتجــة تكــون مركــزا لــألرس املنتجــة يف لك حمافظــة. وقــد اســهتدف القــرار بشــل رئيــي إحــداث تغــر نــويع ومكــي يف 

أنشــطة األرس املنتجــة والهنــوض باألنشــطة االقتصاديــة الــي يقــوم هبــا أفــراد األرس مــن املــزنل. 

هــذا باإلضافــة إىل تجشيــع ثقافــة العمــل احلــر واخلــاص، وإتاحــة إماكنيــة إدمــاج األفــراد يف الكثــر مــن األنشــطة 
ــوزراء لــألرس  ــك يتيــح قــرار جملــس ال ــة الــي حددهــا القــرار. كذل ــة واحلرفي ــة واخلدماتي ــة يف القطاعــات التجاري اإلنتاجي
إماكنيــة االســتفادة مــن اخلدمــات الــي تقدمهــا وزارة التمنيــة االجمتاعيــة البحرينيــة إىل األرس املنتجــة اكلتدريــب 

ــك األرسة.  ــق بن ــن طري ــل ع ــات والمتوي ــر املنتج ــويق وتطوي والتس

ــك املرشوعــات  ــألرس املنتجــة – الــي يســتفيد مهنــا كذل ــز الدامعــة ل ــدد مــن املراك ــد قامــت بإنشــاء ع ــوزارة ق ــر أن ال يذك
ــأيت: ــت فميــا ي ــة، متثل املزنلي

ــايق  ــزا لت ــون مرك ــي يك ــن، ل ــار البحري ــا مبط ــرض دامئ هل ــاح مع ــث مت افتت ــة يف الســوق احلــرة: حي األرس املنتج  •
ــل إىل مطارهــا الــدويل. ــي تص ــيات ال ــدي البحرينيــة وخمتلــف اجلنس ــات األي منتج

ــاع فهيــا  ــروي تب ــة ب ــة مــن خــام اخلــوص وعرب ــع منتجــات مصنع ــر حمــل متخصــص لبي ــروي: يعت ــت اخلــوص وب بي  •
ــة. ــة البحريني ــا بواســطة األرس املنتج ــم تنفيذه ــي ي ــعبية ال ــدىم الش ــات ال منتج

ــة الصغــر،  مركــز الســاية: ويعتــر مؤسســة تقــوم مبســاعدة ومســاندة مرشوعــات األرس املنتجــة واملرشوعــات متناهي  •
مــن خــال تنفيــذ عــدد مــن الــراجم واملبــادرات للــرتوجي الــدامئ ملنتجاهتــم وتســويقها، وذلــك يف إطــار مــن الرشاكــة مــع 

جملــس البلــدي وحمافظــة احملــرق.

مركــز ســرتة لــألرس املنتجــة: والــذي مت إنشــائه يف العــام )2006( ليكــون مركــزا متخصصــا هيــدف إىل تطويــر   •
احلــرف املزنليــة، بتوفــر مــاكن مــامئ حصيــا، ومســاعدة األرس املنتجــة يف تســويق املنتجــات الغذائيــة وتوفــر مــاكن 

يتــوي عــى أكــر عــدد مــن األرس املنتجــة. 
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ــادرة تقــوم مبســاعدة و مســاندة مرشوعــات االرس املنتجــة و  ــل مب ــة: وميث مجمــع العامصــة ملنتجــات االيــدي البحريني  •
ــة  ــة عام ــارض دوري ــع وعــرض املنتوجــات، ومع ــا أوال مبحــل للبي ــر مــن خــال تزويده ــة يف الصغ املرشوعــات املتناهي
باإلضافــة اىل سلســلة مــن اخلدمــات املتخصصــة واالستشــارية واالرشــادية وكذلــك اخلدمــات العامــة عــن طريــق ادارة 
ــل  ــات االرس املنتجــة. وميث ــة مرشوع ــل يف جمــال تمني ــة الــي تعم ــات االهلي ــن امجلعي ــن خــال شــبكة م ــز أو م املرك
املجمــع احــدى نقــاط اجلــذب الســيايح يف اململكــة الحتوائــه عــى مجموعــة متاكملــة مــن املنتجــات البحرينيــة اليدويــة 

الرتاثيــة الــي قــد يصعــب تواجدهــا يف مــاكن واحــد.

7. 2 برناجم خطوة لملرشوعات املزنلية
يعتــر "برنــاجم خطــوة لملرشوعــات املزنليــة" امتــداد ملــرشوع األرس املنتجــة الــذي حتتضنــه وزارة التمنيــة االجمتاعيــة مــن 
خــال اســتحداث أرس منتجــة جديــدة وبــراجم تدريبيــة متطــورة ومراكــز تســويق ومراكــز دامعــة لملــرشوع . وهــو املــرشوع 
ــة يف المتكــن االقتصــادي  ــة الراغب ــرأة البحريني ــل وامل ــن العم ــن ع ــة الشــباب والعاطل ــح جمــال معــل جلــذب فئ ــذي يفت ال
ــرد ال  ــة أو ف ــن. حيــث يــق لــل أرسة حبريني ــة املســنن واملتقاعدي ــك هــو جمــال مــرن للعمــل لفئ ورفــع دخــل األرسة وكذل
ــح  ــج"، مبــا يتي ــت املنت ــوزارة للحصــول عــى ترخيــص "البي ــدم لل ــك جســل جتــاري ويرغــب بالعمــل مــن املــزنل أن يتق ميل

لــه مــزة التجسيــل القانــوين دون أي تلكفــة ماليــة للتجسيــل.

وحتــرص الــوزارة عــى توفــر اكفــة االحتياجــات والتهسيــات املطلوبــة لــألرس واالفــراد لبــدء مرشوعاهتــم املزنليــة 
ــل ويســتطيع صاحــب  ــة للعم ــت وهسل ــة يف الوق ــة مرن ــزنل بيئ ــل مــن امل ــر العم ــث يوف ــا، حي ــا واجمتاعي لمتكيهنــم اقتصادي

ــرى.  ــة االخ ــه العائلي ــع الزتامات ــق م ــه وبالتواف ــة مبزنل ــج يف راح ــرشوع ان ينت امل

فميــا خيــص آليــة التجسيــل لملــرشوع املــزنيل، يــم اســتيفاء اســمتارة خاصــة بــاألرس املنتجــة، يلهيــا تقــدمي رســالة خطيــة 
مــع ملــئ اســمتارة مــرشوع املــزنل املنتــج املتاحــة يف مجيــع املراكــز االجمتاعيــة ومجمــع العامصــة ملنتجــات األيــدي 
البحرينيــة ومركــز ســرتة ومركــز الســاية. وفميــا خيــص األنشــطة املــرح لملــرشوع املــزنيل العمــل هبــا، فهــي تضــم مــا 

ــة، 2015(: ــة البحريني ــؤون اإلجمتاعي ــأيت )وزارة الش ي

الفــات الــي لدهيــا مهــارة معينــه :  يســتقطب مــرشوع املــزنل املنتــج الفــات الراغبــة يف العمــل مــن خــال املــزنل يف   •
مهنــة مــا ال يطبــق علهيــا قانــون الجســل التجــاري وميكــن ممارســهتا مــن املــزنل . 

ــك بعــد احلصــول عــى تدريــب  ــادة دخلهــا االقتصــادي :   وذل ــه وترغــب يف زي الفــات الــي ليــس لدهيــا مهــارة معين  •
متخصــص يف املراكــز االجمتاعيــة لفــرتة  3 أهشــر. يمشــل ذلــك املجــاالت التاليــة:  برنــاجم الشــعر واملاكيــاج، 
ــة البخــور  ــة المشــوع – صناع ــرمس عــى الزجــاج –صناع ــة – ال ــاجم احلــرف اليدوي ــاجم اخلياطــة النســائية، برن برن
– الكورشــية – المســوك – تغليــف اهلدايــا، اخلــزف، الزراعــة املزنليــة، احلاســب اآليل، الطبــخ، خياطــة العبايــات، 

الديكوبــاج، وصناعــة الــدىم.

جديــر بالذكــر أن الــوزارة قامــت بتصمــم منظومــة وطنيــة لرنــاجم خطــوة لملرشوعــات املزنليــة، لتضمــن لــه االســتفادة مــن 
اكفــة اخلدمــات الــي تقدمهــا ومــن شــأهنا مســاندة املــرشوع املــزنيل، وذلــك عــى النحــو املــوحض بالشــل )1(.

ومــن مث تتعــدد املزايــا الــي يصــل علهيــا صاحــب رخصــة املــزنل املنتــج، حيــث يكــون بإماكنــه احلصــول عــى اخلدمــات 
التاليــة:

احلصول عى رخصة معل من املزنل املنتج وتجسيل امس املرشوع جتاريا.  •

توفر المتويل الازم لملرشوع املزنيل من خال بنك األرسة.  •
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االلتحاق بدورات تدريبية تساعد عى ممارسة العمل من املزنل.  •

االلتحاق بدورات تدريبية متطورة لاحرتاف املهي.  •

تطوير املنتجات من خال مركز االبتاكر والتصمم مبجمع العامصة ملنتجات األيدي البحرينية.  •

توفــر اإلستشــارة لدخــول عــامل األمعــال مــن خــال مركــز المتــز لتمنيــة املرشوعــات متناهيــة الصغــر مبجمــع   •
العامصــة.

تسويق املنتجات من خال مراكز تسويق املنتجات واملعارض احمللية والدولية.  •

7. 3 بنك األرسة
يــأيت تأســيس بنــك األرسة كأحــد املبــادرات املمــزة لتجربــة البحريــن يف الســنوات القليلــة املاضيــة، والــذي مت تدشــينه يف 
ــر  يعمــل عــى متكــن األرس حمــدودة الدخــل عــى  ــايه الصغ ــل متن ــك إســايم للمتوي ــك بن ــد هــذا البن ــام 2012. ويع ع
حتســن دخوهلــم، وذلــك مــن خــال تقــدمي متويــل متنــايه الصغــر، قصــر ومتوســط األجــل، ســواء لألفــراد أو امجلاعــات، 
ــاريع أو  ــن دراســات اجلــدوى لملش ــي تتضم ــة ال ــات الفني ــه لملعون ــن تقدمي ــة. فضــا ع ــات املزنلي ــك املرشوع ــا يف ذل مب

الــدورات التدريبيــة.

ويقــدم البنــك منتجــن متويليــن أساســيين، األول "برنــاجم جرامــن" - وهــو برنــاجم مطبــق يف أكــر مــن 40 دولــة حــول 
العــامل. يف ســياق هــذا املنتــج، يقــدم البنــك متويــل يــرتاوح بــن 500 - 3000 دينــار حبريــي وفقــا خلــرة صاحــب 
ــل  ــى متوي ــول ع ــم باحلص ــح هل ــاجم ي ــدد بالرن ــراد اجل ــإن األف ــذا ف ــابقة. ل ــل الس ــرص المتوي ــرشوع وأداءه يف ف امل

شلك )1(: مملكة البحرين: املنظومة الوطنية لربناجم خطوة لملرشوعات املزنلية

املصدر: وزارة المتية االجمتاعية  برنامة خطوة لملرشوعات املزنلية، مملكة البحرين

المتويل

التجسيل القانوين

التسويق

التدريب

تطوير املنتجات

جائزة صاحبة المسو األمرة سبيكة بنت إبراهم آل خليفةالتجشيع

مركز التصمم واالبتاكر دورات متطورة خاصة باملنتجات

الورش والدورات التدريبية يف املراكز 
اال جمتاعية

مركز الساية لارس املنتجة

مركز سرتة لألرس املنتجة مجمع العامصة

بنك االرسة

املــزنل  بشــأن تنظــم  لســنة)2010(   )39( الــوزراء رمق  لقــرار جملــس  وفقــا 
املنتــج، ينشــأ جســل يمســى جســل املــزنل املنتــج. يذكــر فيــة لك البيانــات 
املتعلقــة بالنشــاط االنتــايج الــذي يــزاول باملــزنل. وهويــة صاحــب النشــاط 
مكتــب  يمســى  االجمتاعيــة  الشــؤون  وزارة  يف  مكتــب  ويتــواله  االنتــايج، 

املعارض )معرض صنع يف(

 مركز المتز لتمنية املشاريع
متناهية الصغر
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ــغ  ــح حســاب مببل ــاجم جرامــن فت ــه يتوجــب عــى أعضــاء برن ــر أن ــر بالذك ــط. اجلدي ــار فق ــن 500 - 1500 دين ــرتاوح ب ي
10 دينــارات يف بنــك األرسة، تضــاف إىل مدخراهتــم، مكــا أن علهيــم إيــداع مبلــغ 5 دينــارات هشريــا حكــد أدىن مــع لك 
ــإدارة املشــاريع  ــويع ب ــع مســتوى ال ــاجم توجهيــي لرف ــز" وهــو برن ــاجم تعزي ــل االشــرتاك يف "برن قســط. ويســبق المتوي
قبــل احلصــول عــى المتويــل. ويســهتدف هــذا الرنــاجم املواطــن فقــط )اجلنســية البحرينيــة(، مكــا يســهتدف الفئــة العمريــة 

مــن 58-21. وميكــن التقــدم هلــذا الرنــاجم عــن طريــق االنرتنــت )موقــع البنــك(.

ــرة  ــات الصغ ــدمع لملرشوع ــدم ال ــث يق ــر" حي ــة الصغ ــرة واملتناهي ــاريع الصغ ــاجم دمع املش ــاين "برن ــج الث ــدم املنت ويق
ــات التشــغيلية ورشاء  ــة النفق ــك لتغطي ــايل للبن ــدمع امل ــث يتوجــه ال ــر  ســواء دمع مــايل أو استشــاري. حي ــة الصغ ومتناهي
ــك فــإن هــذا الرنــاجم  ــار. كذل األصــول. وتــرتاوح مــدة المتويــل بــن 36-6 هشــر، وقميــة المتويــل بــن 3000 7000- دين

ــه جســل جتــاري. ــون ل ــرشط أن يك ــن 58-21، ب ــة م ــة العمري ــط، مكــا يســهتدف الفئ ــن فق موجــه لملواطن

ويف ســياق متصــل، يقــوم بنــك األرسة بتوفــر عــدد مــن اخلدمــات غــر املاليــة هبــدف تعزيــز قــدرة العمــاء لتحقيــق النجــاح 
يف أمعاهلــم التجاريــة، مــن خــال توفــر فــرص احلصــول عــى التدريــب املناســب وتهسيــل إعــداد خطــة أمعــال املــرشوع، 
ــك عــى  ــل البن ــك يعم ــة إىل ذل ــارات. إضاف ــب وامله ــز املواه ــب مهــي وورش معــل لتعزي ــراجم تدري واســتضافة وتنظــم ب
ــز النجاحــات مــن  ــا، وتعزي ــادة املهنيــن واخلــراء لرفــع مســتوى اخلدمــات الــي يقدمه ــه العمــاء بقي ــراجم توجي تنســيق ب

خــال التغطيــة الصحفيــة وتقنيــات التســويق.

إضافــة إىل ذلــك، يقــدم البنــك لعمائــه إماكنيــة املشــاركة يف املعــارض واألســواق احملليــة واخلارجيــة، هبــدف االســتفادة مــن 
ــام هــذه  ــدة. وُتق ــار منتجــات جدي ــع املنتجــات القامئــة، أو طــرح واختب ــة وعــرض وبي ــاء شــبكة عاقــات جتاري التجــارب وبن

املعارض بصفة مسمترة عى مدار العام، لتعتر بذلك قنوات أساسية لدمع األفراد أحصاب املرشوعات. 

7. 4 جائزة األرسة املنتجة
يف ســبيل توفــر الــدمع املعنــوي لــألرس املنتجــة واملرشوعــات املزنليــة، مت ختصيــص جائــزة تجشيعيــة لك ســنتن ألفضــل 
ــم آل  ــت إبراه ــبيكة بن ــرة س ــي األم ــو املل ــة المس ــل امس "صاحب ــة البحريــن، محت ــة يف مملك ــات األرس املنتج مرشوع
خليفــة". مث مت تطويــر اجلائــزة لتمشــل األرس املنتجــة يف البلــدان العربيــة، حيــث يــم منحهــا ألفضــل أرسة عربيــة منتجــة، 

ــج، وأفضــل راع ودامع ملــرشوع األرس املنتجــة.  وأفضــل منت

ــة  ــع املواهــب وتمني ــرة، وتجشي ــز األرس ذات الدخــل احملــدود للدخــول يف مشــاريع صغ ــادرة يف حتف ــذه املب وتهســم ه
ــا االقتصــادي  ــة لتحســن وضعه ــن مصــادر إضافي ــألرس للبحــث ع ــة الفرصــة ل ــة إىل إتاح ــارات واحتضاهنــا، إضاف امله

وخلــق فــرص معــل ذاتيــة هلــا. ووفقــا لقــرار إنشــاء اجلائــزة، تمتثــل أهدافهــا الرئيســة فميــا يــأيت:

التعريف بقمية أمعال األرس املنتجة ودورها يف تعزيز الرفاه االجمتايع.  •

تطوير مرشوعات األرس املنتجة، ومضاعفة خمرجات القمية اإلنتاجية ملنتجاهتا السلعية واخلدمية.  •

ــا  ــة اقتصاده ــا يف تمني ــن نســبة اهسامه ــد م ــة ممــا يزي ــع األرس حمــدودة الدخــل للتحــول إىل وحــدات إنتاجي تجشي  •
احملي.

توحيــد الــرؤى وتبــادل اخلــرات بــن األرس العربيــة املنتجــة، والتعــرف عــى خمتلــف األســاليب الــي متكــن مــن االرتقــاء   •
بالقــدرة اإلنتاجيــة األرس املنتجــة.
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حفــز املؤسســات املاليــة واالقتصاديــة والتجاريــة يف البلــدان العربيــة عــى دمع مشــاريع األرس املنتجــة واملســامهة يف   •
متويلهــا وتســويق منتجاهتــا.

املسامهة يف تجشيع األرس عى تطوير منتجاهتا مبا يعزز مردودها املايل ويهسم يف هسولة تسويقه.  •

ــة ذات الدخــل احملــدود، وربــات البيــوت ممــن  ــزة، فهــم: األرس العربي وفميــا خيــص اجلهــات واألخشــاص املعنيــون باجلائ
لدهيــن القــدرة عــى اإلنتــاج، واملؤسســات احلكوميــة وغــر احلكوميــة واخلاصــة الدامعــة ملرشوعــات األرس املنتجــة، 

ــة. ــات األرس املنتج ــة ملرشوع ــدمع والرعاي ــون ال ــن يقدم ــراد الذي ــة واألف ــة والتجاري ــة واملرفي واملؤسســات االقتصادي

فميــا خيــص الفــرع األول للجائــزة "أفضــل أرسة منتجــة"، ختصــص لــألرسة الــي تعمــل عــى زيــادة دخلهــا عــن طريــق 
انشــغاهلا باإلنتــاج، وأن تكــون معمتــدة عــى قدراهتــا يف تمنيــة ذاهتــا بالبحــث عــن عنــارص اإلنتــاج احملليــة املتوفــرة يف 
حميــط األرسة وبيئهتــا، وتطويــر تلــك العنــارص وحتويلهــا إىل منتجــات ممتــزة، يقــق هلــا الوصــول إىل مســتوى معيــي 
الئــق. وتمتثــل رشوط التقــدم للجائــزة يف: أن يكــون املــرشوع هــو الدخــل الرئيــس لــألرسة، وأن تكــون لــدى أفــراد األرسة 
مهــارة قامــوا بتطويرهــا مــن خــال الــراجم التدريبيــة واملامرســة العمليــة، وأن يــدث املــرشوع تغيــرا ملحوظــا يف 

مســتوى حيــاة األرسة املعيشــية.

بالنســبة للفــرع الثــاين للجائــزة "أفضــل منتــج"، فهــي خمصصــة ألفضــل منتــج مــن معــل األرسة املنتجــة ســواء اكن هــذا 
املنتــج مبتكــرا أو مصمــام أو مطــورا مبــارشة مــن قبــل األرسة. وتمتثــل رشوط التقــدم للجائــزة يف: أن يكــون املنتــج 
ــل للتســويق الداخــي  ــج قاب ــون املنت ــة، وأن يك ــدات املتاح ــات واملع ــة باســتخدام اخلام ــاج األرسة املنتج ــم وإنت ــن تصم م
واخلــاريج، وأن يمتــز املنتــج باإلبــداع والتطويــر واجلــودة واألصالــة، وأن تكــون هنــاك دالالت عــى تطويــر املنتــج منــذ البــدء 

يف املــرشوع.

أمــا الفــرع الثالــث للجائــزة "أفضــل راع ودامع لــألرس املنتجــة"، فهــي جائــزة خمصصــة لملؤسســات احلكوميــة واألهليــة 
واخلاصــة واألفــراد الــي أهسمــت يف دمع مشــاريع األرس املنتجــة. ويشــرتط للتقــدم إىل اجلائــزة: أن يكــون للــرايع 
ــرايع  ــون لل ــة، وأن يك ــات األرس املنتج ــر وتســويق منتج ــوي لتطوي ــي أو املعن ــادي أو الف ــدمع امل ــدمي ال ــس يف تق دور رئي
مســامهة واحضــة للعامــن الســابقن، وأن يقــدم الــرايع إجيــازا لنوعيــة الــدمع املســامه فيــه واألثــر اإلجيــايب الــذي ترتــب 

ــدمع. عــى األرس املســتفيدة مــن هــذا ال

ــن،  ــة البحري ــة يف مملك ــة املرشوعــات املزنلي ــا أساســية مرتبطــة بتمني ــذا، ألــى العــرض الســابق الضــوء عــى قضاي وهك
والــي ميكــن تلخيــص أمه أبعادهــا فميــا يــأيت:

تــويل اململكــة اهمتامــا باملرشوعــات املزنليــة، حــى أنــه مت إصــدار قــرار جملــس الــوزراء بشــأن تنظميهــا، حيــث يتعــن   •
إصــدار جســل جتــاري هلــا شــأهنا يف ذلــك املرشوعــات غــر املزنليــة، بــدون مقابــل مــادي.

تقــوم وزارة التمنيــة االجمتاعيــة بــإدارة منظومــة املرشوعــات املزنليــة، حيــث تقــوم عــى التجسيــل القانــوين هلــا، مكــا   •
توفــر هلــا فــرص المتويــل مــن خــال بنــك األرسة، وفــرص التدريــب  والتســويق وتطويــر املنتجــات.

ــة  ــزة العربي ــة، حتــت ممســى "اجلائ ــع األرس املنتجــة/ املرشوعــات املزنلي ــزة ســنوية لتجشي ــة جائ ــك تتبــى اململك كذل  •
لصاحبــة المســو امللــي األمــرة ســبيكة بنــت إبراهــم آل خليفــة".

تتخــذ املرشوعــات املزنليــة باململكــة طابعــا للرتكــز عــى الفــات املســتضعفة وحمــدودة الدخــل، أكــر مــن كونــه نشــاطا   •
اقتصاديــا رئيســا. األمــر الــذي يدلــل هيلع تبــي وزارة التمنيــة االجمتاعيــة لــه.
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8. سلطنة معان
متتــاز جتربــة ســلطة معــان يف تمنيــة املرشوعــات املزنليــة بأهنــا تســتند إىل إطــار تنمظــي هلــا، يتيــح التجسيــل القانــوين 
لتلــك املرشوعــات. مكــا تقــوم عــى ترخيصهــا ورعايهتــا اهليئــة العامــة لتمنيــة املرشوعــات الصغــرة واملتوســطة – التابعــة 
لــوزارة التجــارة والصناعــة. وتقــوم اهليئــة بدورهــا عــى توفــر الــدمع لملرشوعــات املزنليــة وغــر املزنليــة عــى حــد ســواء، 
وأصــدرت دليــل "األمعــال التجاريــة املزنليــة" وأتاحتــه عــى موقعهــا اإللكــرتوين، مكــا تقــوم بتجميــع بيانــات تلــك املرشوعات 
عــى قاعــدة بيانــات )مــع المتيــز بــن الرتخيــص املــزنيل وترخيــص الجســل التجــاري(، مبــا يهســل هلــا التواصــل معهــا. 

فميــا يــي نبــذة عــن اإلطــار املنظــم لملرشوعــات املزنليــة، واخلدمــات الرئيســة املتاحــة هلــا.

8. 1 اإلطار املُنظم لملرشوعات املزنلية
تمتــز جتربــة معــان يف جمــال املرشوعــات املزنليــة ببعــض اخلصائــص املمــزة أمههــا وجــود إطــار قانــوين، حيــث أن هنــاك 
قــرار وزاري صــادر مــن وزيــر التجــارة والصناعــة بــرمق 4 لعــام 2011 لتنظــم مزاولــة بعــض األمعــال الفرديــة اإلنتاجيــة 
ــن  ــرار عــى أن يرخــص لملواطن ــد نــص الق ــزنل، فق داخــل املــزنل. فميــا خيــص األنشــطة املــرح مبزاولهتــا داخــل امل

مبزاولــة عــدد مــن األمعــال الفرديــة اإلنتاجيــة داخــل املنــازل تمشــل: 

تغليف وتعبئة المتور.  •

إعــداد األكات العامــة )لبعــض احلــاالت االســتثائية – دوي الدخــل احملــدود – ذوي االحتياجــات اخلاصــة(، وجتهــز   •
الهبــارات والــنب )عــام(.

تنسيق الزهور الطبيعية والصناعية.  •

تفصيل وخياطة املابس النسائية وتأجر فساتن احلفات واألعراس.  •

حتضر العطور والبخور.  •

تغليف اهلدايا.  •

تفصيل الشيل والعبايات واملنسوجات اليدوية.  •

تنظم حفات األعراس واملناسبات.  •

الطباعة وتصوير املستندات وخدمات احلاسب اآليل،   •

احلناء وتصفيف الشعر والتجميل.  •

وأوحض القــرار أن ترخيــص مزاولــة هــذه األمعــال تصــدره اهليئــة العامــة لتمنيــة املؤسســات الصغــرة واملتوســطة - التابعــة 
لــوزارة التجــارة والصناعــة - وفــق االشــرتاطات اآلتيــة: 

أن يكون طالب الرتخيص معاين اجلنسية.  •

أال يقل معر طالب الرتخيص عن مثانية عرش عاما.   •

أن يقتر الرتخيص عى نشاط واحد فقط.   •

اال يكــون لــدى طالــب الرتخيــص ترخيــص آخــر صــادر مــن جهــة خمتصــة بالســلطنة ســواء بنشــاط جتــاري أو مهــي   •
ــايع. أو حــريف أو صن



دراسة الخبرات الدولية والخليجية في مجال تنمية المشروعات المنزلية60

مكا ُيلزم القرار املرخص له بالقواعد التالية:

عــدم االســتعانة بــأي طــرف آخــر مــن غــر املواطنــن يكــون لــه دور مبــارش يف أمعــال الرتخيــص باســتثناء املســتخدمن   •
أصــا يف املــزنل.

عدم التأجر أو التنازل عن الرتخيص للغر.  •

أال ينتــج عــن مزاولــة النشــاط املرخــص بــه انبعــاث حــراري أو وجه او صــوت مــزجع لآلخريــن أو راحئــة أو ضــوء عــال   •
أو غبــار أو اهــزتاز أو هلــب أو أدخنــة أو تداخــل مــع تيــار كهربــايئ أو تداخــل مــع موجــات إذاعيــة وتلفزيونيــة أو هاتفيــة 
أو تســبب يف إحــداث مجتعــات برشيــة أو مجهــرة أو أيــة أمــور أخــرى مــن شــأهنا ان حتــد مــن قــدرة اي خشــص آخــر 

عــى المتتــع مبســكنه بــأي شــل مــن األشــاكل.

احملافظــة عــى الصحــة العامــة واألمــن العــام والســكينة العامــة والبيئــة وعــدم التســبب يف زيــادة النفايــات يف   •
الســكنية. املنطقــة 

ــة ويــح فقــط بوضــع لوحــة صغــرة  ــة عــى املــزنل أو اجلــدران اخلارجي ــة أو تروجيي ــة لوحــات دعائي عــدم وضــع أي  •
عنــد مدخــل املــزنل تبــن امس املرخــص لــه ورمق الرتخيــص ونــوع النشــاط وعبــارة )أمعــال فرديــة إنتاجيــة( عــى ان ال 

تتجــاوز مســاحهتا 30×60 مس وان تكــون اللوحــة مســطحة.

عدم ختزين أية بضائع أو معدات أو آالت خارج املزنل.  •

عــدم ختزيــن ايــة مــواد ســامة أو خطــرة أو قابلــة لاشــتعال أو ايــة مــواد أخــرى ميكــن ان تتســبب يف اإلرضار   •
بالصحــة العامــة.

يكون رمس الرتخيص )3( رياالت معانية ملدة )3( سنوات قابلة للتجديد ملرة أخرى بذات الرمس.  •

ــة  ــن ملكي ــة ونخســة م ــة الخشصي ــن البطاق ــص، فتمشــل: نخســة م ــة للحصــول عــى الرتخي وفميــا خيــص األوراق املطلوب
البيــت يف حــال إذا اكن طالــب الرتخيــص هــو نفســه مالــك املــزنل، ويف حــال كــون طالــب الرتخيــص مســتأجر يقــوم 
ــة  ــاط ونخس ــة النش ــك ملزاول ــن املال ــة م ــدم ممانع ــالة ع ــتأجر ورس ــر واملس ــة لملؤج ــة الخشصي ــن البطاق ــة م ــر نخس بتوف
ــع  ــص، واملتاحــة عــى املوق ــب احلصــول عــى الرتخي ــة اســمتارة طل ــة إىل تعبئ ــذا باإلضاف ــة. ه ــد اإلجيــار وامللكي ــن عق م

ــة. اإللكــرتوين للهيئ

8. 2 خدمات دمع املرشوعات املزنلية
ــة – مت إصــدار  ــات املزنلي ــة املرشوع ــي تنطــوي أيضــا عــى فئ ــرة واملتوســطة – وال ــات الصغ ــة املرشوع يف ســبيل تمني
ــنة )2013( بإنشــاء اهليئــة العامــة لتمنيــة املؤسســات الصغــرة واملتوســطة وإصــدار  ــوم الســلطاين رمق )36( لس املرس
نظامهــا، باعتبارهــا هيئــة تتبــع وزارة التجــارة والصناعــة، هلــا خشصيهتــا االعتباريــة وتمتتــع باالســتقال املــايل واإلداري. 

ــأيت: ــا ي ــة م ومــن بــن اخلدمــات الــي توفرهــا اهليئ

تجسيــل الــرشاكت:  هتــدف اهليئــة العامــة لتمنيــة املؤسســات الصغــرة واملتوســطة تجسيــل بيانــات تلــك املرشوعــات   •
ــة وشــاملة عهنــا،  ــات تفصيلي ــدة بيان ــي لدهيــا جســل جتــاري أو جســل مــرشوع مــزنيل – لتأســيس قاع – ســواء ال
ــا  ــارشة عــى موقعه ــل مب ــة التجسي ــة معلي ــح اهليئ ــدمع الفــي هلــا. وتتي ــات ال ــدمي خدم ــا وتق ــل التواصــل معه لتهسي

اإللكــرتوين.

معــرض ومؤمتــر املرشوعــات الصغــرة واملتوســطة: ويعتــر فرصــة ســنوية للــرتوجي هلــذه املرشوعــات والتقاهئــا   •
ــذا  ــع ه ــن م ــراد املتعامل ــات واألف ــة واخلــراء واهلي ــات األهلي ــة وامجلعي ــات الدامعــة واملؤسســات التعلميي ــع اجله م
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ــارا مــن  ــة اعتب ــدأ تضمــن املرشوعــات املزنلي ــام 2009، مث ب ــارض واملؤمتــرات يف الع ــك املع ــدأ تنظــم تل القطــاع. ب
املعــرض اخلامــس يف العــام )2013(.

تقــوم اهليئــة أيضــا عــى "جائــزة ريــادة األمعــال"، الــي تســى إىل تعزيــز ثقافــة ريــادة األمعــال يف املجمتــع وتطويــر   
أداء وقــدرات املرشوعــات متناهيــة الصغــر والصغــرة واملتوســطة عــى التنافــس وتجشيــع المتــز والقــدرة عــى 
ــات  ــادة األمعــال واملرشوع ــات واملؤسســات الــي ســامهت يف دمع ري ــر الخشصي ــة إىل تقدي ــذا باإلضاف ــاكر. ه االبت
الصغــرة واملتوســطة وتوفــر بيئــة مامئــة لبنــاء شــباكت التعــارف وتبــادل اخلــرات يف جمــال ريــادة األمعــال وتطويــر 

ــايل:  ــو الت ــات رئيســة، عــى النح ــة ف ــزة ثاث ــرة واملتوســطة. وتضــم اجلائ ــات الصغ املرشوع

جائــزة الريــادة وتضــم فــات فرعيــة ويه أفضــل رائــدة أمعــال، وأفضــل رائــد أمعــال، وأفضــل فكــرة مــرشوع وأفضــل   •
ــة. مــرشوع مــن املــزنل وأفضــل مبــادرة تعلمييــة وأفضــل مبــادرة إعامّي

جائــزة ريــادة األمعــال لملؤسســات الصغــرة واملتوســطة حيــث تضــم فاهتــا الفرعيــة أفضــل مؤسســة متناهيــة   •
الصغــر، وأفضــل مؤسســة صغــرة للقطاعــات )خدميــة- صناعيــة- جتاريــة- زراعيــة ومسكيــة- ســياحية(، وأفضــل 

مؤسســة متوســطة للقطاعــات )خدميــة- صناعيــة- جتاريــة- زراعيــة ومسكيــة- ســياحية(.

ــة دامعــة،  ــة حكومي ــة دامعــة، وأفضــل جه ــة متويلي ــة يف أفضــل جه ــل فاهتــا الفرعي ــادة وتمتث ــزة للدامعــن للري اجلائ  •
وأفضــل رشكــة خاصــة دامعــة، مؤكــدا أن أفــرع اجلائــزة  تبعــث عــى املنافســة لتقــدمي أفضــل اخلدمــات.

ــة مــن املــزنل  ــر وتكــرمي األرس املنتجــة العامل ــزة أفضــل مــرشوع مــن املــزنل، واملخصصــة لتقدي وفميــا خيــص رشوط جائ
واحلاصلــة عــى ترخيــص ملزاولــة األمعــال الفرديــة واالنتاجيــة مــن املنــازل. يتعــن أن يكــون مالــك املــرشوع معانيــا، 
ــون املــرشوع قامئــا  ــرة املتوســطة، وأن يك ــة املؤسســات الصغ ــة لتمني ــة العام ــن اهليئ ــزا عــى ترخيــص م ــون حائ وأن يك
ومجســا لــدى اهليئــة عــر موقعهــا اإللكــرتوين. هــذا باإلضافــة إىل أال يقــل العمــر التشــغيي لملــرشوع عــن )12( هشــرا، 

ــق دخــا. ــد حق ــرشوع ق ــون امل وأن يك

جديــر بالذكــر أن وزارة التجــارة والصناعــة بالتعــاون مــع اهليئــة العامــة قــد قامــت بتنفيــذ دراســة يف العــام )2012( للوقــوف 
ــع الراهــن هلــا والتعــرف  ــل الواق ــازل، ســعيا حنــو حتلي ــة داخــل املن ــة الفردي ــرار ترخيــص األمعــال اإلنتاجي ــاجئ ق عــى نت
عــى النجاحــات والتحديــات الــي تواجههــا، ومقرتحاهتــم بشــأن تطويــر أحواهلــم. هــذا باإلضافــة إىل دراســة واســتطاع 
آراء اجلهــات املســاندة لملرشوعــات اإلنتاجيــة املزنليــة. وقــد متثلــت أمه نتــاجئ اســتطاع رأس أحصــاب املرشوعــات املزنليــة 

فميــا يــأيت:

تركــز الرتاخيــص يف بعــض احملافظــات، حيــث اســتحوذت ثــاث حمافظــات )مســقط -  الداخليــة  -ظفــار( عــى   •
والصناعــة. التجــارة  وزارة  عــن  الصــادرة  الرتاخيــص  عــدد  مــن  حــوايل 80 % 

%83.5 من الرتاخيص املصدرة اكنت ملرشوعات مزنلية تديرها سيدات.   •

86.7 % من املنازل الي صدر هلا الرتخيص مملوكة بالاكمل ألحصاب الرتاخيص.  •

%92 من أحصاب املرشوعات املزنلية املرخصة اعمتدوا عى متويل خشي أو عائي.  •

ــات  ــس النســائية وتأجــر فســاتن احلف ــة املاب ــل وخياط ــل يف جمــال تفصي ــات املرخصــة تعم ــن املرشوع 29 %  م  •
ــدر قامئــة األنشــطة املرخــص هلــا. واألعــراس، لتتص

%85 مــن املرشوعــات املزنليــة تقــع مضــن فئــة املرشوعــات متناهيــة الصغــر، حبيــث ال يتجــاوز عــدد العاملــن هبــا عــن   •
)2( خشــص. 

%86.7 مــن أحصــاب املرشوعــات املزنليــة راضــون عــن إجــراءات ورشوط احلصــول عــى الرتخيــص وهسولــة مزاولــة   •
النشــاط بعــد احلصــول عــى الرتخيــص.
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%49 من املرشوعات املرخصة يقل رأمساهلا عن 500 ريال معاين.   •

متثلــت أمه التحديــات الــي تواجــه املرشوعــات املزنليــة املرخصــة يف: احلصــول عــى المتويــل، منافســة الســوق   •
وصعوبــة التســويق، صغــر جحــم لوحــة الرتخيــص، ضعــف ثقــة العمــاء هبــم، عــدم اســتقدام ايــد عاملــة.

8. 3 قروض صغار املستمثرين
يــؤدي بنــك التمنيــة العــامين دورا فعــاال يف دمع املرشوعــات التمنويــة املمثــرة، وذلــك عــن طريــق متويــل املرشوعــات الصغــرة 
ــم والصحــة  ــة والســياحة والتعل ــة والمسكي ــروة احليواني ــة وال ــة والزراع ــدرج مضــن جمــاالت الصناع واملتوســطة الــي تن
وتقنيــة املعلومــات واملاكتــب املهنيــة واحلــرف التقليديــة. يف حــن ال يتضمــن نطــاق متويــل البنــك أى مــن املرشوعــات التجاريــة 
واملقــاوالت والتطويــر العقــاري. ووفقــا لسياســة البنــك، يعتــر أحصــاب الصناعــات واحلــرف التقليديــة يف املنــازل املجسلــن 
يف الجســات املزنليــة الصــادرة مــن قبــل وزارة التجــارة والصناعــة أحــد الفــات املؤهلــة للحصــول عــى تلــك القــروض )بنــك 

ــة العــامين، 2015(.  التمني

ــن  ــا ع ــاوز نســبة فوائده ــال معــاين وال تتج ــون ري ــروض يصــل ســقفها إىل ملي ــدمي ق ــك يف تق ــال للبن ــدور الفع ــل ال ويمتث
ــة  ــدة، يف حال ــدون فائ ــة إىل قــروض لصغــار املســتمثرين ب %3 بالنســبة املرشوعــات الصغــرة واملتوســطة. هــذا باإلضاف
ــن إمجــايل  ــادل )%90( م ــا يع ــك م ــث ميــول البن ــال معــاين، حي ــف ري ــن 20 أل ــي ال يتجــاوز رأمساهلــا ع ــات ال املرشوع

ــال معــاين.  ــة، بــرشط أال تتجــاوز قميــة القــرض )5000( ري التلكف

يتحمــل مقــدم طلــب احلصــول عــى القــرض مبلــغ )10( ريــاالت مُعانيــة فيــط مقابــل رســوم دراســة الطلــب. وفميــا خيــص 
اإلجــراءات املتبعــة فتتضمــن أربــع مراحــل اكلتــايل:

اســتام الطلــب: عــى أن يقــوم مقــدم الطلــب باســتيفاء المنــوذج اخلــاص بطلــب القــرض، الــذي يــم دراســته وإجــراء   •
مقابلــة مــن ِقبــل فريــق معــل البنــك لــك ملناقشــه يف الطلــب املقــدم. ووفقــا لنتــاجئ املقابلــة يــم التوصيــة األوليــة بقبــول أو 

رفــض الطلــب.

التقيــم: حيــث تنطــوي تلــك املرحلــة عــى تقيــم الطلــب، وتقيــم املخاطــر، يــي ذلــك التوصيــة الهنائيــة، والعــرض عــى   •
ــة. ــك لملوافق إدارة البن

التوثيق والرف: حيث يم توثيق الضامنات واالتفاقية والعقود، ورصف مبلغ القرض.  •

املتابعة والسداد: وذلك خال فرتة القرض.  •

ــر أن   ــرتة مســاح تصــل إىل ســنة واحــدة حكــد أقــى. يذك ــرض حــى )7( ســنوات شــاملة ف ــرتة الق ــد ف ــن أن متت وميك
الضامنــات املطلــوب توفرهــا تمتثــل يف رهــن أصــول املــرشوع )رهــن جســل جتــاري(، تقــدمي مضــان خشــي مــن كفيــل 

ــت، وتقــدمي شــياكت للســداد. ــه مصــدر ثاب لدي

هــذا ويشــرتط أن يكــون مقــدم الطلــب مُعــاين اجلنســية وال يقــل معــره عــن )18( عــام. وفميــا خيــص اإلســمتارات والوثائــق 
املطلوبــة الســتيفاء طلــب احلصــول عــى القــرض، فتمتثــل فميــا يــأيت:

اسمتارة مبدئية لطلب القرض.  •

ــد أو  صــورة مــن الرتخيــص أو التجسيــل أو املوافقــة الصــادرة مــن اجلهــة املختصــة ســواء بالنســبة لملــرشوع اجلدي  •
القــامئ.

املستندات الرمسية الي حتدد الشل القانوين لملرشوع.  •

ــوب  ــد األصــول املطل ــات متخصصــة يف توري ــد أو جه ــن رشاكت توري ــروض أســعار م ــة ع املســتندات اخلاصــة بثاث  •
ــة. ــذه األصــول ومواصفاهتــا الفني ــا، عــى أن يــوحض لك عــرض أســعار ه متويله
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8. 4 برناجم سند
يعتــر "برنــاجم ســند" أحــد الــراجم الدامعــة لملرشوعــات املزنليــة، وتتبنــاه وزارة القــوى العاملــة هبــدف توفــر مــورد دخــل 
ــة  ــذايت وتمني ــف ال ــات التوظي ــع ودمع مرشوع ــق تجشي ــن طري ــن معــل، وذك ع ــن ع ــن الباحث ــن املواطن ــرة م لرشيــة كب
ــرد الواحــد بقميــة  ــر هلــم قــروض للف ــث يوف ــاجم العامنيــن الباحثــن عــن معــل، حي املرشوعــات الصغــرة. يســهتدف الرن
)5000( ريــال معــاين، ويــق ألربعــة أفــراد التقــدم بطلــب واحــد مكــرشوع مشــرتك. عــى أن يــم تقــدمي مضانــات ماليــة 
للقــرض تمتثــل يف هشــادة جســل جتــاري/ رخصــة مزنليــة مــع تقــدمي شــياكت مرفيــة بــدون تــارخي لتغطيــة مبلــغ القــرض 
ــرشاء لتشــغيل  ــد ال ــر بأســعار املعــدات قي ــل تقدي ــدمي عرضــن عــى أق ورهــن جتــاري بأصــول املــرشوع. عــى أن يــم تق

املــرشوع )تدخــل مصاريــف رأس املــال يف معليــة رشاء املعــدات(. 

ــاجم ســند  ــة )برن ــدون رســوم(، وينطــوي عــى اخلطــوات التالي ــا )ب ــرض جمان ــب احلصــول عــى ق ــدمي طل ــون تق ــذا ويك ه
:)2015 العــامين، 

تعبئة منوذج طلب برناجم سند مع املرفقات املطلوبة.   •

يقدم منوذج طلب املرحش, ومرفقاته إىل أقرب مكتب من ماكتب برناجم سند )تتوفر 8 ماكتب(.   •

بعــد احلصــول عــى موافقــة الطلــب, وعــى القــرض، يــم اســتدعاء مقــدم الطلــب إلمكــال اإلجــراءات األخــرى, وتقــدمي   •
املســتندات املطلوبــة الــي حتتاجهــا املعاملــة. 

ير مقدم الطلب إىل مكتب سند, ويوقع عى وثيقة إقرار باستام الطلب, واملوافقة.   •

يم حتصيل املبالغ من بنك التمنية العامين.   •

وفميا خيص املستندات املطلوب توفرها إلهناء إجراءات احلصول عى القرض، فتمتثل فميا يأيت:

رسالة معنونة إىل املدير التنفيذي لرناجم سند يطلب فهيا الرغبة بالبدء مبرشوع.   •

نخسة من البطاقة الخشصية، وصورة ملونة )خلفية زرقاء( حديثة مقاس 4×6 )بالزي الرمسي للذكور(.   •

نخسة من بطاقة الباحثن عن معل )من وزارة القوى العاملة(.   •

رسالة من شيخ القبيلة معمتدة من الوايل تؤيد حصة العنوان الدامئ.   •

هشادة عدم احملكومية )من رشطة معان السلطانية(.   •

ــان،  ــلطنة مُع ــة يف س ــات املزنلي ــة املرشوع ــة بتمني ــية مرتبط ــا أساس ــى قضاي ــابق الضــوء ع ــرض الس ــى الع ــذا، أل وهك
والــي ميكــن تلخيــص أمه أبعادهــا فميــا يــأيت:

تــويل الســلطنة اهمتامــا مزتايــدا باملرشوعــات املزنليــة، والــي تعترهــا مضــن فئــة املرشوعــات الصغــرة واملتوســطة،   •
ــة املؤسســات الصغــرة واملتوســطة. ــة العامــة لتمني وتقــوم عــى رعايهتــا وتمنيهتــا اهليئ

قامــت الســلطنة بإصــدار إطــار قانــوين منظــم لملرشوعــات املزنليــة، ممثــا يف قــرار وزيــر التجــارة والصناعــة بشــأن   •
تجسيــل تلــك املرشوعــات مضــن الجســل التجــاري، الــذي يــم المتيــز فيــه بــن الرخصــة التجاريــة والرخصــة املزنليــة.

تقــوم جهــات حكوميــة عــدة – مثاهلــا بنــك التمنيــة العــامين وبرنــاجم ســند لــوزارة القــوى العاملــة – بــدمع املرشوعــات   •
املزنليــة وتقــدمي اخلدمــات المتويليــة هلــم، بــرشط أن تكــون مرخصــة.

ــة أنشــطة كثــرة متنوعــة ميكــن تشــغيلها مــن املــزنل، وإن اكنــت املابــس  ُيوفــر اإلطــار التنظــي لملرشوعــات املزنلي  •
ــة. ــع النســي ألنشــطة الرخــص املزنلي ــة األوىل وفــق التوزي ــل املرتب ــزال حتت النســائية ال ت

ــن خــال تبــي  ــة، م ــات املزنلي ــرار املنظــم لملرشوع ــاجئ إصــدار الق ــة نت ــة بأهنــا قامــت مبتابع ــة الُعامني ــاز التجرب متت  •
اهليئــة العامــة ووزارة التجــارة والصناعــة مرشوعــا حبثيــا للوقــوف عــى رأى أحصــاب املرشوعــات املزنليــة املرخصــة 

ــات هلــم.   ــدمي اخلدم ــات القامئــة عــى تق واجله
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9. جتارب أخرى
ــى  ــز ع ــة، بالرتك ــات املزنلي ــة املرشوع ــارب الرئيســة يف جمــال تمني ــن التج ــدد م ــرض الســابق اســتعراضا لع ــدَّم الع َق
األطــر التنظمييــة الــي حتمكهــا واخلدمــات املســاندة واملبــادرات التجشيعيــة املقدمــة هلــا. حيــث مت اســتعراض جتربــة لك 
مــن الواليــات املتحــدة األمريكيــة، كنــدا، وســنغافورة، باإلضافــة إىل جتــارب خليجيــة )اإلمــارات العربيــة املتحــدة – اململكــة 
العربيــة الســعودية – مملكــة البحريــن – ســلطنة مُعــان(. ويف ســبيل تعزيــز االســتفادة مــن اخلــرات اإلقلمييــة والدوليــة، 
يســى العــرض التــايل إىل إلقــاء الضــوء عــى بعــض اجلهــود الــي تتبناهــا بلــدان أخــرى، مبــا يف ذلــك الكويــت، واململكــة 

املتحــدة، وأســرتاليا.

9. 1 الكويت
ــي  ــل وتشــغيل املرشوعــات الصغــرة – ال ــادرة "مشــاركة" لتأهي ــر 2015 إطــاق مب ــت يف 15 يناي ــة الكوي هشــدت دول
ــق  ــادرة مــن جانــب مجموعــة مــن فري ــوزراء. جــاءت فكــرة املب ــس ال ــة لشــؤون جمل ــر الدول ــة وزي تعمــل مــن املــزنل، برعاي
املتطوعــن مــن الشــباب، حيــث بــدأوا يف االعــداد هلــا منــذ ينايــر 2012 لملشــاركة يف معليــة الهنــوض بقطــاع املرشوعــات 
والصناعــات الشــبابية الوطنيــة الصغــرة، وذلــك يف إطــار املســؤولية اإلجمتاعيــة. مــن جانــب آخــر تقــوم "رشكــة املشــاركة 

الوطنيــة لتنظــم املعــارض واملؤمتــرات" عــى تنظــم تعامــات فريــق العمــل واملبــادرة قانونيــا )مشــاركة، 2015(. 

فميــا خيــص الــرشاكء االســرتاتيجين لملبــادرة، فهــم: وزارة الدولــة لشــؤون الشــباب، ووزارة األوقــاف والشــؤون االســامية، 
ــة  ــر "رشك ــري. ويعت ــوان األم ــة للدي ــة االســامية التابع ــق أحــاكم الرشيع ــا الســتمكال تطبي ــة االستشــارية العلي واللجن
ــة  ــي، ومجموع ــرايع الذه ــة )HumanFocus( ال ــادرة، ورشك ــي لملب ــرايع الباتي ــيارات" ال ــامن وأوالده للس ــى الغ ع

ــايم. ــرايع اإلع ــا ال ــاء" باعتباره ــأيت "األنب ــي. وت ــرايع الف )Inspiring Minds Middle East Group( ال

تمتثــل فكــرة املبــادرة  يف إنشــاء حاضنــة تأهيليــة متاكملــة حتتضــن املرشوعــات الصغــرة املزنليــة لتطورهــا وتمنهيــا عــن 
طريــق تقــدمي مجيــع جوانــب الــدمع الفــي واملــادي حــى يتحــول املــرشوع املــزنيل إىل رشكــة قــادرة عــى التنافــس يف 
الســوق احملــي. هــذا إىل جانــب تفعيــل دور املؤسســات والكيانــات االقتصاديــة االســامية يف دمع املرشوعــات الصغــرة 

لضــامن انتشــارها الواســع وترســيخ مفهــوم التعامــل وفقــا للرشيعــة االســامية. 

ــن  ــة الوصــل ب ــون حلق ــات الصغــرة، لتك ــدوق املرشوع ــل صن ــن ِقب ــة معمتــدة م ــادرة يف كوهنــا حاضن ــة املب ــل رؤي وتمتث
الصنــدوق وبــن املرشوعــات املزنليــة غــر القــادرة عــى تغطيــة متطلبــات الصنــدوق". تســهتدف احلاضنــة فئــة املرشوعــات 
والصناعــات الشــبابية الوطنيــة الصغــرة الــي تعمــل يف اإلطــار املــزنيل، ويقــع معــر أحصاهبــا يف الفئــة العمريــة )18 – 

34( ســنة، وتقــدر بنحــو )2000( مــرشوع وصناعــة. وتمتثــل أهــداف املبــادرة يف التــايل:

املسامهة يف القضاء عى املشكات واملعوقات الي تواجه املرشوعات والصناعات الوطنية الشبابية.   •

إنشاء مجموعة رشاكت تعمل وفق التطبيق اإلسايم، وتكون إدارهتا بيد الشباب.   •

تنظم أنشطة الشباب التجارية غر املنمظة وحتويلها إىل مشاريع وصناعات شبابية قادرة عى املنافسة.   •

إرساء دعامة جديدة ترفع وتعي من قمية ووزن االقتصاد الكويي الوطي.   •

توظيف طاقات الشباب مبا خيدم االقتصاد الوطي.   •

نرش وتسويق ثقافة العمل التجاري وفق التطبيق االقتصادي اإلسايم.  •
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هــذا وتقــوم املبــادرة باختيــار عــدد )55( مــرشوع – مــن بــن املرشوعــات الــي تتقــدم إلهيــا عــر موقعهــا اإللكــرتوين 
- يــم تصنيفهــم إىل برناجمــن:

ــرشوع. ويــوز أفضــل )5(  ــى أفضــل م ــايم ع ــرض خت ــرشوع يتنافســون يف مع ــن: ويضــم 40 م ــاجم جرام برن  •
ملتحقــن جبائــزة مقدارهــا )500( دينــار كويــي.

برنــاجم تدريــب تأهيــي  SE15: ويلتحــق بــه عــدد )5-3( مــرشوع جديــد يــم منحــه 500 دينــار كويــي كهبــة لمتويــل   •
رأس املــال، باإلضافــة إىل )12-10( مــرشوع مــزنيل قــامئ، عــى أن يكــون صاحــب املــرشوع كويــي اجلنســية 

ومعــره مــن 21 إىل 34 ســنة.

9. 2 اململكة املتحدة
تعتــر املرشوعــات املزنليــة منــط رئيــس لألمعــال يف اململكــة املتحــدة، حــى أصبــح أكــر مــن %60 مــن أحصــاب مؤسســات 
ــا  ــذي دع ــر ال ــدا. األم ــة وكن ــات املتحــدة األمريكي ــك الوالي ــرا رئيســا ألنشــطهتا، شــأهنا يف ذل ــزنل مق األمعــال تتخــذ امل
ــي اخلــاص هبــا. مبــا  ــر اإلطــار التنظــي والترشي ــات، وتطوي ــن املرشوع ــة م ــك الفئ ــة لاهمتــام بتل ــة الريطاني احلكوم
يدجمهــا مضــن قطــاع املؤسســات األمعــال. كذلــك مت تطويــر الدليــل احلكــويم لملرشوعــات املزنليــة، الصــادر عــن "إدارة 
ــذي يســى إىل تقــدمي  ابتــاكر ومهــارات األمعــال" )Department for Business Innovation & Skills, BIS(، وال

التوجهيــات اإلرشــادية لبــدء مــرشوع مــن املــزنل والتوســع فيــه.

فميــا خيــص اإلطــار التنظــي لتلــك املرشوعــات، يتــاج املــرشوع املــزنيل يف البدايــة إىل موافقــة إدارة ختطيــط املباين يف 
حالــة أن املــزنل لــن يســتخدم فميــا بعــد مكســكن خــاص، و/ أو اكن املــرشوع املــزنيل ســينتج عنــه حركــة مــرور وانتقــاالت 
إضافيــة ملوظفــن و/أو معــاء، و/ أو اكن املــرشوع املــزنيل ســينطوي عــى أيــة أنشــطة غــر معتــاد القيــام هبــا يف منطقــة 
ســكنية، و/ أو اكن املــرشوع سيتســبب يف إزعــاج اجلــران يف أوقــات غــر منطقيــة أو يصــدر عنــه أيــة مصــادر أخــرى 
لإلزعــاج مــن ضوضــاء أو رواحئ أو غرهــا. وللوقــوف عــى مــدى احلاجــة ملثــل هــذا التــرحي، يتعــن عــى صاحــب املــرشوع 

التوجــه إىل املجلــس احملــي باملنطقــة الســكنية الــي يقطــن فهيــا للحصــول عــى املشــورة. 

ويف حالــة املــزنل املســتأجر، فإنــه يتعــن عــى صاحــب املــرشوع إعــام مالــك املــزنل. يذكــر أن احلكومــة الريطانيــة اكنــت 
قــد أعلنــت يف األول مــن نومفــر 2010 أنــه ينبــي مراجعــة أيــة عقوداســتئجار مــن شــأهنا حظــر قيــام املســتأجر بــإدارة 
أمعــال جتاريــة مــن مزنلــه، وذلــك لتجشيــع املواطنــن عــى بــدء مرشوعاهتــم املزنليــة. أمــا إذا اكن صاحــب املــرشوع خيضــع 
لرهــن عقــاري )Mortgage(، يتعــن أيضــا عــى صاحــب املــرشوع إعــام اجلهــة القامئــة عــى الرهــن، دون أن يغــر ذلــك 

شــيا فميــا خيــص ســداد الرهــن العقــاري ورشوطــه.

ولبــدء مــرشوع مــزنيل، يتعــن عــى صاحبــه احلصــول عــى ترخيــص لتجسيــل املــرشوع - شــأنه يف ذلــك شــأن املــرشوع 
غــر املــزنيل - مكــا يتــاج أيضــا موافقــة مــن إدارة "ختطيــط املبــاين" إذا اكن األمــر يتطلــب إجــراء تعديــات يف التصمــم 
 HM Revenue &( "الداخــي لملــزنل. كذلــك يتعــن عــى صاحــب املــرشوع التجسيــل يف "إدارة اإليــرادات وامجلــارك

Customs(، كذلــك فإنــه يتعــن اإلعــان عــن اكفــة األربــاح.

ويف ســياق متصــل، يعتــر "التأمــن عــى املــرشوع املــزنيل" أحــد المســات املمــزة للتجربــة الريطانيــة. ويف هــذا الشــأن 
ميكــن الوقــوف عــى فــات خمتلفــة للتأمــن الــي خيضــع هلــا املــرشوع املــزنيل، مــن بيهنــا مــا يــأيت:

ــوم عــى تقــدمي خدمــات ومعــارف،  ــى تق ــق باملرشوعــات ال التعويــض املهــي )Professional Indemnity(: وتتعل  •
ــة حمــل املــرشوع. ــط باألنشــطة املهني ــة االدعــاء حبــدوث إمهــال أو خطــأ يرتب ــة لملــرشوع يف حال ــر محاي ــث توف حي
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املســؤولية العامــة )Public Liability(: يفضــل تغطيــة هــذا املجــال التأميــي يف حالــة أن املــرشوع املــزنيل يســتقبل   •
معــاء يف مقــره، حيــث مينــح امحلايــة التأمينيــة هلــم يف حــال اإلصابــة احملمتلــة.

ــرادات يف حــال تعــرض املــرشوع  ــة لاي انقطــاع األمعــال )Business Interruption(: ويغــي اخلســائر احملمتل  •
ــر ســلبا عــى نشــاطه. ــة تؤث خلســائر وأرضار مادي

مســؤولية صاحــب العمــل )Employer’s Liability(: تنطبــق يف حــال وجــود موظفــن باملــرشوع، حبيــث يكــون عــى   •
صاحــب العمــل محايهتــم مــن خماطــر اإلصابــة أثنــاء العمــل ويف حالــة الوفــاة.

تأمــن املركبــات )Motor Insurance(: خيتلــف ذلــك املجــال عــن "تأمــن الســيارات" )Car Insurance( التقليــدي،   •
ــة خمصصــة ألمعــال  ــر مركب ــال تواف ــي ح ــة. ف ــراض األنشــطة االقتصادي ــة ألغ ــن اســتخدام املركب ــذي ال يتضم ال
املــرشوع، حبيــث يــم اســتخدامها لنقــل مدخــات االنتــاج واملنتجــات واملخــزون، فإنــه يتعــن توفــر تغطيــة تأمينيــة هلــا. 
أمــا يف حــال اســتخدام الســيارة الخشصيــة ألغــراض النشــاط االقتصــادي، فإنــه يتعــن إضافــة ذلــك الغــرض إىل 

وثيقــة تأمــن الســيارة اخلاصــة.

تأمــن املــزنل )Home Insurance(: يف حــال وجــود وثيقــة تأمــن عــى املــزنل ألغــراض الســكن، فــإن ذلــك ال يعــي   •
ــدار داخــل املــزنل. ولذلــك يتعــن عــى صاحــب املــرشوع املــزنيل  أهنــا تمشــل التأمــن عــى النشــاط االقتصــادي املُ

مراجعــة رشكــة التأمــن املصــدرة للوثيقــة، وحبــث إماكنيــة إضافــة النشــاط االقتصــادي مضــن تغطيهتــا التأمينيــة.

ــق علهيــم  ــى أن ينطب ــن، ع ــة تشــغيل موظف ــات املزنلي ــات لملرشوع ــح الترشيع ــن، ت وفميــا خيــص االســتعانة مبوظف
نفــس قواعــد التوظيــف املطبقــة عــى املوظفــن باملرشوعــات غــر املزنليــة. كذلــك يــح لتلــك املرشوعــات أن تقــوم بعمليــات 
الزتويــد اخلــاريج )Outsourcing( والتعاقــد مــن الباطــن )Sub-contracting(. ويف حــال تشــغيل موظفــن باملــرشوع 
 Health and Safety Risk( ــة والســامة ــر الصح ــامئ ملخاط ــم م ــراء تقي ــرشوع إج ــب امل ــى صاح ــون ع ــزنيل، يك امل
ــن  ــة ب ــون احلــامك للعاق ــاره القان ــون العمــل )Employment Law( باعتب ــة بقان Assessment(، وأن يكــون عــى دراي

.)The Start Up Donut, 2014(  ــه ــن ب صاحــب املــرشوع والعامل

 Local( "وفميــا خيــص املرشوعــات املزنليــة الــي تقــوم بإعــداد أطعمــة يتعــن التحقــق مــن "واكلــة معايــر التجــارة احملليــة
Trading Standards Agency(، حيــث تكــون ملزمــة باالمتثــال هلــا. ذلــك أنــه يف حالــة عــدم التوافــق مــع تلــك املعايــر، 
يتعــرض صاحــب املــرشوع لتوقــف نشــاطه. جديــر بالذكــر أنــه حــى يتســى لملــرشوع املــزنيل البــدء ىف بيــع املنتجــات 
ــب اختــاذ إجــراءات عــدة، تمشــل احلصــول عــى مشــورة مــن إدارة الصحــة  ــك يتطل ــإن ذل ــة املعــدة ىف املــزنل، ف الغذائي

البيئيــة )Environmental Health Department(، واحلصــول عــى هشــادات الصحــة الغذائيــة املطلوبــة.

وملزيــد مــن التفصيــل، تتيــح "واكلــة معايــر األغذيــة" )Foods Standards Agency( عــى موقعهــا اإللكــرتوين "دليــل 
البيــع اإللكــرتوين لألغذيــة" )Distance selling Guide for Food(، الــذي يغــي قضايــا هامــة عــدة، مــن بيهنــا مــا 

يأيت:

عنــد البــدء يف بــن املنتجــات عــر شــبكة اإلنرتنــت، فإنــه يتعــن عــى صاحــب املــرشوع أن يجســل مرشوعــه ىف "إدارة   •
 Trading( "الصحــة البيئيــة"، وكذلــك طلــب املشــورة بشــأن أيــة متطلبــات قانونيــة مــع الوقــوف عــى "معايــر التــداول

.)Standards

يعتــر القانــون الرئيــس للتــداول اإللكــرتوين هــو "ترشيعــات محايــة املســهتلك )البيــع عــن بعــد( لعــام 2000   •
)Consumen Protection – Distance Selling – Regulations(، والــذي يطبــق عــى اكفــة الســلع الــي يــم 

ــة. ــن بيهنــا األطعم ــا، وم ــا إلكرتوني بيعه
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9. 3 نيوزيلندا
تتجــه أعــداد مزتايــدة للعمــل مــن املــزنل يف نيوزيلنــدا، وذلــك مــن خــال بــدء مرشوعهــا املــزنيل. ومــن بــن األنشــطة املــرح 

:)ANA Bank New Zealand Limited, 2015( هبــا لملرشوعــات املزنليــة مــا يــأيت

مرشوعــات اخلدمــات واالستشــارات، ومثــال هلــا االستشــارات املاليــة والتســويقية، االستشــارات يف جمــال التجميــل،   •
خدمــات تنظيــف املنــازل، واخلدمــات البســتانية.

مرشوعــات التكنولوجيــا، ومثــال هلــا بنــاء املواقــع عــى شــبكة اإلنرتنــت، واالستشــارات يف جمــال تكنولوجيــا املعلومات،   •
ــر الرجميات. وتطوي

املرشوعات اخلاصة باألمعال االلكرتونية، ومثاهلا التسويق اإللكرتوين، وامحلات الرتوجيية اإللكرتونية.  •

املرشوعات الي تعمتد عى هواية لدى صاحهبا، ومثال هلا جتهز األطعمة، واحلياكة، وصنع الديم.  •

ويف الوقــت نفســه، ميكــن الوقــوف عــى بعــض األنشــطة غــر املامئــة لملــرشوع املــزنيل، والــي ال يــرح هبــا املجلــس 
احملــي )Local Council( أو الســلطة اإلقلمييــة )Regional Authority( لملنطقــة الســكنية. ومهنــا عــى ســبيل 

املثــال مــا يــأيت:

األنشــطة الــي حتتــاج إىل معالــة، حيــث تقــوم كثــر مــن املجالــس احملليــة بتقييــد عــدد املوظفــن العاملــن باملــرشوع   •
املــزنيل، وبعضهــا ينــص عــى اســتخدام أفــراد األرسة فقــط أو األخشــاص الذيــن يعيشــون يف املــزنل. ويرتبــط ذلــك 

باحلــرص عــى اســمترار طبيعــة املنطقــة الســكنية، ومبــا ال يــر القاطنــن هبــا.

ــذي دعــا كثــر مــن املجالــس  األنشــطة الــي ينتــج عهنــا ضوضــاء غــر مناســبة لطبيعــة املنطقــة الســكنية، األمــر ال  •
احملليــة إىل حظــر العمــل باألنشــطة الصناعيــة اخلفيفــة. ذلــك أن الضوضــاء الناجتــة عهنــا ميكــن أن تكــون ســببا يف 

خفــض قميــة العقــارات القامئــة باملنطقــة الســكنية، ومــن مث اإلرضار مبصــاحل مالكهيــا.

رشاكت البيــع بالتجزئــة وغرهــا مــن األنشــطة الــي تتطلــب توافــد الكثــر مــن العمــاء عــى مقــر املــرشوع املــزنيل.   •
األمــر الــذي يرتبــط بزتايــد حركــة مــرور املركبــات يف املنطقــة وازدحامهــا، فضــا عــن احلاجــة إىل توافــر أماكــن وقــوف 

للســيارات.

األنشطة الي حتتاج إىل ختزين سلع أو مواد كمييائية خطرة.  •

ومثــال عــى ذلــك، تضــع مدينــة تاوراجنــا – إحــدى مــدن نيوزيانــدا- عــدد مــن القواعــد الــي حتــم أنشــطة املرشوعــات 
املزنليــة فهيــا. فضــا أهنــا حــددت تعريــف املرشوعــات املزنليــة، باعتبارهــا "تلــك الوظيفــة، احلرفــة، املــرشوع، أو النشــاط 
ــتخدمة  ــرات املس ــك املق ــا )يمشــل ذل ــدا جتاري ــدر عائ ــرر ي ــاط متك ــام بنش ــل القي ــن أج ــاكن ســكي م ــتخدم م ــذي يس ال

ــال(" .  ــة لألطف لاســتضافة املزنلي

ــة بتشــغيل املــرشوع  ــر  للحصــول عــى موافق ــن املعاي ــة م ــال ملجموع ــن اإلمتث ــة يتع ــة باملدين ــه داخــل لك منطق ــر أن يذك
املــزنيل، حيــث ميكــن الوقــوف عــى معايــر خمتلفــة لملناطــق عــى أطــراف املدينــة، وأخــرى خاصــة بالواحــدات الســكنية 

ــل الــرشوط فميــا يــأيت: ــة، وغرهــا. ويف هــذا الصــدد، تمتث باملناطــق الريفي

ال ينبــي أن يتجــاوز عــدد العاملــن يف املــرشوع عــن )2( فــرد بــدوام اكمــل، خبــاف  أعضــاء األرسة الــي تعيــش   •
ــرون هــذا املــرشوع مــن املــزنل.  بشــل دامئ باملســكن الذيــن ميلكــون ويدي
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ُيــح بإقامــة نشــاط املــرشوع املــزنيل إمــا داخــل املــزنل أو يف الفنــاء اخلــاريج )املســاحة املفتوحــة( لملــزنل   •
واملصصمــة بصــورة تناســب ذلــك النشــاط.

احلد األقى لملساحة اإلمجالية املمسوح باستغاهلا باملرشوع املزنلىي يه 50 مرت مربع  فقط.  •

ــاحة  ــى مس ــلب ع ــر بالس ــدم التأث ــرشوع ع ــب امل ــرايع صاح ــاء اخلــاريج لملــزنل، ي فميــا خيــص اســتخدام الفن  •
الشــارع.

فميــا خيــص مبيعــات التجزئــة، ال يــح إال ببيــع املنتجــات املصنعــة داخــل املرشوعــات املزنليــة أو الناجتــة عــن تلــك   •
املرشوعــات، وخيصــص للبيــع مــاكن مضــن املحســة األمجــايل احملــددة لملــرشوع كل )حدهــا األقــى 50 م2 مكــا 

ــابقا(. ــر س ذك

مكا حتدد القواعد احلامكة لنشاط املرشوعات املزنلية عدد من األمور اأخرى مهنا:  •

مــا خيــص الافتــات اإلعانيــة لملــرشوع، ســواء مــن حيــث أبعادهــا، وأن تكــون مســطحة، وال حتتــوي عــى أجــزاء   -
متحركــة.

مواقف السيارات لملرشوع، حيث يح بوجود ماكنن للقاطنن باملزنل، وماكن واحد فقط للضيف.  -

ــايل: 50  الضوضــاء: حــددت األحــاكم احلــدود القصــوى لشــدة الضوضــاء الصــادرة عــن املــرشوع املــزنيل اكلت  -
ديســبل يف أوقــات الهنــار، 70-40 ديســبل يف الليــل.

عــى صاحــب املــرشوع املــزنيل التقيــد بالــرشوط واملعايــر اخلاصــة بـــ: ارتفــاع املبــى، طابــع الشــارع، اإلضــاءة،   •
وحركــة املــرور. فضــا عــن رضورة أن يكــون لملــرشوع خطــة طــوارئ يف حالــة وقــوع كــوارث طبيعيــة مثــل الفيضانــات.

 Home-based( ووفقــا لتجربــة نيوزيلنــدا، ميكــن ماحظــة أن املُــرشع قــد أوىل اهمتامــا باملرشوعــات املزنليــة اخلدميــة
Services(. فــي العــام )1989(، قــام القانــون اإلطــاري للتعلــم )Education Act( بتعريــف مرشوعــات "خدمــات 
ــة  ــك "املرشوعــات املزنلي ــة باملــزنل" )Home-based education and care services( باعتبارهــا تل ــم والرعاي التعل
الــي تقــدم خدمــات التعلــم والرعايــة، لتحقيــق ماكســب أو ماكفــآت ماليــة، لعــدد مــن األطفــال يقــل عــن مخســة، وال تزيــد 
ــم  ــة التعل ــدم خدم ــره خشــص يق ــون ويل أم ــد باملدرســة يك ــل مقي ــة إىل أي طف ــن ســن السادســة )باإلضاف أمعــارمه ع

والرعايــة يف: مزنلــه اخلــاص، أو يف مــزنل الخشــص الــذي يقــدم خدمــة التعلــم والرعايــة.

 Early( "يذكــر أن مــرشوع اخلدمــة والرعايــة املــزنيل خيتلــف عــن غــره مــن مرشوعــات "التعلــم املبكــر لألطفــال
Childhood Education, ECE(، ذلــك أن األطفــال ال يزالــون يف بيئــة مزنليــة. حيــث يقــوم املُعــم املــزنيل بتقــدمي يــوم 
تعلــم ورعايــة بــدوام اكمــل أو جــزيئ لألطفــال يف منــازل خاصــة، وُيــرشف علهيــم مراقبــن مؤهلــن ومجسلــن لــدي وزارة 

التعلــم.

 Ministry of( وفميــا خيــص الترشيعــات احلامكــة ملرشوعــات التعلــم والرعايــة املزنليــة، فهــي متضمنــة يف لك مــن التــايل
:)Education, 2015

ــاث مســؤوليات رئيســة  ــي حتــدد ث ــام )2008(: وال ــة املبكــرة( الصــادرة يف الع ــم )خدمــات الطفول ترشيعــات التعل  •
ــل فميــا يــأيت: ــة. تمتث ــة املزنلي ــم والرعاي يتعــن أن يقــوم هبــا األخشــاص لتقــدمي خدمــة التعل

مقــدم اخلدمــة )Service Provider(: وهــو كيــان، واكلــة، أو خشــص يقــوم عــى ترتيــب أو تقــدمي خدمــة التعلــم   -
ــات  ــا لملتطلب ــة وفق ــك التــرحي، وخشــص مــامئ إلدارة اخلدم ــة هــو مال ــدم اخلدم ــال. ويكــون مق ــة لألطف والرعاي

ــد املــرشوع املــزنيل. ــات وقواع ــال ملتطلب ــة إىل مســؤوليته عــن االمتث ــع. باإلضاف املنصــوص علهيــا يف الترشي



69 دراسة الخبرات الدولية والخليجية في مجال تنمية المشروعات المنزلية

املنســق )Coordinator(: وهــو الخشــص الــذي يتحمــل املســؤولية الرئيســة لــإلرشاف عــى خدمــة التعلــم والرعاية،   -
وحصــة وســامة وراحــة األطفــال، مكــا يقــوم بالقيــادة املهنيــة ويقــدم الــدمع لملعملــن الذيــن يقدمــون اخلدمــة.

املعــم )Educator(: وهــو الخشــص الــذي يقــوم عــى تقــدمي خدمــة التعلــم والرعايــة مبــارشة لألطفــال، واملســؤول   -
عــن أمهنــم وســامهتم وراحهتــم. ويتعــن أن يكــون هــذا الخشــص حاصــل عــى مؤهــل لإلســعافات األوليــة.

معايــر ترخيــص مــرشوع خدمــات التعلــم والرعايــة املــزنيل، الصــادرة يف العــام )2008(: والــي أصدرهتــا الــوزارة   •
 Ministry( يف كتيــب تفصيــي يتضمــن اكفــة املعلومــات واالرشــادات اخلاصــة ببيئــة املــزنل ورشوط تقــدمي اخلدمــة

.)of Education, 2011

يذكــر أن تلــك املرشوعــات املزنليــة تكــون مؤهلــة لتلــيق متويــل/ دمع مــايل حكــويم، ويتعــن أن تتوافــق مــع القواعــد املنمظــة 
 ministry of(  ــم ــم. هــذا وميكــن ملقــديم اخلدمــة اســتخدام أداة تقيــم ترخيــص وزارة التعل الصــادة عــن وزارة التعل

ــزنيل. ــرشوع امل ــة امل Education’s Licensing Assessment Tool( إلقام

وفميــا خيــص املعاملــة الريبيــة، ميكــن القــول بــأن املرشوعــات املزنليــة تمتتــع مبزايــا رضيبيــة عــدة. عــى ســبيل املثــال، 
إذا اكن املــرشوع املــزنيل يتــل مــا ميثــل %10 مــن مســاحة املــزنل – عــى ســبيل املثــال – فإنــه ميكــن اقتطــاع مــا قميتــه 
)%10( مــن الريبــة املقــررة )يف حــال امتــاك صاحــب املــرشوع لملــزنل(، باعتبارهــا متثــل نفقــات لملــرشوع التجــاري. 
وفميــا خيــص تلكفــة اســهتاك املنافــع – امليــاة والكهربــاء – فإنــه ميكــن تقديــر النســبة الــي يســهتلكها املــرشوع املــزنيل، 

.)ANA Bank New Zealand Limited, 2015( واعتبارهــا مضــن التاكليــف اجلاريــة لــه

وهكــذا، ألــى العــرض الســابق الضــوء عــى جوانــب أساســية لتجربــة املرشوعــات املزنليــة يف لك مــن الكويــت، واململكــة 
املتحــدة، ونيوزيلنــدا، والــي ميكــن تلخيــص أمه أبعادهــا فميــا يــأيت:

الــدور الــذي ميكــن أن تؤديــه املســؤولية االجمتاعيــة للــرشاكت واملبــادرات التطوعيــة يف ســبيل دمع وتمنيــة املرشوعــات   •
املزنليــة، وذلــك عــى ِغــرار مبــادرة "مشــاركة" الكويتيــة لتأهيــل وتشــغيل املرشوعــات املزنليــة.

ــام رشاكت  ــب قي ــذي يتطل ــر ال ــك املــرشوع غــر املــزنيل. األم ــة التأمــن عــى املــرشوع املــزنيل، شــأنه يف ذل •  أمهي
ــة. ــة الريطاني ــرار التجرب ــى ِغ ــك ع ــات. وذل ــك املرشوع ــة تل ــة مامئــة لطبيع ــات تأميني ــر خدم ــاكر وتوف ــن بابت التأم

خلصــت التجربــة الريطانيــة كذلــك إىل أمهيــة امتثــال املرشوعــات املزنليــة الــي تقــوم عــى إعــداد األطعمــة ألغــراض   •
ــارة  ــر التج ــة معاي ــن واكل ــذي ينمظــه لك م ــر ال ــة. األم ــر املزنلي ــات غ ــى املرشوع ــق ع ــي تنطب ــر ال ــع لملعاي البي
الداخليــة، وإدارة الصحــة البيئيــة، فضــا عــن احلصــول عــى هشــادات الصحــة الغذائيــة الازمــة. كذلــك مثــة رشوط 

يتعــن االمتثــال هلــا عــن بــن املنتجــات الغذائيــة عــر شــبكة اإلنرتنــت.

وفقــا لتجربــة نيوزيلنــدا، ميكــن الوقــوف عــى تعريــف أكــر اتســاعا لملــرشوع املــزنل باعتبــاره "الوظيفــة أو املــرشوع   •
أو النشــاط الــذي يســتخدم مــاكن ســكي مقــرا لــه، مــن أجــل القيــام بنشــاط متكــرر يــدر عائــد جتــاري". كذلــك أمكــن 
الوقــوف عــى تعريــف فــريع لملــرشوع املــزنيل الــذي يقــدم خدمــة التعلــم والرعايــة، والــذي حــدده القانــون منــذ العــام 

.)1989(

أوحضــت التجربــة النيوزيلنديــة كذلــك إىل إماكنيــة تطبيــق معايــر متباينــة باختــاف املنطقــة/ اإلقلــم الــذي يــم فيــه   •
تشــغيل املــرشوع املــزنيل، وذلــك عــى غــرار التجربــة األمريكيــة والتجربــة الكنديــة. األمــر الــذي يــؤرش عــى أن ذلــك 
التوجــه ال يرتبــط باتســاع املســاحة اجلغرافيــة للدولــة، ولكنــه هيــدف إىل أخــذ طبيعــة املوقــع اجلغــرايف بعــن االعتبــار.
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10. اخلالصة 
ــي واكهبــا اهمتــام حكــويم  ــرة ال ــك الظاه ــوم. تل ــد ي ــا بع ــامل يوم ــة عــى مســتوى الع ــات املزنلي ــداد املرشوع ــايم أع تتن
ــك املرشوعــات، مبــا يؤهلهــا لتنضــم إىل النشــاط االقتصــادي الرمســي  ــة لتل ــة وتنظميي ــة ترشيعي ــد بشــأن توفــر بيئ مزتاي
ــك أيضــا اعتبارهــا أحــد الفــات  ــة أخــرى، واكــب ذل ــة الســكنية مــن جه ــة الوحــدة واملنطق ــة، ويافــظ عــى طبيع مــن جه
الرئيســة الــي تنــي لقطــاع املرشوعــات متناهيــة الصغــر والصغــرة واملتوســطة، األمــر الــذي يؤهلهــا لاســتفادة باملزايــا 

ــك اجلــزء اهلــام مــن قطــاع األمعــال اخلــاص. ــامل لذل ــدان الع ــر مــن بل ــا كث ــة الــي تتيحه ــة التفضيلي واملعامل

وملــا اكنــت دولــة قطــر تصبــو إىل تمنيــة قطاعهــا اخلــاص – باكفــة فاتــه – إمعــاال خلطــط واســرتاتيجيات التمنيــة الوطنيــة. 
ــات الهنــوض هبــا  ــا الراهــن وآلي ــودا للوقــوف عــى واقعه ــة، وتبــي جه ــدت احلاجــة ماســة لاهمتــام باملرشوعــات املزنلي ب
يف ضــوء الــدروس املســتفادة مــن التجــارب الدوليــة املختلفــة. وإمعــاال لذلــك، تبــى بنــك قطــر للتمنيــة بالتعــاون مــع لك مــن 
وزارة العمــل والشــؤون االجمتاعيــة ودار اإلمنــاء االجمتــايع مرشوعــا حبثيــا لتبيــان واقــع تلــك املرشوعــات عــى املســتوى 
الوطــي، واستكشــاف املــاحم الرئيســة لعــدد مــن التجــارب الدوليــة واالقلمييــة لاســتفادة مهنــا، وأخــرا تطويــر حزمــة مــن 

ــة. ــة القطري ــة املرشوعــات املزنلي املبــادرات واجلهــود املســهتدف تبنهيــا لتمني

وهكــذا جــاءت تلــك الدراســة باعتبارهــا املخــرج الثــاين لملــرشوع البحــيث، لتختــص باستكشــاف التجــارب اإلقلمييــة 
ــة. طرحــت الدراســة عــى بســاط النقــاش املــاحم الرئيســة لتجربــة تمنيــة وتنظــم املرشوعــات املزنليــة  والدوليــة ذات الصل
يف عــرشة بلــدان يه: الواليــات املتحــدة األمريكيــة، وكنــدا، واململكــة املتحــدة، وســنغافورة، ونيوزيلنــدا، واإلمــارات العربيــة 
ــل الكيــي  ــت.  انهتجــت الدراســة مهنــج التحلي ــن، والكوي ــة الســعودية، وســلطنة معــان، والبحري ــة العربي ــدة، واململك املتح
لملصــادر املتاحــة بشــأن األطــر الترشيعيــة والتنظمييــة ذات الصلــة، واملبــادرات الرئيســة لــدمع ومســاندة تلــك املرشوعــات 

وتجشيــع متزهــا. 

وقــد اعمتــد البحــث بصفــة رئيســة عــى حمتــوى املواقــع اإللكرتونيــة الرمسيــة املتاحــة عــى شــبكة اإلنرتنــت. وهنــا جتــدر 
اإلشــارة إىل ثــاث قيــود رئيســة واجهــت الفريــق البحــيث، متثلــت يف : أوهلــا حمدوديــة وتقــادم الدراســات والبيانــات 
ــة  ــب املعني ــة اجلوان ــح اكف ــد يتي ــة الوصــول إىل مصــدر وحي ــة. وثانهيــا صعوب ــات املزنلي ــة باملرشوع ــات ذات الصل واملعلوم
باملرشوعــات املزنليــة يف غالبيــة البلــدان، مــن مث مت االعمتــاد عــى حمــراكت البحــث للوصــول إىل احملتــوى املقــدم. وآخرهــا 
ــة املرشوعــات املزنليــة باعتبارهــا مضــن قطــاع  أن كثــر مــن بلــدان العــامل – خاصــة املتقــدم – تأصــل لدهيــا منطــق معامل
ــا ذات  ــق علهي ــث تنظب ــة حبي ــر املزنلي ــة – غ ــات التقليدي ــئ لملرشوع ــا ماكف ــطة، وباعتباره ــرة واملتوس ــات الصغ املرشوع

ــة.  ــا املزنلي ــس طبيعهت ــرى تعك ــة إىل رشوط أخ ــرشوط – باإلضاف ــد وال القواع

ويف ســبيل اســتخاص أمه النتــاجئ والــدروس املســتفادة مــن التجــارب الدوليــة واإلقلمييــة حمــل االهمتــام – والــي 
تناولهتــا الدراســة – ميكــن تصنيفهــا إىل أربعــة حمــاور عــى النحــو التــايل:

10. 1 اإلطار الترشييع والتنظيمي لملرشوعات املزنلية

متتــاز غالبيــة التجــارب الدوليــة بتوافــر إطــار ترشيــي وتنظــي لملرشوعــات املزنليــة، حيــث يتطلــب القيــام باملــرشوع   •
ــا هلــا. مكــا أن  ــة الــي ال تتخــذ املســكن موطن ــا – شــأنه يف ذالــك املرشوعــات التقليدي ــه قانون املــزنيل أن يــم تجسيل
علهيــا اكفــة الواجبــات املرتتبــة عــى ذلــك، ومثــال لذلــك الوفــاء بالرائــب املقــررة علهيــا )الواليــات املتحــدة األمريكيــة – 

ــدا(.  ــة املتحــدة – ســنغافورة – نيوزيلن ــدا – اململك كن
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ــذات منــوذج الجســل التجــاري  ــة، ميــك المتيــز بــن منطــن للتجسيــل: األول يكــون وفقــا ل وفقــا لتلــك التجــارب الدولي  •
املطبــق يف حالــة الــرشاكت غــر املزنليــة )مثــل ســنغافورة حيــث يــم التجسيــل إلكرتونيــا(. والثــاين يكــون لملرشوعــات 
ــال  ــال إلهيــا )مث ــة االشــرتاطات والقواعــد الــي يتعــن هيلع اإلمتث ــه اكف ــة منوذجــا خاصــا هبــا، بغــرض تضمين املزنلي

ذلــك بعــض املــدن الكنديــة(. 

تشــر التجــارب الدوليــة كذلــك إىل معــق األطــر التنظمييــة املطبقــة عــى املرشوعــات املزنليــة، بدايــة مــن موافقــة   •
صاحــب املــزنل والنــص عــى إماكنيــة إدارة مــرشوع مــزنيل مضــن عقــد اإلجيــار، واالمتثــال لقوانــن املناطــق اجلغرافيــة 
ــك  ــة والتصــارحي األخــرى حــال تطلــب النشــاط املــزنيل ذل ــة، مــرورا بالتصــارحي التجاري ومراســم املرشوعــات املزنلي

ــدا(. ــة وكن ــدة األمريكي ــات املتح ــة الوالي ــة خاص )بصف

يف لك مــن كنــدا وســنغافورة، أمكــن الوقــوف عــى هيــالك قانونيــة خمتلفــة لملرشوعــات املزنليــة، مبــا يتيــح هلــا   •
ــة  ــة، ورشك ــة الفردي ــدا ميكــن لملــرشوع املــزنيل أن يتخــذ منــط امللكي ــا لطبيعهتــا. فــي كن ــار فميــا بيهنــا وفق االختي
املشــاركة، والرشكــة احملــدودة، والرشكــة التعاونيــة. ويف ســنغافورة ميكــن أن يكــون املــرشوع املــزنيل ملكيــة فرديــة، 
أو رشاكــة، أو رشاكــة ذات مســؤولية حمــدةدة، أو رشكــة حمــدودة خاصــة. يذكــر أن تلــك األمنــاط القانونيــة تنطبــق 

أيضــا عــى املرشوعــات غــر املزنليــة.

جــاء اخلضــوع للريبــة كأحــد املتطلبــات الرئيســة الــي يتعــن عــى املرشوعــات املزنليــة اإلمتثــال إلهيــا يف التجــارب   •
ــة  ــدان معامل ــك البل ــي تل ــات، تتب ــك املرشوع ــى تل ــة. وتيســرا ع ــر املزنلي ــات غ ــك املرشوع ــة، شــأهنا يف ذل الدولي
تفضيليــة للتيســر عــى تلــك املرشوعــات، حبيــث يــم إضافــة جــزء مــن تلكفــة تشــغيل املــزنل مكقــر معــل إىل بنــود 
التاكليــف اجلاريــة لملــرشوع. يف حــن غابــت تلــك القضيــة عــن البلــدان اخلليجيــة، كوهنــا تســهتدف املواطنــن فقــط، 

ــة. الذيــن ال خيضعــون للريب

عــى مســتوى دول جملــس التعــاون اخللــي، تتســم جتربــة املرشوعــات املزنليــة باحلداثــة نســبيا، مــع غلبــة الطابــع   •
االجمتــايع علهيــا، لتكــون يف جوهرهــا امتــدادا ملرشوعــات األرس املنتجــة. وعــادة مــا تتبــى اهليئــة املعنيــة بتمنيــة 
املرشوعــات الصغــرة واملتوســطة، ووزارات الشــؤون االجمتاعيــة والعمــل جهــود التنســيق إلصــدار تــرحي املــرشوع 

املــزنيل. 

ــة   ــة االقتصادي ــرة التمني ــن دائ ــاون ب ــزنيل بالتع ــرشوع امل ــص امل ــم إصــدار ترخي ــة املتحــدة، ي ــارات العربي يف اإلم  •
واجلهــة الرئيســة املعنيــة بتمنيــة املرشوعــات الصغــرة واملتوســطة. كذلــك احلــال يف ســلطنة معــان حيــث يكــون التعــاون 
بــن اهليئــة العامــة لتمنيــة املؤسســات الصغــرة واملتوســطة ووزارة التجــارة والصناعــة. وتشــر املبــادرة الوليــدة يف 

اململكــة العربيــة الســعودية إىل أن وزارة التجــارة والصناعــة يه اجلهــة املســؤولة عــن إصــدار تلــك الرتاخيــص.

يتطلــب اإلطــار املنظــم لملرشوعــات املزنليــة – وفــق بعــض التجــارب – التأمــن عــى املــرشوع املــزنيل، باعتبــاره أحــد   •
االشــرتاطات الازمــة لــه )مثــال ذلــك كنــدا واململكــة املتحــدة(.

عــادة مــا تتبايــن  االعتبــارات املنمظــة لعمــل املــرشوع املــزنيل داخــل البلــد الواحــد، وبــن البلــدان بعضهــا البعــض،   •
مــن حيــث التــرحي/ عــدم التــرحي للعاملــة ووجــود الفتــة. غــر أهنــا اشــرتك مجيعهــا يف عــدد مــن االعتبــارات الــي 
حتافــظ عــى طبيعــة وســامة املنطقــة الســكنية )مثــال ذلــك عــدم إحــداث ضوضــاء – ختزيــن ســلع ومــواد خطــرة – 

ــة الكرهيــة والضــارة(. ــرواحئ واألدخن تعطيــل حركــة املــرور – اســتخدام املســاحات خــارج املــزنل – ال

أمكــن الوقــوف عــى حــاالت جتــز تعــدد املرشوعــات بــذات الوحــدة الســكنية )كنــدا عــى ســبيل املثــال(، يف حــن نصــت   •
حــاالت أخــرى عــى التــرحي ملــرشوع مــزنيل واحــد يف املــزنل )اإلمــارات عــى ســبيل املثــال(.
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10. 2 األنشطة املرصح العمل هبا لملرشوع املزنيل

خلصــت التجــارب الدوليــة واإلقلمييــة الــي مت دراســهتا إىل تبايــن مهنــج حتديــد وطبيعــة األنشــطة املــرح هبــا   •
لملــرشوع املــزنيل.

فــي الواليــات املتحــدة عــى ســبيل املثــال، اكن املجــال مفتوحــا لاكفــة األنشــطة الــي ينطبــق علهيــا قواعــد واشــرتاطات   •
العمــل املــزنيل، حيــث يــم معاملــة تلــك املرشوعــات مــن منظــور جتــاري – مثلهــا يف ذلــك املرشوعــات غــر املزنليــة – وأن 

مــا ميزهــا هــو مــاكن العمــل فقــط. 

ــدا.  ــن وســلطنة مُعــان أكــر حتدي ــة – اإلمــارات والبحري ــدان اخلليجي يف حــن جــاءت األنشــطة املــرح هبــا يف البل  •
كذلــك فإهنــا يف بعــض األحيــان تكــون موجهــة فقــط للســيدات، إنطاقــا مــن كونــه توجــه ذات طابــع اجمتــايع لمتكــن 
ــه )مثــال ذلــك رخصــة مبدعــة بإمــارة أبــو ظــي والرنــاجم التنفيــذي  ــه نشــاط جتــاري قــامئ بذات األرس أكــر مــن كون

الســعودية(. الغــرف  جملــس  جانــب  مــن  املقــرتح 

10. 3 األمعال املزنلية اليت تقوم بإنتاج األطعمة لبيعها

ــة  ــارب الدولي ــر التج ــا ع ــرشع هل ــة املُ ــت رؤي ــد تباين ــع، فق ــراض البي ــزنل ألغ ــدة يف امل ــة املع ــص األطعم ــا خي فمي  •
واإلقلمييــة الــي مت دراســهتا.

•  يف الواليــات املتحــدة األمريكيــة – حفاظــا عــى الصحــة العامــة - قامــت بعــض الواليــات األمريكيــة إلصــدار "قانــون 
إطــاري بشــأن األطعمــة املعــدة يف املــزنل"، ســواء اكن املــرشوع مــزنيل أو املــرشوع غــر مــزنيل ولكنــه يعمتــد عــى 
ــزنل  ــة يف امل ــداد األطعم ــوم بإع ــي تق ــات ال ــن املرشوع ــون اإلطــاري ب ــز القان ــزنل. مكــا م ــة يف امل ــز األطعم جته

ألغــراض البيــع املبــارش، وتلــك الــي تقــوم بإعدادهــا ألغــراض البيــع املبــارش وغــر املبــارش.

ــون اإلطــاري للصحــة  ــة عــى القان ــار  جتهــز األطعم ــع مق ــة قســم خــاص بترشي ــة بإضاف ــدا، قامــت احلكوم يف كن  •
العامــة، ومل تفــرد لــه قانونــا منفصــا. هــذا باإلضافــة إىل إصــدار مبــادئ توجهييــة خاصــة باملرشوعــات املزنليــة الــي 

تقــوم عــى جتهــز األطعمــة.

يف ســنغافورة، آثــر املُــرشع يف حتديــده لألنشــطة املــرح هبــا لملرشوعــات املزنليــة أن يكــون مــن بيهنــا األطعمــة   •
عــى نطــاق واســع ألغــراض البيــع. حيــث رصح لتلــك املرشوعــات إنتــاج مكيــات صغــرة احلجــم مــن األطعمــة لبيعهــا 

إىل األصدقــاء واملعــارف.

يف البلــدان اخلليجيــة، تــأيت األنشــطة الغذائيــة مضــن األنشــطة املــرح هبــا لملرشوعــات املزنليــة، دون الوقــوف عــى   •
اشــرتاطات خاصــة لذلــك النشــاط. يســتثى مــن ذلــك مقــرتح الرنــاجم التنفيــذي املقــرتح مــن جملــس الغرف الســعودية، 
حيــث تضمــن تفصيــا اكفــة الــرشوط والضوابــط اخلاصــة بأنشــطة التصنيــع الغــذايئ وتعبئــة وتصنيــع وبيــع المتــور. 

يذكــر أن تلــك يه التجربــة الوحيــدة الــي اقرتحــت الــرشوط والضوابــط التفصيليــة لــل نشــاط لــه طبيعــة خاصــة.

10. 4 جهود مساندة وتجشيع متز املرشوعات املزنلية

يف إطــار ســي البلــدان اخلليجيــة لتجشيــع مواطنهيــا عــى ريــادة األمعــال وبــدء مرشوعاهتــم املزنليــة، تقــوم اجلهــات   •
املعنيــة بتوفــر مزايــا وخدمــات يف حــال ترخيــص مرشوعاهتــم. تتضمــن تلــك املزايــا االشــرتاك املجــاين يف الغرفــة 
التجاريــة )مثــال إمــارة الشــارقة(، والــدورات التدريبيــة وحضانــة األمعــال )مثــال الكويــت وســلطنة معــان(، واملشــاركة 
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ــال  ــة، فضــا عــن التســويق اإللكــرتوين ملنتجاهتــم )مث ــة يف داخــل وخــارج الدول يف املعــارض واألحــداث االقتصادي
البحريــن(.

ونظــرا ألن املرشوعــات املزنليــة يــم اعتبارهــا مضــن فئــة املرشوعــات الصغــرة واملتوســطة، فهــي تكــون مؤهلــة أيضــا   •
ــرة واملتوســطة –  ــات الصغ ــة املرشوع ــات املســؤولة عــن تمني ــا اجله ــي تتيحه ــا ال ــات واملزاي ــن اخلدم لاســتفادة م

بإعتبارهــا جــزء ال يتجــزأ مــن ذلــك القطــاع حــال إضفــاء الطابــع القانــوين علهيــا.

ــة فقــط،  ــة املعني ــة عــى اجلهــات احلكومي ــة، مل تقتــر جهــود مســاندة ودمع املرشوعــات املزنلي ــدان اخلليجي يف البل  •
ولكهنــا تضمنــت أيضــا جهــودا تطوعيــة تقــوم هبــا رشاكت يف إطــار تعزيــز املســؤولية االجمتاعيــة للــرشاكت )مثــال 

جتربــة الكويــت(.

جــاء تجشيــع متــز املرشوعــات املزنليــة كأحــد المســات املمــزة لغالبيــة التجــارب الــي مت تناوهلــا عــر أقســام   •
الدراســة. حيــث أمكــن المتيــز بــن فئتــن: األوىل تعمتــد عــى مســابقات خمصصــة لملرشوعــات املزنليــة )مثــال 
الواليــات املتحــدة األمريكيــة(، والثانيــة ختصــص فئــة مــن فــات مســابقات تســهتدف املرشوعــات الصغــرة واملتوســطة 

ــة املتحــدة(. ــارات العربي ــال هلــا اإلم )مث



دراسة الخبرات الدولية والخليجية في مجال تنمية المشروعات المنزلية74

• Aaron, Jesse )2014(, ”Vital Small Business Statistics, Trends and Facts for 2014, February 13, http://
www.getbusymedia.com/vital-small-business-statistics-trends-and-facts-for-2014/

• Adweek, ”Half of U.S. Businesses are Home-based”, 30 January, 2012, 
http://www.adweek.com/sa-article/half-us-businesses-are-home-based-137834

• ANA Bank New Zealand Limited )2015(, ”Running your business from home”, 
https://bizhub.anz.co.nz/resources/running-your-business-from-home.aspx

• British Colombia Laws )2014(, ”Public Health Act: Food Premises Regulation”, 22 February, http://
www.bclaws.ca/Recon/document/ID/freeside/11_210_99 

•	 California	Legislative	Information	(2012).	“California	Homemade	Food	Act”.	Official	website,	
http://leginfo.legislature.ca.gov/

• Campbell, Anita )2013(, ”69 percent of U.S. Entrepreneurs Start their Businesses at Home”, Small 
Business Trends, July 2,  
http://smallbiztrends.com/2013/07/home-based-businesses-startup.html

• City of Ottawa )2014: A(. ”Licenses and Permits By-Law: Home-based Business Provisions”. 
Section 127, http://ottawa.ca/en/residents/laws-licenses-and-permits/laws/city-ottawa-zoning-law/
home-based-business-provisions-sec

• City of Ottawa )2014: B(. ”Licenses and Permits By-Law: Home-based Business in RU and AG 
Zones”. Section 128, http://ottawa.ca/en/residents/laws-licenses-and-permits/laws/city-ottawa-
zoning-law/home-based-businesses-ru-and-ag

قامئة املصادر
األمانة العامة للتخطيط التمنوى، »إسرتاتيجية التمنية الوطنية لدولة قطر -2011 2016«، الدوحة: مارس 2011.  •

http://www.oman.om/wps/portal ،)2015( برناجم سند العامين  •

http://www.odb.com.om/DevelopmentLoans.aspx ،»بنك التمنية العامين )2015(، »قروض تمنوية  •

البنك السعودي للتسليف واإلدخار،   • 
http://www.scb.gov.sa/Loans/SmallProjectfamily.aspx ،»مسار األرس املنتجة«

حكومة الشارقة – دائرة التمنية االقتصادية )2015(،   • 
http://www.eitimad.ae/ar/page-41/page-42.html ،»رخصة اعمتاد«

مبادرة املشاركة لتأهيل وتشغيل املرشوعات الصغرة )2015(،   • 
/http://m-musharaka.com ،املوقع الرمسي لملبادرة، الكويت

/http://www.adbusinesswomen.ae ،»جملس سيدات أمعال أبوظي )2012(، »مبدعة  •

وزارة الشؤون االجمتاعية )السعودية(،   • 
.>http://www.mosa-d.gov.sa/daman/Osar.html < ،2014 مرشوع األرس املنتجة، 16 فراير



75 دراسة الخبرات الدولية والخليجية في مجال تنمية المشروعات المنزلية

• City of Ottawa )2014: C(. ”Licenses and Permits By-Law: Home-based Businesses in Villages”. 
Section 128A, http://ottawa.ca/en/residents/laws-licenses-and-permits/laws/city-ottawa-zoning-
law/home-based-businesses-villages

•	 Enterprise	One	(2015),	“Online	Business	Licensing	Service:	Home	Office	Scheme”,	Singapore,	
https://licences.business.gov.sg/SHINE/sop/WebPageHandler?p=OASIS&pn=SelectLicences&Li
cenceID=1422

• Environmental Health )undated(, ”Guidelines for Cottage Industry Involved in Home Food 
Production”, Canada, http://www.gov.pe.ca/photos/original/doh_cottage_gl.pdf

• Forbes )2013(. ”16 Surprising Statistics about Small Businesses”. 9/09/2013, 14/10/2014, http://
www.forbes.com/sites/jasonnazar/2013/09/09/16-surprising-statistics-about-small-businesses/

• Housing and Development Board )2015(, ”Living in HDB: Home Business

• Insurance Bureau of Canada )2014(, ”Home Business”, http://www.ibc.ca/on/business/business-
insurance-coverage/home-business

•	 Ministry	of	Competition,	Science	and	Enterprise	&	Western	Economic	Diversification	Canada	
)2002(, ”Starting a Home-based Business: Manual for Success”, Britich Colombia, Revised 
Version, June, http://www.smallbusinessbc.ca/pdf/hbb2002.pdf

• Ministry of Education )2011(, ”Licensing Criteria for Home-based Education and Care Services 
2008”, revised version, New Zealand, July, http://www.lead.ece.govt.nz/~/media/Educate/Files/
Reference%20Downloads/Lead/Files/Criteria/2008LicensingCriteriaForHomeBasedEducationAn
dCareServicesBooklet1.pdf

• Ministry of Education )2015(, ”Home based Early Childhood Education Services”, New Zealand, 
February, http://www.lead.ece.govt.nz/LeadHome/ServiceTypes/HomeBasedECEServices.aspx 

• Ottawa Documents )undated(, ”Ottawa Home-based Business Guide”, http://documents.
ottawa.ca/sites/documents.ottawa.ca/files/documents/cap124601.pdf

• Rampenthal, Chas )2012(. ”Is Your Home-based Business Illegal?”. Inc.com, 14/10/2014, http://
www.inc.com/chas-rampenthal/legal-checklist-home-based-business.html

• Singapore SME Toolkit )2015(, ”Home Based Business”, http://singapore.smetoolkit.org/
singapore/en/content/en/54439/Home-Based-Business

• Small Business Administration )2015(, ”2015 SBA Mississippi Home Based Business Champion 
of	the	Year”,	https://www.sba.gov/sites/default/files/articles/MS%202015%20Home-Based%20
Business%20Champion.pdf

• Startup Nation )2014(, ”Home-based 100 Competition”, http://www.startupnation.com/home-
based-100/HOME.php

• Susan Ward )2015(, ”Small Business Info Canada: Home Based Business Tax Deductions 



دراسة الخبرات الدولية والخليجية في مجال تنمية المشروعات المنزلية76

You Don’t Want to Miss”, About Money Portal, http://sbinfocanada.about.com/od/
homebusinesstax/a/hbbdeductions.htm

• The Credit Union )2013(, ”New Home-based Business Insurance from the Personal”, http://www.
mycreditunion.ca/belong/article_new-home-based-business-insurance-personal.php

• The Open University Business School )2014(, ”Home-based Businesses and Online Home-based 
Businesses”, http://www.open.ac.uk/business-school/research/projects/home-based-businesses-
hbbs

• The Start Up Donut )2014(, ”Q&A: Setting up a Home-based Business”, http://www.
startupdonut.co.uk/startup/business-premises/q-a-setting-up-a-home-based-business

•	 The	U.S.	Small	Business	Administration	(2014:	A).	“Home-based	Business	Zoning	Laws”.	Official	
homepage, 14/10/2014, http://www.sba.gov/content/home-based-business-zoning-laws

• The U.S. Small Business Administration )2014: B(. ”Run a Home-based Business? – Find the 
Licenses	and	Permits	You	Need”.	Official	website,	14/10/2014,	http://www.sba.gov/blogs/run-
home-based-business-find-licenses-and-permits-you-need

•	 Thompson,	Debra	(2010).	“Home-	Based	Business	Guide”.	U.S.	Family	Liaison	Office,	
November, http://www.state.gov/documents/organization/62809.pdf

•	 U.S.	Internal	Revenue	Service	(2013).	“Business	Use	of	Your	Home”.	Publication	no.	587,	Official	
homepage, 14/10/2014,  http://www.irs.gov/publications/p587/index.html

•	 U.S.	Internal	Revenue	Service	(2014).	“Home	Office	Deduction”.	Official	homepage,	
14/10/2014,		http://www.irs.gov/Businesses/Small-Businesses-&-Self-Employed/Home-Office-
Deduction

•	 Urban	Redevelopment	Authority	(2015),	“Home	Office:	Businesses	Permitted/	not	Permitted	
under	the	Home	Office	Scheme”,	Singapore,	http://www.ura.gov.sg/uol/home-office/Register/
Guidelines/Businesses-under.aspx

• World Economic Forum )2014(, ”The Global Gender Gap Report 2014”, http://www.weforum.
org/reports/global-gender-gap-report-2014

 



77 دراسة الخبرات الدولية والخليجية في مجال تنمية المشروعات المنزلية

ملحق )1(: جملس الغرف الســعودية:  الرشوط والضوابط اخلاصة ملزاولة بعض 

املرشوعات املزنلية

الرشوط والضوابط اخلاصةالنشاطم
أوالً: وزارة الشؤون البلدية والقروية

أمعال اخلياطة 1
والتطريز وتنفيذ 
املفارش باكفة 

أنواعها.

أن يكون ماكن ممارسة العمل بقسم خاريج مستقل عن املزنل وله مدخل خاص.

تصمم وتنفيذ عباءات 2
نسايئ.

توفر غرف قياس

تصمم وبيع املابس 3
اجلاهزة وتأجرها

تصفيف الشعر 4
واملاكياج

مطابقة األدوات واملستحرات املستخدمة لرشوط هيئة املواصفات واملقاييس.

وجود جهاز تعقم لألدوات املستخدمة.

بيع مستلزمات 5
التجميل

محتل مجيع املستحرات التجميلية تجسيل هيئة املواصفات واملقاييس، وأن محتل تارخي صاحيته.

يكون املطبخ خارجيا وليس داخل املزنل.إعداد وطهي الطعام6

متابعة تارخي الصاحية لملواد الغذائية املستخدمة يف املطبخ.

هتيئة املاكن املناسب وفقا لرشوط السامة والصحة.

توفر مزان ملعرفة جودة الزيت املستخدم يف القي ومزان لقياس حرارة اللحوم والدجاج.التصنيع الغذايئ7

تعبئة وتصنيع وبيع 8
المتور

توفر األجهزة الازمة حلفظ املواد الغذائية، وال يم تقدمي أطعمة أو مرشوبات حمرة من اليوم 
السابق.

احملافظة عى النظافة العامة لملطبخ وعى نظافة األدوات.

وجود هشادات حصية للعامات صادرة من حصة البيئة، وجيب لبس زي موحد وقفازات وغطاء 
للرأس وتعليق البطاقة الصحية.

تكون مجيع املواد الغذائية املستخدمة يف حتضر الوجبات الغذائية سواء اكنت طازجة أو مطهية 
نظيفة وخالية من عامات التلف والفساد وصاحلة لاسهتاك البرشي ومطابقة لملواصفات 

والقياسية السعودية اخلاصة بل نوع.

يفضل ختصيص سيارة لتوصيل الطلبات منعا لازدحام داخل احلي السكي.

ال تقل املساحة املخصصة لعنارص اإلعداد والتجهز وتقدمي األطعمة (صالة التحضر - املستودع - 
غسيل األواين)  عن %40 من املساحة اإلمجالية لملطبخ.

تتحمل صاحبة الرتخيص مسؤولية نظامية املشاراكت وسامة العروض.إقامة البازار9
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الرشوط والضوابط اخلاصةالنشاطم
ثانيًا: وزارة التجارة والصناعة

هشادة ختصص جامعية يف نفس املجال باإلضافة إىل خرة ثاث سنواتاإلستشارات10

 عى صاحبة الرتخيص التوقيع عى التقارير واالستشارات الي تصدرها بنفهسا.

عى صاحبة الرتخيص أن تضع امسها ورمقها وترخيصها وتارخيه يف مجيع ما يصدر عهنا من 
تقارير وبيانات.

ثالثًا: املؤسسة العامة للتدريب التقي واملهي

التدريب عى تصمم 11
األزياء واخلياطة

توفر غرف القياس.

التدريب عى التصنيع 12
الغذايئ والطبخ

احلصول عى هشادة حصية.

استخدام مواد مجسلة لدى هيئة املواصفات واملقاييس.

التدريب عى التصوير 13
الفوتوغرايف

عدم احتفاظ املدربة بأي صور خشصية لملتدربات.

يم التقاط الصور اخلاصة لملتدربة باكمرهتا اخلاصة وتتحمل اكمل املسولية عند فقداهنا.

وضع ضوابط وتنبهيات عامة داخل مقر التدريب برورة احملافظة عى الصور الخشصية وعدم 
تصوير الغر.

مراعاة االحتشام أثناء التصوير والتدريب.

التدريب عى التجميل 14
)الشعر والبرشة(

استخدام مواد مجسلة لدى هيئة املواصفات واملقاييس.

مراعاة االحتشام أثناء التدريب.

إحضار تزكية حلسن السرة والسلوك من خشصية نسائية ذات منصب قيادي (حكويم - خاص).تدريب العامات15

تقدمي قامئة بأمساء عامات املزنل  (املتدربات  وأرقام اإلقامة والكفيل أو نخسة من تأشرة الدخول 
الشاملة المس الكفيل لل دورة.
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الرشوط والضوابط اخلاصةالنشاطم
رابعًا: هيئة السياحة واآلثار

أال يقل معر طالبة الرتخيص عن 21 سنة.مرشدة سياحية16

أن جتتاز االختبارات واملقابات الخشصية الي تقميها هيئة السياحة.

أن تكون حاصلة عى دورة يف جمال االسعافات األولية.

توقيع تعهد يتضمن االلزتام بإظهار رمق الرتخيص عى اإلعانات واملنشورات مع مراعاة األنمظة منمظة رحات سياحية17
املعمول هبا والصادرة من اجلهات ذات االختصاص، وأن يقتر نشاطها واهمتامها وتركزها عى 

خدمات الرحات السياحية دون تقدمي أي خدمات أخرى ليس هلا أي عاقة هبذا النشاط.

خدمات السفر 18
والسياحة

أن تكون طالبة الرتخيص حاصلة عى تأهيل يف جمال النشاط صادرة من إحدى رشاكت الطران 
العامة أو معهد معرتف فيه من قبل اهليئة العامة للسياحة واآلثار

مرممة قطع الرتاث 19
الشعي

أن ال يقل املؤهل الدرايس عن املتوسطة لطالبة الرتخيص.

أن ال يقل املؤهل التعلي عن الثانوية العامة لطالبة الرتخيص.مرشدة متحفية20

إجادة اللغة اإلجنلزية و/أو لغة أخرى.

أن ال يقل املؤهل الدرايس عن املتوسطة لطالبة الرتخيص.منمظة فعاليات تراثية21

االلزتام بالطابع الرتايث للفعاليات

استنساخ قطع أثرية 22
وجممسات تذاكرية

أن ال يقل املؤهل الدرايس عن املتوسطة لطالبة الرتخيص.

 التقيد مبطابقة املستنسخ لألصل.

خامسًا: وزارة الرتبية والتعلمي

ال يقل معر طالبة الرتخيص عن 22 سنة.دروس تقوية23

هشادة جامعية يف نفس جمال التخصص مع القدرة عى التدريس.

قاعة تدريس جمهزة.

أن يكون الرتخيص لتدريس البنات جبميع املراحل، أما البنن فا تتجاوز أمعارمه مثان سنوات.

ال يقل معر طالبة الرتخيص عن 22 سنة.تصمم براجم تعلميية24

هشادة تربوية جامعية يف نفس جمال التخصص.

اعمتاد وزارة الرتبية والتعلم للراجم املصممة.
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الرشوط والضوابط اخلاصةالنشاطم

ال يقل معر طالبة الرتخيص عن 22 سنة.رياض أطفال25
أن تكون حاصلة عى مؤهل تربوي متخصص يف رياض األطفال أو عم النفس أو مؤهل 

تربوي ودورة تأهيلية يف مرحلة رياض األطفال.
توفر األوراق الثبوتية أو اإلقامة سارية املفعول لألطفال غر السعودين.

اجتياز طالبة الرتخيص وفريق العمل معها لملقابلة الخشصية الازمة للعمل يف هذه 
الوظيفة حبيث يكون لدهيا القدرة الازمة عى حسن التعامل والتفامه وحل املشالك.

ال يقبل يف رياض األطفال من أمكل السادسة من معره وال من مه دون الثاث سنوات، 
ويدد العمر بهشادة املياد أو بطاقة العائلة بالنسبة للسعودين، وبدفرت اإلقامة أو جواز 

السفر بالنسبة لغر السعودين.
ماءمة غرف الصف املخصصة لألنشطة حبيث ال تقل مساحهتا عن 5*6 مرت لعدد 10 

أطفال لل معملة.
جتهز غرفة الصف باألراكن األساسية الي تتيح للطفل حرية احلركة والتعم وتتيح لملعملة 

املاحظة.
أن تكون مرافق املبى ومنافعه مناسبة ألمعار األطفال من سن 3 إىل 6 سنوات.

ال يقل معر طالبة الرتخيص عن 22 سنة.مراكز نشاط26
أن تقدم مراكز النشاط خطة معلها إىل اجلهة املرشفة امللكفة من قبل اجلهة املختصة حسب 

نوع النشاط قبل البدء بوقت اكف لدراسهتا واعمتادها وتمشل عى:
موقع مراكز النشاط حبيث تتوفر اإلماكنيات.

خطة نشاط املخم واجلدول الزمي لعمله.
اإلماكنيات املتوفرة باملخم ملامرسة النشاط.

حتديد املرحلة الدراسية.
أن تكون طالبة الرتخيص حاصلة عى مؤهل ال يقل عن دبلوم أو متتلك املهارات الازمة 

لتنفيذ الراجم أو محتل رخصة ممارسة املهنة.
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الرشوط والضوابط اخلاصةالنشاطم
سادسًا: وزارة الشؤون االجمتاعية

أال يقل معر طالبة الرتخيص عن 25 عاما.ضيافة األطفال.27  •

أن تكون حاصلة عى دورة يف االسعافات األولية.  •

ضوابط خاصة بالفئة املسهتدفة من اخلدمة:  •

أن يكون معر األطفال من الوالدة إىل سن 6 سنوات وجيوز القبول إىل سن العارشة يف غر   -
أوقات الدراسة الرمسية أو يف احلاالت االستثنائية.

أن يكون الطفل سلميا وخاليا من األمراض املعدية.  -

أن تكون فرتة معل جناح الضيافة ما بن الساعة السادسة صباحا حى احلادية عرش مساًء   -
وميكن متديد الفرتة عند احلاجة.

التأكد من هوية ويل أمر لك طفل أو املفّوض عند تجسيله أو استامه من جناح الضيافة.  -

استدعاء ويل أمر الطفل يف احلاالت الطارئة الستامه.  -

ضوابط مطلوب توفرها يف جناح ضيافة األطفال::  •

أن يكون جناح الضيافة يف مزنل )فيا(.  -

أن يكون جناح الضيافة من اخلرسانة املسلحة وجيد التشطيب وخاليا مون العيووب الفنية   -
واإلنشائية.

أن يتوفر جبناح الضيافة العدد الاكيف من الغرف املناسبة لألنشطة والراجم حبيث ال تقل عن   -
غرفتن ودورة مياه، وال تقل مساحة الغرفة عن 5*5 لل 5 أطفال. 

أن يتوفر جبناح الضيافة الهتوية اجليدة واإلضاءة الاكفية والتكييف املناسب.  -

أن يمشل اجلناح عى دورات مياه حصية، وجيدة الهتوية.  -

أن تستوىف مجيع التجهزات من األثاث واألدوات واألجهزة الازمة لتشغيل اجلناح.  -

ضوابط ورشوط متعلقة بالراجم واخلدمات املقدمة لألطفال:  •

أن يقدم اجلناح اخلدمات االجمتاعية والرتفهيية لألطفال.  -

أن توفر مجيع األجهزة والوسائل املناسبة لألطفال.  -

أن يكون تقدمي الوجبات مبوجب ترخيص إضايف أو من جهات مرخص هلا.  -

ضوابط متعلقة بالعامات )املساعدات( يف مراكز الضيافة:   •

أن ال يتجاوز عدد األطفال لملضيفة الواحدة عن 5 أطفال.  -

أن تكون مجيع العامات )املساعدات( جبناح الضيافة من النساء فقط.  -

أن تكون العاملة املساعدة جبناح الضيافة حاصلة علوى مؤهول عملوي أو دورات وخرات يف   -
جمال العمل.

أن ختضع العامات )املساعدات( للفحوصات الطبية قبل التحاقهن بالعمل يف هذه املراكز   -
لضامن خلوهن من األمراض املعدية عى أن تعاد هذه الفحوصات سنويا.

أن تكون العامات )املساعدات( غر السعوديات عى كفالة صاحبة جناح الضيافة أو ويل   -
أمرهن.
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الرشوط والضوابط اخلاصةالنشاطم

ضوابط خاصة مبقدمة الطلب: ضيافة املسنات28  •

أن ال يقل معر طالبة الرتخيص عن ثاثن عاما.  -
أن محتل مؤهًا ال يقل عن الثانوية العامة أو دورات وخرات سابقة.  -

أن تكون حاصلة عى دورة يف اإلسعافات األولية.  -
أن تكون فرتة معل جناح الضيافة ما بن الساعة السادسة صباحا حى احلادية عرش مساًء   -

وميكن متديد الفرتة عند احلاجة.
االحتفاظ بصورة من هوية من قام بتجسيل لك مسنة جبناح الضيافة يف حالة عدم قدرهتا   -

عى التجسيل بنفهسا.
استدعاء الخشص احملدد يف اسمتارة تجسيل املسنة يف احلاالت الطارئة الستامها.  -

ضوابط خاصة بالفئة املسهتدفة من اخلدمة:   •
أن تكون أمعار املسنات 51 سنة مفا فوق.  -
أن تكون املسنة خالية من األمراض املعدية.  -

ضوابط مطلوب توفرها يف جناح ضيافة املسنات:  •
أن يكون جناح الضيافة يف مزنل )فيا(.  -

أن يكون جناح الضيافة من اخلرسانة املسلحة وجيد التشطيب وخايل من العيوب الفنية   -
واإلنشائية.

أن يتوفر جبناح الضيافة العدد الاكيف من الغرف املناسبة حبيث ال تقل عن غرفة ودورة مياة،   -
وال تقل مساحة الغرفة عن 5*6 مرت لل مخس مسنات. 

أن يتوفر جبناح الضيافة ومرافقه الهتوية اجليدة واإلضاءة الاكفية والتكييف املناسب   -
والتجهزات الازمة.

ضوابط متعلقة بالراجم واخلدمات املقدمة لملسنات:  •
أن يقدم اجلناح اخلدمات االجمتاعية والرتفهيية لملسنات.  -

أن توفر مجيع األجهزة والوسائل املناسبة لملسنات.  -
أن يكون تقدمي الوجبات مبوجب ترخيص إضايف أو من جهات مرخص هلا.  -

ضوابط متعلقة بالعامات يف مراكز الضيافة:   •
أن تكون مجيع العامات جبناح الضيافة من النساء فقط.  -

أن ختضع العامات للفحوصات الطبية قبل التحاقن بالعمل يف هذه املراكز لضامن خلوهن   -
من األمراض املعدية عى أن تعاد هذه الفحوصات سنويا.

أن تكون العامات غر السعوديات عى كفالة صاحبة جناح الضيافة أو ويل أمرهن.  -
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الرشوط والضوابط اخلاصةالنشاطم

ضيافة ذوي 29
االحتياجات اخلاصة

ضوابط خاصة مبقدمة الطلب:  •
أن ال يقل معر طالبة الرتخيص عن مخسة وعرشين عاما.  -

أن يكون الرتخيص خاصا بفئة واحدة من ذوي االحتياجات اخلاصة عى سبيل املثال: توحد   -
أو متازمة داون أو إعاقة مسعية...اخل ويف حال الرغبة باستضافة فئة أخرى يلزم استخراج 

ترخيص آخر.
أن محتل مؤهًا ال يقل عن باكلوريوس متخصص بالفئة احملددة من ذوي االحتياجات اخلاصة أو   -

خرات معلية ودورات سابقة يف هذا املجال.
أن تكون حاصلة عى دورة يف اإلسعافات األولية.  -

االحتفاظ بصورة من هوية ويل أمر لك طفل عند تجسيله جبناح الضيافة.
أن تكون فرتة معل جناح الضيافة ما بن الساعة السادسة صباحا حى احلادية عرش مساًء   -

وميكن متديد الفرتة عند احلاجة.
استدعاء ويل أمر الطفل يف احلاالت الطارئة الستامه.  -

ضوابط خاصة بالفئة املسهتدفة من اخلدمة:  •
أن تكون أمعار األطفال من الوالدة إىل سن12 سنة.  -

أن يكون الطفل خاليا من األمراض املعدية.  -

ضوابط مطلوب توافرها يف جناح ذوي االحتياجات اخلاصة:  •
أن يكون جناح الضيافة يف مزنل)فيا(.  -

أن يكون جناح الضيافة من اخلرسانة املسلحة وجيد التشطيب وخاليا من العيوب والعوائق   -
الفنية واإلنشائية الي قد تعيق احلركة، وتوفر املخارج املناسبة.

أن يتوفر العدد الاكيف من الغرف املناسبة لألنشطة والراجم حبيث ال تقل عن غرفتن ودورة   -
مياه مهيأة مبا يتناسب مع حاجة هذه الفات.

أن تكون جيدة الهتوية واإلضاءة والتكييف.  -
أن يشمتل اجلناح عى دورات مياه حصية، وجيدة الهتوية.  -

أن تستوىف مجيع التجهزات من األثاث واألدوات واألجهزة الازمة لتشغيل اجلناح.  -

ضوابط ورشوط متعلقة بالراجم واخلدمات املقدمة لذوي االحتياجات اخلاصة:  •
يقدم اجلناح اخلدمات االجمتاعية والرتفهيية لذوي االحتياجات اخلاصة.  -

توفر مجيع األجهزة والوسائل املناسبة لذوي االحتياجات اخلاصة.  -
أن يكون تقدمي الوجبات مبوجب ترخيص إضايف أو من جهات مرخص هلا.  -

ضوابط متعلقة بالعامات يف مراكز الضيافة:   •
أن ال يتجاوز عدد األطفال لملضيفة الواحدة عن 3 أطفال.  -
أن تكون مجيع العامات جبناح الضيافة من النساء فقط.  -

أن تكون هناك مساعدة املضيفة يف حال زيادة عدد األطفال عن 3 حاصلة عى مؤهل عيمل   -
ال يقل عن الثانوية العامة وخرات معلية أو دورات سابقة يف هذا املجال.

ختضع العامات للفحوصات الطبية قبل التحاقهن بالعمل يف هذه املراكز لضامن خلوهن من   -
األمراض املعدية عى أن تعاد هذه الفحوصات سنويا.

أن تكون العامات غر السعوديات عى كفالة صاحبة جناح الضيافة أو ويل أمرها.  -
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سابعاً: هيئة االتصاالت وتقنية املعلومات:

خدمة النصوص 30
املمسوعة

جيب اقتصار تقدمي اخلدمات املهنية مثل )االستشارات الطبية أو القانونية أو اهلندسية أو املالية   •
أو التعلميية وغره (عى أحصاب تلك املهن املرخص هلم مبزاولهتا حسب األنمظة املرعية يف 

اململكة.  
أن يم تقدمي اخلدمة عر الرمق املخصص هلا فقط، وان ال تستخدم الرمق املخصص خلدمة معينة   •

لتقدمي خدمة أخرى إال بعد أخذ املوافقة اخلطية الازمة من اهليئة. 
جيب عدم استخدام اخلدمة كوسيلة لتحصيل مبالغ مستحقة خلدمات أخرى خكدمة االشرتاك يف   •

موقع عى االنرتنت أو أي خدمة أخرى .  
جيب عدم استخدام أرقام هاتف املستفيد من اخلدمة، أو األرقام الواردة عن طريق املستخدمن،   •

يف محات إعانية، أو بيع قواعد البيانات املتوفرة لدى املرخص هلا والي حتتوي عى هذه 
األرقام إىل جهات أخرى أو استمثارها بأي شل من األشاكل بدون إذن خي من صاحب 

الرمق.  
عند إرسال أي رسائل دعائية إىل املستخدم، فيجب إرساهلا عن طريق مقدم خدمة مجموعة   •

الرسائل القصرة مرخص له من قبل اهليئة.  
جيب أن ال تتجاوز مدة إيصال املستخدم باخلدمة عند االتصال أكر من عرش  ثواين حكد   •

أقى.  جيب عدم مترير املاكملات بن قواعد البيانات وجتنب استخدامها كوسيط لمترير 
املاكملات سواء حمليا أو دوليا.  

جيب أن حتتوي مجيع اإلعانات أو املنشورات الدعائية للخدمة عى أرقام اهلواتف املخصصة   •
للخدمة املعلن عهنا فقط، وأمس اجلهة املعلنة وأن تم كتابة سعر املاكملة وطريقة اإللغاء خبط 

واحض ومقروء وأن يكون هناك عرض لسعر االتصال عند اإلعان املريئ حى يكون امجليع عى 
بينة قبل احلصول عى اخلدمة.  

خدمة تقدمي الرسائل 31
القصرة

عدم إرسال الرسالة لملشرتك إال بعد أخذ موافقته املسبقة.  •
•  جيب اقتصار تقدمي اخلدمات املهنية مثل )االستشارات الطبية أو القانونية أو اهلندسية أو املالية 

أو التعلميية وغره( إىل أحصاب تلك املهن املرخص هلم مبزاولهتا حسب األنمظة املرعية يف 
اململكة.   

جيب أن حتتوي مجيع اإلعانات و/أو املنشورات الدعائية للخدمة عى أرقام اخلدمات املخصصة   •
للخدمة املعلن عهنا فقط، وامس اجلهة املعلنة، وأن تم كتابة سعر الرسالة وطريقة اإللغاء خبط 
واحض ومقروء وأن يكون هناك عرض لسعر الرسالة يف اإلعان املريئ حى يكون املستفيدون 

عى بينة من أمرمه قبل احلصول عى اخلدمة. 
جيب أن يم استخدام مراكز الرسائل وشباكت االتصاالت املرخص هلا يف اململكة عند إرسال   •

أي رسالة.  
جيب التنسيق مع مشغي شباكت االتصاالت املرخصة داخل اململكة عند استخدام مراكز إرسال   •

الرسائل اخلاصة هبم واملوجودة يف اململكة إلرسال مجموعة الرسائل القصرة ملشرتكن خارج 
اململكة وتتحمل املرخص هلا أي تبعات قانونية أو مالية قد يتعرض هلا املشغل يف حال قيام 

املرخص هلا مبخالفة االتفاقيات الدولية الي حتم عاقة املشغل الداخي مع املشغلن خارج 
اململكة مثل اتفاقية  GSM Association AA. 1 اخلاصة بالرسائل بن املشغلن الدولين 

وغرها.  
إذا اكنت مقدمة اخلدمة تستخدم االنرتنت إلرسال واستقبال الرسائل، فيجب أن تكون أجهزة   •

اخلوادم داخل اململكة.
جيب عدم استخدام اخلدمة كوسيلة لتحصيل مبالغ مستحقة خلدمات أخرى خكدمة االشرتاك يف   •

موقع عى اإلنرتنت أو أي خدمة أخرى إال بعد احلصول عى إذن مسبق من اهليئة.
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خدمة االتصال 32
اإللكرتوين باملشرتك

جيب أخذ موافقة املشرتك املسبقة قبل إجراء أي اتصال إلكرتوين به، وحتديد أوقات االتصال   •
املناسبة له.  

جيب أخذ موافقة املشرتك املسبقة، عن أنواع اخلدمات الي يرغب احلصول عى رسائل بشأهنا.     •
جيب حتديد تلكفة وطريقة اشرتاك املشرتك يف اخلدمة، وطريقة إلغاهئا، وجيب أن تكون هسلة   •

وواحضة، وتتحمل مقدمة اخلدمة أي تبعات تنشأ عن صعوبة معلية االشرتاك أو إلغاء اخلدمة.  
جيب أن يم حفظ أرقام املتصل هبم إلكرتونًيا، واملعلومات املتعلقة باالتصال لفرتة ال تقل عن ستة   •

أهشر، لتمتكن اهليئة من الرجوع إلهيا عند احلاجة، وتتحمل مقدمة اخلدمة مسولية عدم توفر 
تلك املعلومات عند طلهبا خال تلك الفرتة.   

جيب أن يم إباغ املشرتك بامس مقدمة اخلدمة عند االتصال به .  •
جيب أن تكون الدوائر واخلطوط املستخدمة يف تقدمي خدمة االتصال اإللكرتوين § باملشرتك   •

بامس مقدمة اخلدمة املرخص هلا.    
جيب استخدام شباكت وخدمات االتصاالت املرخص هلا من قبل اهليئة فقط.  •

جيب أن تكون أجهزة اخلوادم داخل اململكة.  •

خدمة الريد 33
اإللكرتوين

عدم تقدمي اخلدمة أو الربط بشبكة اإلنرتنت العاملية إال من خال الطرق الي حتددها اهليئة.    •

تنفيذ ومراعاة مجيع ما تصدره اهليئة واجلهات احلكومية األخرى ذات العاقة من ضوابط مراقبة الشباكت.34  •
وتعلميات.   

خدمة تجسيل أمساء 35
النطاقات حسب 
األنمظة واللواحئ 

املنمظة لذلك.

توفر نسخ من ضوابط االستخدام لملشرتكن   •
إيضاح املقابل املايل للخدمات املقدمة لملشرتكن وخصائص اخلدمة لملشرتك  قبل قيامه   •

باالشرتاك.  
توفر الدمع الفي لملشرتكن عى مدار الساعة  •

خدمة نرش احملتوى 36
عى اإلنرتنت

التقيد بأحاكم امللكية الفكرية وفق األنمظة املنمظة لذلك وغرها من األنمظة ذات العاقة عند تقدمي   •
أي براجم لملشرتكن.   

أن ال يم استضافة املواقع احلكومية باململكة إال يف أجهزة خوادم داخل اململكة.  •

خدمة الدعاية واإلعان 37
عى اإلنرتنت

االلزتام مبراعاة الدقة يف حسابات استخدام املشرتكن واالحتفاظ بالبيانات احملاسبية ملدة عام.    •
مضان خصوصية املشرتكن وحساباهتم.  •

االمتناع عن إرشاك الغر يف حسابات املستخدم أو إطاعه عى الرمق الري لملستخدم.    •
االلزتام حبقوق امللكية الفكرية.  •
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ثامناً: وزارة الثقافة واإلعالم:

خدمات اإلعداد ملا قبل 38
الطباعة

تعتر صاحبة الرتخيص مسولة عن أي مواد أو صور خمالفة ألحاكم النظام والاحئة التنظميية   •
ومت إعدادها أو ضبطها يف املقر أو يف أي ماكن آخر.  

عى صاحبة الرتخيص إعداد منوذج عقد موحد يشمتل عى الرشوط املتفق  علهيا بن الطرفن   •
حمدد فيه نوع العمل املتفق عى أدائه واالحتفاظ بصورة من العقد مبلف خاص بالعقود لألمعال 

الي مت أداؤها باملكتب وإبراز امللف ملراقي الوزارة.  
ال يق لصاحبة الرتخيص متكن اآلخرين من اإلطاع عى األمعال اخلاصة بالغر الي قام   •

بتنفيذها.

تعتر صاحبة الرتخيص مسولة عن أي مواد خمالفة ألحاكم النظام واللواحئ يم ضبطها يف الرمس واخلط39  •
املقر أو يف أي ماكن آخر.  

احلرص عى حصة وسامة املواد املكتوبة لغويا.   •
أن يقتر الترحي عى نشايط الرمس واخلط دون تصمم وصناعة األختام.  •

يق لصاحبة الرتخيص تصوير املناسبات واالحتفاالت وذلك مبوجب عقد كتايب، مع مراعاة عدم التصوير الفوتوغرايف40  •
تصوير األخشاص غر الراغبن يف التصوير.  

جيب أن تكون مصورات احلفات أو املناسبات سعوديات.   •
املسودات الفيملية وأصول الصور يه حق لصاحهبا وإعادهتا إليه اقتناء أجهزة التصوير الذايت   •

ال تكون إال بداخل مقر مرخص من الوزارة 
أن تكون املصورة املتجولة سعودية وأن ال يقل معرها عن سبعة عرش عاما.  •

•  أن تقدم صاحبة الرتخيص طلبا للوزارة تبن فيه امس املصورة املتجولة وبياناهتا الخشصية من 
واقع البطاقة وعنواهنا وصورتن مشسيتن وحتديد، املدينة الي ستتواجد فهيا . وتصدر إدارة 

املطبوعات بطاقة خمتومة تعلقها  . املصورة عى صدرها وجتدد البطاقة سنويا. 
ال يق لصاحبة الرتخيص طبع أو تكبر الصور لغرض جتاري أو الستخدامها يف أماكن عامة،   •

إال بعد احلصول عى موافقة خطية من املديرية العامة لملطبوعات أو أحد فروعها.  
جيب مراعاة عدم تظهر أي صور منافية لقم الدينية واألخاقية املرعية يف اململكة.     •

ال جيوز طبع أو تكبر الصور الخشصية إال بطلب أو موافقة من صاحبة الصورة، وال جيوز   •
عرضها للجمهور بدون موافقة صاحبهتا ويظر عرض الصور العادية أو املكرة للنساء.  

ال جيوز تظهر الصور اخلاصة بأغلفة األفام أو أرشطة الاكسيت.  •

مراعاة أحاكم وضوابط نرش اإلعان وإصدار األدلة التجارية الواردة يف الاحئة التنظميية.  الدعاية واإلعان41  •
يق لصاحبة الرتخيص إعداد وتصمم وتنفيذ اإلعانات أو احلصول علهيا جاهزة من املعلنن   •

من داخل اململكة أو خارجها وتوزيعها عى وسائل اإلعان حسب االتفاق.  
ال جيوز التعامل مع أي وسيلة إعامية غر معروفة أو جمهولة املصدر أو ال يح بتداوهلا يف   •

اململكة.  
تكون صاحبة الرتخيص مسولة عن حمتويات إعاناهتا داخل اململكة.  •
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االلزتام بأصول ممارسة هذا النشاط وعدم خمالفة األنمظة الي متثل األنشطة  التجارية أو العاقات العامة42  •
الصناعية أو اإلدارية أو استخدام أي أساليب تتعارض مع مبادئ الرشيعة اإلسامية أو القم 

األخاقية.  
إبرام عقود مع الراغبن يف االستفادة من خدمات صاحبة الرتخيص عى أن تتضمن العقود   •

االلزتامات عى كا الطرفن ونوع اخلدمات أو املساعدة الي ستقدم للجهة املستفيدة.  
عدم التعاون مع مؤسسات خارجية مماثلة هلا يف النشاط إال بعد احلصول عى موافقة خطية من   •

الوزارة عى ذلك.

أن ينطبق عى صاحبة الرتخيص ما ينطبق عى األنشطة اإلعامية األخرى من الزتامات.  اخلدمات الصحفية43  •
أن تزود املديرية العامة لملطبوعات بأمساء الوسائل اإلعامية الي تتعاون حبيث حترص عى   •

حتديث هذه املعلومات أواًل بأول ، معها صاحبة الرتخيص أن ال تتعاون أو متثل أي وسيلة إعام 
أجنبية إال بعد أخذ موافقة الوزارة عى ذلك التعاون.  

يق لصاحبة الرتخيص إعداد التحقيقات وملفات اخلدمات الصحفية والبيانات وتوزيعها عى   •
الوسائل اإلعامية الي متثلها أو تتعاون معها عى أن حتتفظ بصور عهنا يف ملف خاص لل 

وسيلة.  
يق لصاحبة الرتخيص استقبال مندوبات من الوسائل الي تتعاون معها بعد أخذ املوافقة   •
اخلطية املسبقة من الوزارة عى ذلك ويقدم هلم خدمات التصوير ، أو ترتيب إجراء مقابات 

حصفية أو زيارة األماكن عامة.  
تعتر صاحبة الرتخيص مسولة عن نرش أي معلومات أو حتقيقات خاطئة أو مغرضة عن اململكة   •

أو تيء للعاقات بن اململكة وغرها من الدول الصديقة واملنمظات واهليات الدولية يف الوسائل 
الي ميثلها سواء اكنت هذه املعلومات صادرة عن املكتب.  

ال جيوز هلذه الوسائل ممارسة أنشطة مجع اإلعانات أو مجع االشرتااكت أو التوزيع أو غر ذلك   •
من املامرسات الي يه جمال ألنشطة إعامية أخرى إال بعد احلصول عى ترخيص من الوزارة.

إنتاج براجم احلاسب 44
اآليل أو بيعها أو 

تأجرها

إنتاج وتصمم ونرش براجم احلاسب اآليل ذات االستخدام العام اكلراجم التشغيلية أو   •
املخصصة إلصدار أوامر أو إحداث نتاجئ أو براجم استعراضية وبراجم األلعاب من خال 

مرجمن يعملون باملرشوع أو النرش ملرجمن أو مصممن غر متفرغن ومبوجب اتفاق خي 
بعد إجازهتا مجيعا من الوزارة.  

تصمم وإعداد براجم تشغيلية وإدارية مبوجب مواصفات خاصة هبدف استخدامها من قبل   •
جهات حكومية أو أهلية ليكون برناجما خاصا هبا، وال يق لصاحبة الرتخيص استغال هذا 

الرناجم وتصمميه ملؤسسة أخرى.  
تصمم وإعداد براجم تشغيلية وإدارية متخصصة ختدم أنشطة أو خدمات ذات تطبيقات   •

متشاهبة.  
استراد األلعاب والراجم األصلية املنتجة خارج اململكة بعد احلصول عى إذن خي لل   •

برناجم من املديرية العامة لملطبوعات أو أحد فروعها وفق اإلجراءات الرقابية.  
عرض وبيع براجم احلاسب اآليل وبراجم األلعاب األصلية املغلفة.  •

عدم عرض أي براجم غر جمازة رقابيا أو جمهولة املصدر.   •
عدم بيع أو عرض االسطوانات احململة بأفام أو مواد صوتية   •

االحتفاظ بفواتر الرشاء لل برناجم معروض باحملل موحضا فهيا امس املوزع وامس الرناجم   •
وعدد النسخ وتارخي تسلميها لملحل. 

عدم امتاك واستخدام أي أجهزة نسخ للراجم.  •
عدم  تأجر ألعاب احلاسب اآليل.  •
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الرشوط والضوابط اخلاصةالنشاطم

الدراسات االستشارية 45
اإلعامية

عدم قبول إجراء أي دراسات أو استشارات تتناول اجلوانب االجمتاعية أو الثقافية إال بعد   •
حصول املستفيد عى خطاب من الوزارة.  

عدم إجراء أي إحصائيات أو استقصاءات إال بعد استمكال إجراءات الضوابط الواردة يف   •
الاحئة التنظميية. 

• تكون صاحبة الرتخيص مسولة عن أي معلومات غر حصيحة ترد يف الدراسات الي جترهيا أو 
ختالف األنمظة والتعلميات الصادرة يف اململكة.  

أن يكون لدى صاحبة الرتخيص جسل لتدوين معلومات عن مجيع الدراسات واالستشارات الي 
قامت بإعدادها لملستفيدين وأن يبن الجسل امس االستشارة وامس املستفيد واجلهة الي 
ستقدم هلا الدراسة وتارخي إعدادها وتسلميها وغر ذلك من معلومات، ويكون معدًا إلطاع 

مراقي الوزارة هيلع عند طلبه، ويتفظ املكتب بنخسة واحدة عى األقل من الدراسة الي قام 
هبا.  

عى صاحبة الرتخيص عند إجراء البحوث ميدانية إجراهئا مبوجب عقد مع اجلهة املستفيدة مع   •
مراعاة الضوابط التالية:  

عدم اشمتال االستبانة عى أسئلة تتعارض مع الدين والقم والعادات السائدة يف اململكة أو   -
معلومات خشصية أو أرسية.  

جيب عرض مناذج االستبانات التسويقية عى املديرية العامة لملطبوعات لرقابهتا مع بيان   -
اهلدف من املسح وعدد النسخ الي ستطبع من االستبانة واملناطق الي سيجري علهيا املسح 

واجلهة املستفيدة من الدراسة.  
جيب إجراء البحوث واالستقصاءات من خال االستبانة املكتوبة وال  جيوز استخدام أرشطة   -

الاكسيت أو التصوير بالفيديو. 
جيب إال يكون االستبيان عن سلعة أو خدمة غر متوفرة يف اململكة أو  ممنوع الرتوجي هلا   -

مثل الدخان والشيشة.
أخذ موافقة الوزارة عى مجيع الدراسات امليدانية.  -

هشادة جامعية يف اللغة املراد الرتمجة مهنا أو إلهيا. الرتمجة46
عى صاحبة الرتخيص اعمتاد الرتامج الرمسية من مكتب ترمجة معمتد.

املصدر: جملس الغرف السعودية )2014(، »الرناجم التنفيذي ملرشوع تراخيص مزاولة العمل من املزنل«، الرياض.
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