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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.
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مستخلص

مثــة توجــه دويل ووطــي للهنــوض باملرشوعــات املزنليــة وتمنيهتــا. تلــك املرشوعــات الــي ُتعــرَّف عــى أهنــا )املــرشوع أو 
احلرفــة أو النشــاط الــذي يســتخدم مــان ســكي للقيــام بــه - غالبــا مــا يكــون مــزنل مالكــه - وينطــوي عــى أداء معــل متكــرر 

بغــرض حتقيــق رحب، أيــا اكن جحمــه أو طبيعــه نشــاطه(. 

وهيلع تبــىَّ بنــك قطــر للتمنيــة بالتعــاون مــع وزارة العمــل والشــؤون االجمتاعيــة ودار اإلمنــاء االجمتــايع مرشوعــا حبثيــا 
متثلــت مهمتــه يف )اقــرتاح بدائــل حلــول قابلــة للتنفيــذ للهنــوض باملرشوعــات املزنليــة يف دولــة قطــر، اسرتشــادا بالدراســة 
االستكشــافية للواقــع الراهــن لتلــك املرشوعــات، واجلهــود احلاليــة الــي تتبناهــا اجلهــات املعنيــة بالدولــة، وباالســتفادة مــن 

التجــارب اخلليجيــة والدوليــة يف هــذا املجــال.

ــر مســح أحصــاب املرشوعــات  ــة واألخــرة لملــرشوع البحــيث، والــي ســبقها تقري تعتــر هــذه الدراســة اإلصــدارة الثالث
ــت الدراســة  ــة. تضمن ــة املرشوعــات املزنلي ــة يف جمــال تمني ــة والدولي ــو 2014(، ودراســة اخلــرات اخلليجي ــة )يوني املزنلي
- الــي جــاءت يف هيئــة ورقــة بيضــاء - مخســة أقســام رئيســية خبــاف قمســي املقدمــة واخلاصــة، حاولــت خاهلــا طــرح 
ــات املقرتحــة للهنــوض هبــا عــى  ــا اآللي ــة، وم ــة يف الدول ــي تواجــه املرشوعــات املزنلي ــات ال ــا التحدي ــة تســاؤالت: م ثاث

املســتوى الوطــي، وأخــرا مــا عوامــل النجــاح احلرجــة الــي يتعــن مراعاهتــا.

خلصــت الدراســة إىل مقــرتح برنــاجم وطــي لتمنيــة املرشوعــات املزنليــة، اشــمتلت عــى )34( مبــادرة موزعــة عــى )10( 
ــة  ــادئ الرنــاجم الوطــي املقــرتح، واملنطــق املقــرتح ملعامل ــت الدراســة بــن ثناياهــا أهــداف ومب حمــاور معــل. مكــا تناول

املرشوعــات املزنليــة بالدولــة.

ــج  ــق مهن ــة، وف ــة بالدول ــات املزنلي ــة املرشوع ــود تمني ــرتاتيجية جله ــإدارة االس ــة األوىل ل ــة اللبن ــت الدراس ــذا صاغ وهك
تشــاريك مــع اجلهــات املعنيــة الرئيســية وأحصــاب املرشوعــات املزنليــة. ويف ســبيل مواكبــة مطوحــات وتطلعــات أحصــاب 
املرشوعــات املزنليــة، فــإن األمــر يتطلــب إحــداث توافــق بــن اكفــة اجلهــات املعنيــة عــى برنــاجم وطــي لتمنيــة املرشوعــات 

ــة، وإعــان ودمع ســيايس لتدشــينه وتنفيــذه.  املزنلي
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1. مقدمــــــــــة
تهشــد الســاحة الدوليــة تنــايم أعــداد املرشوعــات	املزنليــة )Home-Based Businesses, HbB(، باعتبارهــا نــواة 
أساســية لتجشيــع ريــادة األمعــال، وخلــق قطــاع خــاص نشــط ومبــادر. ويف ظــل تعــدد  التعاريــف املســتخدمة لتوصيــف 

ذلــك النــوع مــن املرشوعــات، ميكــن االسرتشــاد بالتعريــف التــايل:

)املــرشوع املــزنيل هــو املــرشوع أو احلرفــة أو النشــاط الــذي يســتخدم مــان ســكي للقيــام بــه - غالبــا مــا يكــون مــزنل 
مالكــه - وينطــوي عــى أداء معــل متكــرر بغــرض حتقيــق رحب، أيــا اكن جحمــه أو طبيعــه نشــاطه(. 

ــق مرشوعــه التجــاري، ســواء  ــة للنشــاط االقتصــادي، يؤســهسا الفــرد بنفســه ولنفســه، ليطل وهكــذا يعتــر املــزنل حاضن
لفــرتة زمنيــة مؤقتــة حــى ينضــج مرشوعــه وُيولــه إىل مــرشوع غــر مــزنيل، أو قــد يبــى املــزنل هــو املقــر الــدامئ لملــرشوع 

طــوال حياتــه.

عــى املســتوى الوطــي، ميكــن الوقــوف عــى ظاهــرة تزايــد أعــداد املرشوعــات املزنليــة الــي يديرهــا مواطنــن ومقميــن، 
ــات عــدة تواجــه  ــايه الصغــر غــر رمســي )غــر نظــايم(، مبــا يفــرض حتدي ــة مــرشوع متن ــي عــادة مــا تتخــذ هيئ وال

أحصاهبــا.

ويواكــب ذلــك اهمتامــا مزتايــدا مــن جانــب احلكومــة القطريــة باملرشوعــات املزنليــة، كوهنــا متثــل جــزء رئيــس مــن قطــاع 
املرشوعــات الصغــرة واملتوســطة، وذلــك يف ضــوء مــا يــأيت:

توجهــات التمنيــة الــي صاغهتــا )اســرتاتيجية التمنيــة الوطنيــة 2011-2016(، حيــث تتضمــن هــدف تعزيــز القطــاع   •
اخلــاص وتجشيــع ريــادة األمعــال، وهــدف حتســن المتكــن  االقتصــادي واالجمتــايع لــأرسة القطريــة. 

ــرشق األوســط  ــة ودول ال ــاون االقتصــادي والتمني ــدول منمظــة التع ــاجم االســتمثار املشــرتك ل عضويهتــا مضــن برن  •
ومشــال أفريقيــا، الــذي يــويل أمهيــة كــرى بقطــاع املرشوعــات الصغــرة واملتوســطة، خاصــة متناهيــة الصغــر، والــي 

تديرهــا إنــاث.

إال أهنــا تواجــه أيضــا حتديــات عــدة يف التعامــل مــع تلــك املرشوعــات املزنليــة وهتيئــة بيئــة أمعــال مواتيــة هلا. هــذا باإلضافة 
إىل أن املرشوعــات نفهســا تواجــه حتديــات عــدة تعــوق مشــاركهتا الفعالــة مضن جهود التمنيــة االقتصاديــة واالجمتاعية.

تأسيســا عــى مــا تقــدم، بــادر )بنــك قطــر للتمنيــة( بتنفيــذ مــرشوع حبــيث بعنــوان )املرشوعــات املزنليــة يف قطــر: واقعهــا 
الراهــن وآليــات الهنــوض هبــا(، بالتعــاون مــع وزارة العمــل والشــؤون االجمتاعيــة ودار اإلمنــاء االجمتــايع. 

متثلــت مهمــة املــرشوع يف )اقــرتاح بدائــل حلــول قابلــة للتنفيــذ للهنــوض باملرشوعــات املزنلّيــة يف دولــة قطــر، اسرتشــادا 
بالدراســة االستكشــافية للواقــع الراهــن لتلــك املرشوعــات، واجلهــود احلاليــة الــي تتبناهــا اجلهــات املعنيــة بالدولــة، 
وباالســتفادة مــن التجــارب اإلقلمييــة والدوليــة الرائــدة ىف هــذا املجــال( وهيلع مت صياغــة أهــداف املــرشوع البحــيث عــى 

النحــو التــايل:

استكشــاف اخلصائــص األساســية لملرشوعــات املزنليــة ىف قطــر، ودوافــع نشــأهتا، وأمه التحديــات الــي تواجههــا،   •
وتوجهاهتــا املســتقبلية.

الوقوف عى التجارب اخلليجية والدولية اجليدة، واستخاص الدروس املستفادة مهنا.  •
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طــرح بدائــل احللــول املمكنــة للهنــوض باملرشوعــات املزنليــة عــى مســتوى دولــة قطــر - وصــوال إىل برنــاجم  وطــي -   •
أخــذا بعــن االعتبــار طبيعــة الواقــع القطــري واخلــرات اإلقلمييــة والدوليــة.

ويف	سبيل	بلوغ	تلك	األهداف،	متثلت	مهنجية	املرشوع	البحيث	فميا	يأيت:

تنفيــذ مســح هاتــي لملرشوعــات املزنليــة املتــاح بياناهتــا لــدى لك مــن وزارة العمــل والشــؤون االجمتاعيــة ودار اإلمنــاء   •
االجمتــايع )بإمجــايل 1458 بعــد حــذف التكــرارات(. وقــد بلــغ عــدد االســتجابات الفعليــة 535 - صاحــب مــرشوع 

مــزنيل. 

استكشــاف مــاحم )10( جتــارب خليجيــة ودوليــة الســتخاص الــدروس املســتفادة مهنــا، تضمنــت الواليــات املتحــدة   •
األمريكيــة - كنــدا - اململكــة املتحــدة - ســنغافورة - نيوزيانــدا - اإلمــارات العربيــة املتحــدة - اململكــة العربيــة الســعودية 

ــت. ــن - ســلطنة معــان - الكوي - البحري

ــاجئ  ــأن نت ــم بش ــى مرئياهت ــوف ع ــة للوق ــات املعني ــن اجله ــدد م ــع ع ــل م ــاءات وورش العم ــن اللق ــة م ــذ مجموع تنفي  •
املــرشوع البحــيث واحللــول املقرتحــة. 

عقــد )2( ورشــة معــل مــع )86( مــن أحصــاب املرشوعــات املزنليــة للوقــوف عــى احتياجاهتــم األساســية والوقــوف عــى   •
مرئياهتــم بشــأن احللــول املقرتحــة مضــن الرنــاجم الوطــي املقــرتح.

تعتــر هــذه الدراســة اإلصــدار الثالــث واألخــر مضــن جهــود املــرشوع البحــيث، حيــث اختــص املخــرج األول باســتعراض 
ــة  ــاين املــاحم األساســية للتجــارب الدولي ــة، واســتعرض املخــرج الث ــاجئ املســح اهلاتــي ألحصــاب املرشوعــات املزنلي نت
ــاحم  ــان امل ــة بيضــاء - إىل تبي ــة ورق ــي مت صياغهتــا يف هيئ ــة - ال ــة. اســهتدفت الدراســة احلالي ــة ذات الصل واخلليجي
الرئيســة لواقــع التحديــات الــي تعــوق تمنيــة املرشوعــات املزنليــة بالدولــة، واقــرتاح توصيــات وبدائــل سياســات ميكــن تبنهيــا 

يف املــدى الزمــي القصــر واملتوســط، والــي جــاءت يف هيئــة برنــاجم وطــي للهنــوض باملرشوعــات املزنليــة. 

يعرض امللحق )1( ملخص تنفيذي ألمه نتاجئ مسح أحصاب املرشوعات املزنلية يف قطر - يونيو 2014.



7 دراسة آليات النهوض بالمشروعات المنزلية في قطر

املصدر قام الفريق البحيث بتصممي الشلك التوضيحي

المشروع
المنزلي

تيسير ممارسة 
النشاط وتحفيزه

بناء السمعة الجيدة

 الحفاظ على
الصحة العامة

إدراج تأثيرها ضمن 
جهود التنمية

تأسيس  اإلطار 
المؤسسي

والتنظيمي لها

 عدالة المنافسة
بين المشروعات

كيانات ذات وجود 
قانوني

إعالء سيادة  القانون

حتديات خاصة باإلدارة احلكومية واجلهات الدامعة حتديات خاصة باملرشوع املزنيل

شلك	)1(: حتديات	تواجه	تمنية	املرشوعات	املزنلية

تعزيز االمتثال 
للقوانين

الحفاظ على 
خصوصية المنطقة

2. حتديات	تعوق	تمنية	املرشوعات	املزنلية
مثــة اجتــاه متنــايم لــدى مواطنــن ومقميــن لبــدء مــرشوع مــزنيل أو احلفــاظ عــى املــرشوع املــزنيل القــامئ، شــأهنم يف 
ذلــك بــايق بلــدان العــامل املتقــدم والنــايم. يف ضــوء نتــاجئ - مســح أحصــاب املرشوعــات املزنليــة يف قطــرـ  يونيــو 2014"، 

تبــن أنــه:

مــن بــن )535( صاحــب مــرشوع مت مقابلتــه، )458( مهنــم لديــه مــرشوع مــزنيل قــامئ حاليــا، و)77( اكن لديــه   •
مــرشوع مــزنيل وتوقــف.

)98%( مــن أحصــاب املرشوعــات املزنليــة القامئــة حاليــا خيططــون لاســمترار يف مرشوعاهتــم، وأن )90%( مهنــم   •
ــم. ــل مرشوعاهت ــون يف تجسي يرغب

)71%( ممن اكن لدهيم مرشوع مزنيل وتوقف يفكرون يف بدء مرشوع مزنيل جديد.  •

ــدى دار اإلمنــاء االجمتــايع  ــه ل ــة املتــاح بيانات وإىل جانــب نتــاجئ املســح الــي اســتندت عــى جممتــع املرشوعــات املزنلي
ووزارة العمــل والشــؤون االجمتاعيــة. فــإن املشــاهدات الفعليــة تؤكــد عــى أن املجمتــع الواقــي لملرشوعــات املزنليــة يفــوق 

ذلــك العــدد بكثــر، مــع االجتــاه املتنــايم - خاصــة لــدى الشــباب - لبــدء مرشوعاهتــم املزنليــة.

غــر أن ذلــك التوجــه اإلجيــايب لريــادة األمعــال يقابلــه عــدد مــن التحديــات الــي تعــوق تمنيــة املرشوعــات املزنليــة، وميكــن 
تصنيفهــا إىل مجموعتــن مكــا يــوحض الشــلك )1(.
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تلــك  احتياجــات  عــى  للتعــرف  حماولــة  يف   
احتــل  املعوقــات،  هــذه  عــى  للتغلــب  املرشوعــات 
ــة األوىل،  ــان بإجيــار منخفــض املرتب ــر حمــل/ م توف
تــاه توفــر المتويــل امليــر يف املرتبــة الثانيــة )55% 
و%29 مــن إمجــايل املرشوعــات عــى التــوايل(، مكــا 

الشــلك )3(. يــوحض 
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حمل/مان بإجيار منخفض

متويل مير

بيع وتسويق املنتجات

التدريب عى املهارات

إمجايل عدد االستجابات )458( استجابة، ومُسح بتعدد اإلجابات
ــة يف قطــر«،  ــة وآخــرون، »مســح أحصــاب املرشوعــات املزنلي املصــدر: بنــك قطــر للتمني

ــو 2014 ــة، يوني ــدورة األوىل، الدوح ال

شــلك )3(: األمهيــة النســبية ألمه احتياجــات املرشوعــات املزنليــة القامئــة 
)يونيــو 2014( – )%(*

بنــاء المسعــة اجليــدة، وتعزيــز الثقــة يف املــرشوع بــن   •
جممتــع معائــه ومســهتلكيه، مبــا يضمــن اســمترار 
نشــاطها والتوســع فيــه، دون االعمتــاد عــى األهــل 
ــذي  ــر ال ــو األم ــان. وه ــن األحي ــر م ــارب يف كث واألق
يــزداد صعوبــة لتواجــد املــرشوع يف املــزنل دون تنظــمي 
ــرض  ــه. يع ــه ويصــون حقوق ــوحض واجبات ــه ي واحض ل
اإلطــار )1( املقومــات األساســية لبنــاء المسعــة اجليــدة 

لملرشوعــات.

إطــار )1(: املنتــدى االقتصــادي العاملــي: العوامــل األكــر تأثــرا عــى مسعــة 
مرشوعــات األمعــال والثقــة هبــا

ــر 2015  ــدى االقتصــادي العاملــي" يف يناي ــر حديــث صــادر عــن "املنت ــا لتقري وفق
ــة  ــر أمهي ــل األك ــر العوام ــال". تعت ــات األمع ــة يف مرشوع ــور الثق ــون "تط واملعن

ــا ألمهيهتــا(: ــايل )وفق ــة املــرشوع اكلت لمسع
- اجلودة املرتفعة لملنتجات واخلدمات.

- الشفافية ومعامات األمعال الي تتسم بالوضوح.
- الثقة يف الرشكة.

- التعامل اجليد مع العاملن.
- التواصل الدامئ مع العماء 

- األسعار  العادلة.

Source: World Economic Forum )2015(, “The Evolution of Trust in 
Business: From Delivery to Values”, January.

يعرض امللحق )2( نبذة عن أمه القواعد القانونية الي يتعن عى املرشوعات املزنلية االمتثال إلهيا.

يعرض امللحق )3( مجموعة من العقوبات الي تقرها القوانن املعنية حال خمالفة مؤسسات األمعال هلا.

ترتبــط املجموعــة األوىل بالتحديــات الــي تواجــه املرشوعــات املزنليــة ذاهتــا، يف حــن ختتــص املجموعــة الثانيــة بالتحديــات 
الــي تواجــه اإلدارة احلكوميــة واجلهــات الدامعــة لتلــك املرشوعــات.

ذلــك  يف  شــأهنا   - النشــاط  ممارســة  معوقــات   •
املرشوعــات الصغــرة واملتوســطة النظاميــة. ويف هــذا 
الشــأن تشــر نتــاجئ “مســح أحصــاب املرشوعــات 
املزنليــة - يونيــو 2014" إىل أن املشــكات املاليــة 
البيــع  يلهيــا  التحديــات،  تلــك  قامئــة  عــى  تــأيت 
والتســويق )42% و28% مــن إمجــايل املرشوعــات 
املزنليــة القامئــة حاليــا عــى التــوايل( مكــا يــوحض 
ــة  ــات املرتبط ــة إىل التحدي ــذا باإلضاف الشــلك )2(. ه

حباميــة االمس والعامــات التجاريــة هلــا.

فميا	خيص	مجموعة	التحديات	اليت	تواجه	املرشوعات	املزنلية	ذاهتا،	فإهنا	تمشل:

42

28

23

17

13

مشالك مالية

البيع والتسويق

التوصيل والنقل

توفر العاملة

توفر املواد االولية

إمجايل عدد االستجابات )458( استجابة، ومُسح بتعدد اإلجابات
ــة يف قطــر«،  ــة وآخــرون، »مســح أحصــاب املرشوعــات املزنلي املصــدر: بنــك قطــر للتمني

ــو 2014 ــة، يوني ــدورة األوىل، الدوح ال

شــلك )2(: األمهية النســبية لملشــكالت اليت تواجه املرشوعات املزنلية القامئة 
)يونيو 2014( – )%(*
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خماطــر اإلرضار بالصحــة العامــة: خاصــة املرشوعــات الــي تعمــل يف جمــال األطعمــة، وتلــك الــي ترتبــط بالصحــة   •
الخشصيــة. ذلــك أن بعــض مهنــا قــد يــر – بغــر معــد – بصحــة مســهتلكيه، مبــا يؤثــر ســلبا عــى ســامة املواطنــن 

ومصداقيــة املرشوعــات املزنليــة.

ــى  ــن ع ــه يتع ــن، فإن ــكن املواطن ــة لس ــة خمصص ــك املنطق ــت تل ــا اكن ــكنية: فمل ــة الس ــة املنطق اإلرضار خبصوصي  •
املــرشوع عــدم اإلرضار خبصائــص تلــك املنطقــة والقيــام بأيــة ممارســات مــن شــأهنا إزعــاج اجلــران.

وعى مستوى التحديات الي تواجه اإلدارة احلكومية واجلهات الدامعة لملرشوعات املزنلية، فتضم التايل:

صعوبــة إنفــاذ القوانــن الســائدة يف الدولــة: ملــا اكنــت القوانــن املنمظــة لنشــاط مؤسســات األمعــال تتضمــن مجموعــة   •
مــن االلزتامــات الــي ال متتثــل هلــا – عــادة - املرشوعــات املزنليــة. فــإن تلــك القوانــن تنطــوي أيضــا عــى عقوبــات 
لعــدم االمتثــال لتلــك االلزتامــات، الــي تقــوم اجلهــات احلكوميــة املعنيــة بالرقابــة علهيــا وتطبيــق العقوبــات املقــررة يف 

حــال املخالفــة. وهــو األمــر الــذي ميثــل صعوبــة بالغــة لعــدم وضــوح ماهيــة كيانــات املرشوعــات املزنليــة. 

إزدواجيــة املعاملــة مــن خــال مســاندة كيانــات خمالفــة قانونــا: رمغ أمهيــة دمع املرشوعــات املزنليــة – باعتبارهــا فئــة   •
ــة مهنــا، مكــا  مضــن قطــاع املرشوعــات الصغــرة واملتوســطة – إال أهنــا تعتــر "الفئــة غــر الرمسيــة" غــر املجسل

أهنــا ال متتثــل – عــادة - للقوانــن املنمظــة لأنشــطة واملعامــات التجاريــة املعمــول هبــا يف الدولــة.

ــا  ــة قانون ــات خمالف ــن كيان ــاذ القوان ــات إنف ــا جله ــة مزدوجــة. فهــي: وفق ــة معامل ــات املزنلي ــى املرشوع ــن مث، َتْل وم  
يف الغالــب، ويتعــن اختــاذ التدابــر الازمــة لضــامن امتثاهلــا. ووفقــا جلهــات دمع املرشوعــات الصغــرة واملتوســطة 
حتتــاج إىل مزيــد مــن الــدمع املــايل وغــر املــايل، والتجشيــع األديب واملعنــوي مبــا يضمــن زيــادة أعدادهــا والتوســع 

يف نشــاطها، خاصــة بــن املواطنــن القطريــن.

عــدم عدالــة املنافســة بــن املرشوعــات النظاميــة واملرشوعــات املزنليــة غــر النظاميــة: ملــا اكنــت املرشوعــات اكفــة تقــوم   •
بأنشــطة مماثلــة، فــإن إنفــاذ القوانــن عــى الفئــة األوىل وعــدم تطبيقهــا عــى الفئــة الثانيــة ميثــل عائقــا عــى عدالــة 
املعاملــة. فضــا عــن عــدم عدالــة املنافســة الســعرية فميــا بيهنــام، حيــث أن املرشوعــات النظاميــة تتحمــل بتاليــف ثابتــة 

ال تعــاين مهنــا املرشوعــات املزنليــة.

غيــاب اإلطــار املؤســي والتنظــي احلــامك لتلــك املرشوعــات: فهــي غــر مجسلــة مضــن الجســل التجــاري أو غــره   •
مــن الجســات املشــاهبة املعلنــة، وال يتوافــر إطــار مؤســي واحض ملهــام ومســؤوليات اجلهــات املعنيــة هبــا. 

ورمغ أن جهــات عــدة تتبــى جهــودا لــدمع املرشوعــات املزنليــة، إال أن األمــر يتطلــب تأســيس إطــار معــل مؤســي   
ــاجئ. ــن األداء والنت ــاءلة ع ــارا حامكــا لملس ــر إط ــن مســتوى الشــفافية ويوف ــد م ــن مبــا يضــي مزي ــل، ومعل متام

ــد املنمظــة  ــن القواع ــزج ب ــي غالبــا مــا مت ــات املزنليــة غائبــة – وال ــر التنظمييــة ألنشــطة املرشوع كذلــك فــإن األط  
ــق مهنــا أنشــطهتا.  ــي تطل ــة الســكنية ال ــة البيئ ــات أخــرى مرتبطــة بطبيع ــة واشــرتاطات والزتام ــات غــر املزنلي لملرشوع

عدم إدراج الدور والتأثر التمنوي لملرشوعات املزنلية مضن جهود التمنية، ألسباب من بيهنا:   •

ــة  ــا وطبيع ــة واحضــة اســتنادا إىل جحمه ــر اقتصادي ــا ملعاي ــة وفق ــات، موزع ــك املرشوع ــة واحضــة لتل ــاب خريط غي  -
نشــاطها. األمــر الــذى يهســم ىف الوقــوف عــى واقعهــا الراهــن، والوقــوف عــى احتياجاهتــا، ومتابعــة وتقيــمي العائــد 

ــة بتمنيهتــا. ــة املعني ــة وغــر احلكومي مــن التدخــات احلكومي

صعوبــة رصــد التطــور املتحقــق عــى مســتوى تلــك املرشوعــات، مــن حيــث قابليهتــا للمنــو واالســمترارية، واالندمــاج   -
مضــن قطــاع املرشوعــات الصغــرى والصغــرة واملتوســطة غــر املزنليــة.
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3. أهداف ومبادئ الهنوض باملرشوعات املزنلية
ملــا اكنــت املرشوعــات املزنليــة متثــل جــزءا مــن قطــاع املرشوعــات الصغــرى والصغــرة واملتوســطة، الــذي ُتعــوِّل هيلع الدولــة 
ــة للهنــوض باملرشوعــات  ــدو احلاجــة ماســة لتبــي جهــودا حثيث ــادة مســتوى االســتقرار االقتصــادي واالجمتــايع. تب لزي
املزنليــة يف دولــة قطــر، يقــوم عــى حتويــل اكفــة التحديــات الــي تواجــه تلــك املرشوعــات – ســابق اإلشــارة إلهيــا – لتصبــح 

أهدافــا تمنويــة هلــا مكــا يــوحض الشــلك )4(.

ــة  ــن اخلــرات اخلليجي ــتفادة م ــر، وباالس ــة قط ــة يف دول ــات املزنلي ــن لملرشوع ــع الراه ــل الواق ــاجئ حتلي ــتنادا إىل نت واس
والدوليــة ذات الصلــة، خيلــص املــرشوع البحــيث إىل مقــرتح "برنــاجم وطــي للهنــوض باملرشوعــات املزنليــة" عــى أن يــم 

التوافــق بشــأنه، وتنفيــذه بالتنســيق والتعــاون بــن اكفــة اجلهــات املعنيــة بالدولــة. 

يرتكن الرناجم الوطي املقرتح إىل ستة مبادئ  أساسية، مكا يعرضها الشلك )5( وتمتثل فميا يأيت:

ــث  ــزنيل: حبي ــر امل ــزنيل وغ ــرشوع امل ــن امل ــاواة ب املس  •
يصبــح املــرشوع املــزنيل جــزء ال يتجــزأ مــن قطــاع 
"رشكــة"  باعتبــاره  الرمسيــة:  األمعــال  مؤسســات 
بيهنــا  الوحيــد  والفــارق  اعتباريــة.  خشصيــة  ذات 
ــو  ــا ه ــر معله ــرشاكت املؤسســة األخــرى أن مق ــن ال وب

ملــزنل".  "ا

ومــن مث يعتــر "تجسيــل املــرشوع املــزنيل" البوابــة   
ــه  ــة حقوق ــة ملامرســة نشــاطه، واالســتفادة باف القانوني

واملســاءلة عــن مجيــع واجباتــه.

شلك )4(: أهداف تمنية املرشوعات املزنلية

املصدر: قام الفريق البحيث بتصممي الشلك التوضيحي

شلك	)5(:	مقرتح	الربناجم	الوطين	للهنوض	باملرشوعات	

املزنلية:	املبادئ	األساسية

املصدر: قام الفريق البحيث بتصممي الشلك التوضيحي

المساواة بين 
المشروعات المنزلية 

وغير المنزلية

إعالء المنظور 
االقتصادي
للمشروع
المنزلي

المسؤولية 
التضامنية 

للمستهلك في 
حماية حقوقه

تشارك مسؤولية 
 النهوض بالمشروعات

المنزلية

الحفاظ على طبيعة 
النشاط ومهنيته

الحفاظ على 
طبيعة المسكن 

وخصوصيته

المشروع
المنزلي

تيسير ممارسة 
النشاط وتحفيزه

بناء السمعة الجيدة

 الحفاظ على
الصحة العامة

إدراج تأثيرها ضمن 
جهود التنمية

تأسيس  اإلطار 
المؤسسي

والتنظيمي لها

 عدالة المنافسة
بين المشروعات

كيانات ذات وجود 
قانوني

إعالء سيادة  القانون تعزيز االمتثال 
للقوانين

الحفاظ على 
خصوصية المنطقة
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إعــاء املنظــور االقتصــادي جتــاه املــرشوع املــزنيل: باعتبــاره شــلك رئيــي لملؤسســات األمعــال الــي تســتخدم مــان   •
ــا اكن  ــق رحب، أي ــرض حتقي ــرر بغ ــه – وينطــوي عــى أداء معــل متك ــزنل مالك ــون م ــا يك ــا م ــه – غالب ســكي مكوطــن ل

جحمــه أو طبيعــه نشــاطه.

احلفــاظ عــى طبيعــة النشــاط ومهنيتــه: األمــر الــذي يرتبــط كذلــك باالمتثــال ملجموعــة مــن االشــرتاطات اخلاصــة باألنشــطة   •
االقتصاديــة – مــى تطلــب األمــر ذلــك – لضــامن ســامة أداء املــرشوع ومســتوى جــودة اخلدمــات/ املنتجــات الــي يقــوم 

علهيــا، ومضانــا حلقــوق مســهتليك منتجاتــه وخدماتــه.

احلفــاظ عــى طبيعــة املســكن وخصوصيتــه: حبيــث يتعــن ختصيــص جــزء مــن مســكن صاحــب املــرشوع املــزنيل   •
إلدارة نشــاطه، مــع االحتفــاظ باملســكن مكحــل إلقامــة الخشــص/ األرسة.  األمــر الــذي يرتبــط كذلــك باإلمتثــال مجموعــة 

ــران. ــوق اجل ــكنية وحق ــة الس ــكن واملنطق ــى املس ــاظ ع ــة للحف ــرتاطات العام ــن االش م

ــة حقوقــه مــن  ــة محلاي ــة حقوقــه: يقــع عــى عاتــق املســهتلك مســؤولية تضامني ــة املســهتلك يف محاي املســؤولية التضامني  •
خــال اختيــار التعامــل مــع املرشوعــات املزنليــة الرمسيــة، حيــث يعتــر رشطــا رضوريــا لتــي مؤسســات الدولــة 

ــه. حقوق

ــة عــى مســؤولية تشــاركية بــن  ــة: ينطــوي الهنــوض باملرشوعــات املزنلي تشــارك مســؤولية الهنــوض باملرشوعــات املزنلي  •
اكفــة الفــات يف الدولــة، مبــا يف ذلــك: اإلدارة احلكوميــة برؤيهتــا املســتقبلية وتوجهاهتــا االســرتاتيجية وجهودهــا 
احلافــزة، واملجمتــع بنظرتــه اإلجيابيــة، واملــرشوع املــزنيل مبهنيتــه، واملســهتلك بتعاملــه مــع املرشوعــات الرمسيــة مهنــا، 
وجهــات تقــدمي اخلدمــات الدامعــة بتلبيــة احتياجاتــه ومســاندة تطلعاتــه، وقطــاع األمعــال غــر املــزنيل بالتعامــل التجــاري 

ــرشاكت.   ــة لل ــز املســؤولية االجمتاعي ــه يف ســياق تعزي ــه واملســامهة يف تمنيت مع

شلك )4(: أهداف تمنية املرشوعات املزنلية
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4. منطق معاملة املرشوعات املزنلية
ســعيا حنــو التخطيــط الفعــال ملقــرتح "الرنــاجم الوطــي لتمنيــة املرشوعــات املزنليــة"، وإلمعــال املبــادئ األساســية الــي 
مت اإلشــارة إلهيــا عاليــه. تبــدو أمهيــة التوافــق حــول منطــق التعامــل مــع املرشوعــات املزنليــة. فميــا يــي عرضــا تلخيصيــا 

ــد رئيســية يه:  ــة رواف ــذي اســتند إىل ثاث ــك املنطــق املقــرتح، وال لذل

ــغ عــدد االســتجابات  ــة قطــر، اســتنادا إىل نتــاجئ املســح اهلاتــي، وقــد بل ــة يف دول الواقــع الراهــن لملرشوعــات املزنلي  •
خشص.  )535(

حتليل اخلرات اخلليجية والدولية يف هذا املجال، وعددها )10( جتارب.  •

مرئيــات مجموعــة مــن أحصــاب املرشوعــات املزنليــة الــي مت التعــرف علهيــا خــال ورشــي العمــل املخصصتــن،   •
مــرشوع.   صاحــب   )86( وعــددمه 

التوجه التمنوي لملرشوعات املزنلية:
إعــاء املنظــور االقتصــادي لملــرشوع املــزنيل – باعتبــاره نشــاط هــادف إىل حتقيــق رحب – عــى أن يــي ذلــك املنظــور   •
االجمتــايع املســاند لذلــك التوجــه )التــوازن بــن العمــل واحليــاة االجمتاعيــة – التقاليــد احملافظــة وغرهــا مــن 

االعتبــارات(.

ومن مث، يتعن أن يرتكز املرشوع املزنيل عى أسس اقتصادية سلمية تؤهله إىل المنو والتوسع.  •

القوانني	والترشيعات	احلامكة

ــة  ــة لضــامن عدال ــة عــى املرشوعــات غــر املزنلي ــة، واملطبق ــات احلامكــة للنشــاط االقتصــادي بالدول ــن والترشيع القوان  •
املنافســة. 

إمانيــة توفــر بيئــة حافــزة لملرشوعــات املزنليــة عــى غــرار التجــارب الدوليــة، ويف مقدمهتــا احتســاب جــزء مــن   •
تاليــف الســكن عــى أنــه جــزء مــن التاليــف الــي يتحملهــا املــرشوع املــزنيل، وفقــا لقواعــد منمظــة لذلــك يــم تطويرهــا 

ــه املــرشوع. وإجازهتــا الحقــا، مبــا ينعكــس عــى العــبء الريــي الــذي يتحمل

الفئة	املرصح	هلا	تأسيس	مرشوع	مزنيل

املواطنون واملقميون وفقا لنفس االشرتاطات اخلاصة بإقامة مرشوعات غر مزنلية بالدولة.  •

ــض  ــال بع ــد األدىن يف ح ــذا احل ــع ه ــة أن يرتف ــع إماني ــا، م ــن )18( عام ــزنيل ع ــرشوع امل ــب امل ــر صاح ــل مع أال يق  •
األنشــطة االقتصاديــة الــي تتطلــب ذلــك وفقــا لرشوطهــا اخلاصــة.

التجسيل	القانوين	لملرشوع	املزنيل

يف املــدى الزمــي القصــر: شــأنه يف ذلــك املرشوعــات غــر املزنليــة، يــم التجسيــل الرمســي لملرشوعــات املزنليــة يف   •
ــدى وزارة االقتصــاد والتجــارة، مــع مراعــاة تبســيط رشوط وإجــراءات التجسيــل  ــة أوىل ل جســل خمصــص هلــا مكرحل

ــل مســتقل. ــم اســتخدام منــوذج تجسي ــى أن ي ــة النشــاط. ع ــة ملزاول ــص الازم وإصــدار الرتاخي

يف املــدى الزمــي املتوســط: يــم تجسيــل املرشوعــات املزنليــة يف نفــس الجســل املخصــص لملرشوعــات غــر املزنليــة –   •
ــار صاحــب املــرشوع  ــرايع اختي ــل موحــد ي ــل – وباســتخدام منــوذج تجسي ــد تبســيط إجــراءات التأســيس والتجسي بع

ــه )مقــر خمصــص لملــرشوع / مــزنل (. ملقــر معل

  وفقــا جلــدول أمعــال ورشــة العمــل، مت البــدء باســتعراض أمه نتــاجئ املــرشوع البحــيث مــن ِقبــل فريــق املــرشوع، مث تقســمي املشــاركن إىل أربــع مجموعــات اختصــت لك مهنــا مبناقشــة أحــد القضايــا املتعلقــة 

بتمنيــة املرشوعــات املزنليــة ويه: اإلطــار الترشيــي والتنظــي، والتدريــب واالستشــارات والتجشيــع، والمتويــل والتأمــن، والتســويق. وأخــرا قــام ممثــل عــن لك مجموعــة بعــرض ومناقشــة أمه النتــاجئ الــي 

ــع احلضــور. مت التوصــل إلهيــا عــى مجي
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ــة  ــية املعني ــة الرئيس ــى اجله ــه ع ــال" مرشوع ــة أمع ــرض "خط ــزنيل بع ــرشوع امل ــب امل ــوم صاح ــن: يق ــال املرحلت خ  •
بتمنيــة املرشوعــات املزنليــة يف الدولــة، لضــامن ســامة التخطيــط لملــرشوع واحلصــول عــى موافقهتــا املبدئيــة. يــي ذلــك 
التنســيق مــع وزارة االقتصــاد والتجــارة لتجسيــل املــرشوع. عــى أن يــم اإلعــان بوضــوح عــن القواعــد املنمظــة لذلــك 

ــة. ــة املعامل ــة املســتغرقة لضــامن عدال ــرتة الزمني والف

ــة  ــة الرئيســية، أو أي ــك اجله ــب تل ــة مــن جان ــد أن يســتعن باخلدمــات املقدم يذكــر أن لصاحــب املــرشوع املــزنيل اجلدي  •
ــة  ــرار وعدال ــة الق ــك عــى حيادي ــر ذل ــة مــن املرشوعــات. عــى أال يؤث ــك الفئ ــوم عــى خدمــة تل ــة تق جهــات أخــرى بالدول

املعاملــة بــن أحصــاب املرشوعــات املزنليــة احملمتلــن.

اهليلك	القانوين	لملرشوع	املزنيل

خــال املرحلــة األوىل: يــم تجسيــل املرشوعــات املزنليــة باعتبارهــا "مؤسســة فرديــة" كوهنــا ال تنطــوي عــى اشــرتاطات   •
مقيــدة بدرجــة كبــرة لتلــك املرشوعــات.

ــار فميــا بيهنــا –  ــة لاختي ــة متنوع ــالك قانوني ــح هي ــة، مبــا يتي ــون الــرشاكت التجاري ــر قان ــم تطوي ــة، ي ــة الحق يف مرحل  •
تناســب املرشوعــات املزنليــة وكذلــك املرشوعــات الصغــرة واملتوســطة – مــع تيســر اشــرتاطات تأســيهسا.

طبيعة	املزنل

يفــاظ املــرشوع املــزنيل عــى الطبيعــة الســكنية لملــزنل، حبيــث يشــرتط إقامــة صاحــب املــرشوع فيــه، وختصيــص جــزء   •
حمــدد مــن املســكن ملزاولــة نشــاط مرشوعــه. 

ال يكتسب املرشوع القامئ يف مزنل خمصص بالامل لملرشوع صفة املرشوع املزنيل.  •

يف حالــة املنــازل املســتأجرة، يتعــن احلصــول عــى موافقــة مالــك املــزنل عــى تأســيس املــرشوع املــزنيل كتابــة،    •
ــك.  ــا لذل ــد اإلجيــار وفق ــل عق وتعدي

يف املــدى الزمــي املتوســط: ميكــن النظــر يف أن ينــص عقــد إجيــار املســكن عــى المســاح بإقامــة مــرشوع/ مرشوعــات   •
ــة الســكنية، مــع مراعــاة عــدم  ــرايع ســامة املــزنل واملنطق ــا لاشــرتاطات الــي ت ــة داخــل الوحــدة الســكنية، وفق مزنلي

تأثــر ذلــك عــى اإلجيــارات.

دميومة	النشاط	االقتصادي

االحتفاظ خباصية اسمترارية مزاولة نشاط املرشوع املزنيل، بغرض حتقيق رحب.   •

ــه ال  ــزنيل، كون ــرشوع امل ــة امل ــا صف ــوامس بعيهن ــه يف مناســبات/ م ــم مزاولت ــذي ي ال يكتســب النشــاط االقتصــادي ال  •
ــة. يتصــف بالدميوم

األنشطة	االقتصادية	املرصح	هبا

التوافق مع اجلهات احلكومية عى قامئة موسعة لأنشطة االقتصادية املرصح لملرشوعات املزنلية مزاولهتا.  •

يذكــر أن نتــاجئ مســح أحصــاب املرشوعــات املزنليــة قــد أظهــرت حمدوديــة األنشــطة االقتصاديــة الــي تقــوم علهيــا تلــك   •
املرشوعــات فضــا عــن كوهنــا ختاطــب باألســاس الســوق احملــي. ومــن مث يهســم ذلــك التوجــه يف فتــح املجــال ألنشــطة 

ــزنل.  ــدار يف امل ــن أن ت ــورا ميك ــر تط ــرى أك ــة أخ اقتصادي

ــه  ــح 4"، كون ــة – التنقي ــع األنشــطة االقتصادي ــد مجلي ــدويل املوح ــايع ال ــف الصن ــم االسرتشــاد بـــ "التصني ــذا وي ه  •
التصنيــف املعمتــد لبيانــات تعــداد املنشــآت بالدولــة، واملســتخدم لتصمــمي مقــرتح التعريــف القيــايس املوحــد لملرشوعــات 

الصغــرة واملتوســطة يف الدولــة. 
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يــرصح لملــرشوع املــزنيل االشــتغال بنشــاط اقتصــادي واحــد فقــط وفقــا للتصنيــف الصنــايع الــدويل املوحــد مجليــع   •
ــة، القســم  ــع املنتجــات الغذائي ــال هلــا: القســم )10( صن ــح 4"، عــى مســتوى القســم ومث ــة – تنقي األنشــطة االقتصادي

ــة وأنشــطة احملاســبة. ــع امللبوســات، والقســم )69( األنشــطة القانوني )14( صن

ــك القســم )10( صنــع املنتجــات  ــال ذل ميكــن لملــرشوع املــزنيل االشــتغال مبجموعــة واحــدة أو أكــر داخــل القســم. مث  •
الغذائيــة: املجموعــة )101( جتهــز وحفــظ اللحــوم و/أو صنــع منتجــات األلبــان.

عدد	املرشوعات	املرصح	هبا

يرصح مبنح رخصة/ ترخيص واحد إلقامة مرشوع مزنيل عى مستوى الخشص.  •

ــى  ــا ع ــه حفاظ ــص في ــن خش ــر م ــة أك ــة إقام ــد، يف حال ــزنل الواح ــزنيل يف امل ــرشوع م ــن م ــر م ــة أك ــن مزاول ميك  •
حريــات األخشــاص وحقوقهــم، رشط الوفــاء باشــرتاطات ومتطلبــات إقامــة لك مهنــا.

ــة نشــاط اقتصــادي  ــن ترخيــص مــرشوع مــزنيل وآخــر غــر مــزنيل، رشط مزاول يــرصح للخشــص الواحــد امجلــع ب  •
ــد(. ــدويل املوح ــايع ال ــف الصن ــا للتصني ــم وفق ــتوى القس ــى مس ــام )ع ــف يف لك مهن خمال

تنظمي	نشاط	املرشوعات	املزنلية

ــة االشــرتاطات العامــة  ــار اكف ــة، يأخــذ بعــن االعتب ــة أنشــطة املرشوعــات املزنلي إصــدار إطــار تنمظــمي تفصيــي ملزاول  •
ــك(. ــر ذل ــب األم ــة بالنشــاط االقتصــادي )مــى تطل ــة إىل لك االشــرتاطات اخلاصــة املرتبط ــة، باإلضاف ذات الصل

ــع املبــارش  ــك للبي ــة يف املــزنل، ســواء اكن ذل ــة أنشــطة إعــداد املنتجــات الغذائي إصــدار إطــار تنظــي تفصيــي ملزاول  •
ــك اإلطــار ســواء اكن إعــداد  ــة. وينطبــق ذل مــع العمــاء أو للبيــع غــر املبــارش عــن طريــق العــرض يف احملــال التجاري
املنتجــات الغذائيــة يف ســياق معــل املــرشوع املــزنيل، أو إعدادهــا للبيــع مضــن أنشــطة مــرشوع غــر مــزنيل يقــوم هيلع 

صاحبــه.

ــادي  ــاط االقتص ــة بالنش ــرى ذات الصل ــص األخ ــزنيل والرتاخي ــرشوع وامل ــة امل ــة لرخص ــات املاحن ــة/ اجله ــوم اجله تق  •
ــار عــى  ــار التنظــي. مكــا ينــص اإلط ــان عهنــا مضــن اإلط ــم اإلع ــات حمــددة ي ــق آلي ــرشوع، وف ــة عــى امل بالرقاب

ــزتام هبــا. ــدم االل ــع عــى املــرشوع املــزنيل حــال ع ــي تق ــات ال العقوب

االستعانة	بعاملني	ملزاولة	نشاط	املرشوع	املزنيل

يــرصح لملــرشوع املــزنيل - شــأنه يف ذلــك املــرشوع غــر املــزنيل، باالســتعانة بعــدد حمــدود جــدا مــن العاملــن حفاظــا   •
عــى طبيعــة املســكن واملنطقــة الســكنية، وفقــا لطبيعــة النشــاط االقتصــادي )3-2 عامــل(.

ــي  ــزنيل بتب ــرشوع امل ــزتم امل ــامل، مكــا يل ــزنيل والع ــرشوع امل ــن صاحــب امل ــة ب ــري العاق ــل القط ــون العم ــم قان ينظ  •
"سياســة إلدارة املــوارد البرشيــة" العاملــة لديــه تتوافــق مــع مبــادئ وأحــام قانــون العمــل القطــري، ويــم إقرارهــا مــن 

ــة. ِقبــل وزارة العمــل والشــؤون االجمتاعي

تكــون األولويــة يف االســتعانة بالعــامل مــن املواطنــن القطريــن، فــإن مل يوجــد فتكــون األولويــة ألبنــاء القطريــة املزتوجــة   •
ــة أو قطــري، مث مواطــي دول جملــس التعــاون اخللــي،  ــزوج غــر القطــري املــزتوج مــن قطري مــن غــر قطــري، مث ال

ــة، مث اجلنســيات األخــرى. ــدول العربي مث مواطــي ال

  يعــرض امللحــق )4( التصنيــف الصنــايع الــدويل املوحــد مجليــع األنشــطة االقتصاديــة – تنقيــح 4 اســتنادا إىل القطاعــات االقتصاديــة الــي تبناهــا التعريــف القيــايس املقــرتح لملرشوعــات الصغــرة واملتوســطة 

يف دولــة قطــر.
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5.	مكونات	الربناجم	الوطين	لتمنية	املرشوعات	املزنلية
ــات  ــتطاع رأي أحصــاب املرشوع ــاجئ اس ــل نت ــة يف ضــوء حتلي ــات املزنلي ــة املرشوع ــاجم الوطــي لتمني ــمي الرن مت تصم

املزنليــة )يونيــو 2014( واسرتشــادا باخلــرات اخلليجيــة والدوليــة الــي مت دراســهتا. 

وإمعــاال لملهنــج التشــاريك واإلدمــاج الفعــال لملســتفيدين الرئيســين مــن هــذا الرنــاجم. فقــد مت مناقشــة املكونــات 
الرئيســية املقرتحــة باســتفاضة خــال ورشــي العمــل املتخصصتــن حبضــور مجموعــة مــن أحصــاب املرشوعــات املزنليــة. 
األمــر الــذي أهســم يف تبيــان مــدى أمهيــة املقرتحــات الــي مت مناقشــهتا، باإلضافــة إىل طــرح مقرتحــات جديــدة مت أخذهــا 

بعــن االعتبــار.

ــن، مكــا  ــا ملعياري ــا وفق ــية مت تصنيفه ــة حمــاور معــل رئيس ــات املزنلي ــة املرشوع ــاجم الوطــي لتمني ــرتح الرن ــن مق يتضم
يصورهــا الشــلك )6( وذلــك عــى النحــو التــايل:

ــة  ــع االقتصــادي وتمني ــة للتنوي ــا االســرتاتيجية القطاعي ــي حددهت ــز ال ــاالت الرتك ــادا مبج ــادرة: اسرتش مســتوى املب  •
القطــاع اخلــاص، والــي تمتثــل يف: مبــادرات لكيــة )Macro( وهيلكيــة )Structural(، ومبــادرات عــى املســتوى 

  .)Micro( اجلــزيئ

جمــال املبــادرة: حيــث مت تبــي )10( حمــاور متثلــت يف: سياســات وبــراجم معــل وطنيــة، البيئــة الترشيعيــة والتنظمييــة   •
واإلجرائيــة، إتاحــة املعلومــات واملعــارف، خلــق ثقافــة جممتعيــة دامعــة، النفــاذ إىل المتويــل والتأمــن، النفاذ إىل األســواق، 

التعــم والتدريــب، اخلدمــات االستشــارية والتوجيــه، اخلدمــات اللوجســتية، وأخــرا تجشيــع رواد األمعــال املبتكريــن.

ــادرات عــى املســتوى  ــة. وأخــرا املب ــة والثقافي ــة والتنظميي ــاول املوضوعــات املؤسســية والقانوني ــة تتن ــادرات اهليلكي ــة هلــا. واملب ــة املرافق ــة واألطــر والــراجم الوطني ــاول السياســات الوطني ــة تتن ــادرات اللكي   املب

ــا حمــددة. راجــع: ــات ومنتجــات  تســهتدف قضاي ــر خدم ــات لتوف ــراجم ومرشوع اجلــزيئ تضــم اســتمثارات/ ب

ــة قطــر  ــة لدول ــة الوطني ــر اســرتاتيجية التمني ــة القطــاع اخلــاص«، أحــد خمرجــات مــرشوع تطوي ــع االقتصــادي وتمني ــة العامــة للتخطيــط التمنــوي ووزارة األمعــال والتجــارة )2011(، »اســرتاتيجية التنوي األمان
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شلك )6(: مقرتح الربناجم الوطين لتمنية املرشوعات املزنلية: حماور العمل الرئيسية

املصدر قام الفريق البحيث بتصممي الشلك التوضيحي

سياسة عامة بشأن تجشيع املرشوعات املزنلية

الرناجم الوطي لتمنية املرشوعات املزنلية

األطر املؤسسية والترشيعية والتنظميية واإلجرائية املنمظة لملرشوعات املزنلية واحلومكة 

خلق ثقافة جممتعية دامعةإتاحة املعلومات واملعارف

النفاذ إىل األسواقالنفاذ إىل المتويل والتأمن

اخلدمات االستشارية والتوجيهالتعم والتدريب

تجشيع رواد األمعال املبتكريناخلدمات اللوجيستية
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تجشيــع  بشــأن  عامــة  سياســة  تبــي   :)1( مبــادرة   •
املرشوعــات املزنليــة، وذلــك هبــدف خلــق فهــم واحض 
لتوجــه الدولــة بشــأن الهنــوض باملرشوعــات املزنليــة، 
ــة )اجلهــات  ــك الفئ ســواء بــن القامئــن عــى مســاندة تل
احلكوميــة وغــر احلكوميــة( واملرشوعــات املزنليــة )احلالية 
واملســتقبلية(. هــذا ويعــرض اإلطــار )2( منوذجــا ملكونــات 

ــة. ــة الكندي ــا للحال ــة وفق ــة السياســة العام وثيق

لتمنيــة  الوطــي  الرنــاجم  إصــدار   :)2( مبــادرة   •
ــات  ــة املرشوع ــن نســق تمني ــة، يتضم ــات املزنلي املرشوع
املزنليــة يف الدولــة واملبــادرات الــي مت التوافــق علهيــا. 
وذلــك هبــدف إحــداث توافــق بشــأن توجهــات الدولــة 

للهنــوض باملرشوعــات املزنليــة، واجلهــات القامئــة علهيــا ومهامهــا ومســؤولياهتا، ومضــان تناســق جهــود خمتلــف اجلهــات 
املعنيــة بتمنيــة املرشوعــات املزنليــة. هــذا باإلضافــة إىل توفــر إطــار ملتابعــة وتقيــمي النتــاجئ املتحققــة.

حمور	األطر	املؤسسية	والترشيعية	والتنظميية	واإلجرائية	واحلومكة

ــالك  ــتحداث هي ــدف اس ــك هب ــا، وذل ــة وتجسيله ــرشاكت التجاري ــيس ال ــيط تأس ــي لتبس ــر الترشي ــادرة )3(: التطوي مب  •
قانونيــة جديــدة مــن الــرشاكت التجاريــة الــي تواكــب طبيعــة املرشوعــات املزنليــة، وكــذا املرشوعــات الصغــرة واملتوســطة 
اسرتشــادا بالتوجهــات الدوليــة الرائــدة يف هــذا املجــال )مثــال هلــا الــرشاكت الفرديــة ذات الصفــة القانونيــة، والــرشاكت 
ــة(. هــذا باإلضافــة إىل تبســيط اشــرتاطات تلــك الــرشاكت )مثــال احلــد األدىن لــرأس املــال املدفــوع(، وتيســر  التعاوني
ــى  ــدوا ع ــد أك ــل ق ــاركن يف ورشــي العم ــة املش ــات املزنلي ــر أن أحصــاب املرشوع ــر بالذك ــل. جدي ــراءات التجسي إج
أمهيــة تبســيط اإلجــراءات وإلغــاء رشط احلــد األدىن لــرأس املــال املدفــوع لتأســيس الــرشاكت والــذي تبلــغ قميتــه )200( 

ألــف ريــال قطــري.

مبــادرة )4(: تصمــمي اإلطــار املؤســي لتمنيــة املرشوعــات املزنليــة، شــاما اكفــة اجلهــات ذات الصلــة – احلكوميــة وغــر   •
احلكوميــة – واملهــام واملســؤوليات املنوطــة لــلك مهنــا، وذلــك اسرتشــادا بالسياســة العامــة والرنــاجم الوطــي ذات 
الصلــة. يذكــر أن أحصــاب املرشوعــات املزنليــة املشــاركن يف فعاليــات ورشــي العمــل قــد أكــدوا عــى أمهيــة التعريــف 
ــة يف  ــات جممتع ــك املعلوم ــرض تل ــع ع ــات، م ــن خدم ــه م ــؤوليات وتقدم ــن مس ــه م ــوم ب ــا تق ــة وم ــات املعني ــة اجله باف

ــود القامئــة.  ــن شــبكة معــل بيهنــم لتنســيق اجله ــة إىل تكوي ــد. باإلضاف ســياق واح

ــة، شــاما االشــرتاطات وااللزتامــات  ــر "نظــام املــرشوع املــزنيل" لتنظــمي نشــاط املرشوعــات املزنلي ــادرة )5(: تطوي مب  •
ــد  ــن القواع ــك م ــر ذل ــا – وغ ــام هب ــا القي ــرصح هل ــطة امل ــة – األنش ــارحي الازم ــص والتص ــة، الرتاخي ــة واخلاص العام
املنمظــة لعملهــا. جديــر بالذكــر أن املشــاركن يف ورشــي العمــل قــد أكــدوا عــى أمهيــة هــذه املبــادرة، عــى أن تــرايع 
هسولــة االجــراءات، وأمهيــة الــدور الرقــايب واالهمتــام بالتوعيــة والتدريــب هيلع )مــن خــال منشــورات وورش معــل 

ــذه. ــة( لضــامن ســامة تنفي تعريفي

إطار )2(: وثيقة السياسة العامة: البنود الرئيسة وفقا للمنوذج الكندي 
تارخي النفاذ: يم اإلشارة إىل تارخي دخول السياسة العامة حز التنفيذ.  -

جمــال التطبيــق: التعريــف حبــدود تنفيــذ السياســة، مــع ذكــر االســتثناءات حــال   -
وجودهــا.

نسق السياسة: اإلطار العام الذي يم تطبيق السياسة يف سياقه.  -
التعاريف املستخدمة: يف إشارة إىل التعاريف اخلاصة بتلك السياسة.  -
بيان السياسة: التعريف هبا واألهداف الرئيسة الي تسىع إىل بلوغها.  -

النتاجئ املتوقعة من تطبيقها: حى ميكن قياس أداهئا.  -
احتياجــات تطبيــق السياســة: جهــات التنفيــذ ومهــام ومســؤوليات لك مهنــا،   -

والتقيــمي. املتابعــة  واحتياجــات 
البيانــات األساســية جلهــة االختصــاص الرئيســة املســؤولة عــن تنفيــذ السياســة   -

ــاركة. ــات املش ــع اجله بالتنســيق م

ــة  ــق السياســات احلكومي ــوى وثائ ــتنادا إىل حمت ــوى اس ــر احملت املصــدر: مت تطوي
ــة. ــة الكندي ــع للحكوم ــة التاب ــس اخلزان ــع جمل املتاحــة عــى موق

يعرض امللحق )5( منوذجا مقرتحا لتوصيف كل مبادرة من املبادرات املخطط أن يتبناها الربنامج.

ويف	ســبيل	تفعيــل	الربنامــة	الوطــين،	مت	اقــرتاح		٣٤	مبــادرة	موزعــة	عــى	حمــاور	العمــل	املذكــورة	عاليــه،	
وذلــك	عــى	النحــو	التــايل: 

حمور		سياسات	وبراجم	معل	وطنية	لتجشيع	املرشوعات	املزنلية
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مبــادرة )6(: تطويــر "إطــار تنظــي حــامك ملرشوعــات إعــداد األطعمــة يف املــزنل ألغــراض البيــع".  وتعــود أمهيــة هــذه   •
املبــادرة لتعــامظ الــوزن النســي لملرشوعــات املزنليــة القامئــة العاملــة يف هــذا املجــال، فضــا عــن تأثرهــا املبــارش عــى 

حصــة املســهتلكن. 

جديــر بالذكــر أن أحصــاب املرشوعــات املزنليــة الذيــن شــاركوا يف ورشــي العمــل قــد أكــدوا عــى أمهيــة هــذا اإلطــار،   
ــون  ــأن يصل ــا ب ــدوا اهمتام ــد أب ــك فق ــاء فهيــا. كذل ــة العم ــزز مــن ثق ــه ســوف يســن مــن جــودة منتجاهتــم، ويع كون

ــدء نشــاط املــرشوع. ــة وحمتويــات اإلطــار التنظــي قبــل ب عــى برنــاجم تدريــي عــن االشــرتاطات الصحي

مبــادرة )7(: التجسيــل الرمســي لملرشوعــات املزنليــة: والــذي مكــا ورد ســابقا خمطــط أن يــم عــى مرحلتــن  زمنيتــن،   •
وصــوال إىل وجــود نظــام تجسيــل موحــد لملرشوعــات )املزنليــة وغــر املزنليــة(. 

ويف هــذا الشــأن أشــار أحصــاب املرشوعــات املزنليــة املشــاركن يف فعاليــات ورشــي العمــل إىل أمهيــة البــدء بجســل   
منفصــل حلــن تبســيط إجــراءات ومتطلبــات الجســل القــامئ لملرشوعــات غــر املزنليــة، عــى أن يــم تبــي مجموعــة مــن 

ــة(. ــة – جلســات توعي ــات تعريفي ــال بطاق ــل )مث ــات التجسي ــود لتوعيهتــم بأســلوب ومتطلب اجله

مبــادرة )8(: تنظــمي ريــادة األمعــال بــن موظــي اجلهــات احلكوميــة وشــبه احلكوميــة: ملــا اكنــت نتــاجئ مســح أحصــاب   •
املرشوعــات املزنليــة قــد أشــارت إىل أن )%56( مــن أحصــاب املرشوعــات القامئــة لدهيــم حاليــا/ اكن لدهيــم وظيفــة، وأن 

ــة.  ــة/ شــبه حكومي ــة حكومي ــون يف جه ــوا يعمل ــون/ اكن ــن )%70( مهنــم يعمل أكــر م

فقــد أشــار املشــاركون يف فعاليــات ورشــي العمــل إىل أمهيــة توافــر قواعــد منمظــة لريــادة األمعــال بــن العاملــن يف   
اجلهــات احلكوميــة وشــبه احلكوميــة، تكفــل هلــم ختصيــص جــزء مــن وقهتــم ألمعــال املــرشوع )مــى تطلــب األمــر ذلــك(، 

ــم. ــد الرغبــة يف املشــاركة يف معــارض ودورات تدريبيــة ختــص مرشوعاهت خاصــة عن

ــادرة مــن  ــة هــذه املب ــع أمهي ــة: تنب ــة املرشوعــات املزنلي ــة بتمني ــة وتقيــمي اجلهــود املعني ــة متابع ــادرة )9(: تأســيس آلي مب  •
احلاجــة إىل تعزيــز مفهــوم "اإلدارة للنتــاجئ" )Management for Results(، مــن خــال أدوات متابعــة للجهــود 
املبذولــة، وتقيــمي لتأثراهتــا املختلفــة، فضــا عــن حتليــل نتــاجئ األداء واقــرتاح اإلجــراءات التصحيحيــة املطلوبــة )إذا لــزم 

األمر(.

كذلــك حتتــل هــذه املبــادرة أمهيــة كــرى مــن جانــب أحصــاب املرشوعــات املزنليــة، حيــث أشــاروا – خــال ورشــي العمــل   
– إىل حاجهتــم إىل رسعــة تنفيــذ القــرارات/ اجلهــود املخططــة، مــع عقــد لقــاءات دوريــة حبضــورمه يــم خاهلــا عــرض 

ومناقشــة مــا مت تنفيــذه مــن جهــود، والوقــوف عــى مرئياهتــم بشــأن تأثــرات ذلــك عــى أنشــطة مرشوعاهتــم. 

ــي  ــات ال ــن والتحدي ــم الراه ــى واقعه ــوف ع ــة، للوق ــات املزنلي ــاب املرشوع ــنوي ألحص ــح س ــذ مس ــادرة )10(: تنفي مب  •
يواجهوهنــا وتوجهاهتــم املســتقبلية. وذلــك عــى غــرار املســح األول الــذي مت تنفيــذه يف يونيــو )2014(، مبــا يتيــح 
ــذ  ــاجئ تنفي ــمي نت ــة وتقي ــذي يهســم أيضــا يف متابع ــر ال ــا. األم ــات وخصائصه ــك املرشوع ــال تل ــن ح ــة ع ــات مقارن بيان

ــاجم الوطــي. الرن
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وهــو املــرشوع املشــرتك بــن بنــك قطــر للتمنيــة ورشكــة تومســون رويــرتز. وقــد مت تدشــن البوابــة اإللكرتونيــة يف مايــو 2014، لتصبــح املنصــة اإللكرتونيــة لافــة رشاكء تمنيــة املرشوعــات متناهيــة الصغــر والصغــرة 

ــة. وتضــم البوابــة )5( حمــاور أساســية يه: أدوات األمعــال، خدمــات دمع األمعــال، قصــص جنــاح رواد األمعــال، مركــز  واملتوســطة« مبــا يف ذلــك املرشوعــات املزنليــة. مبشــاركة اكفــة اجلهــات املعنيــة بالدول

املعرفــة، واملركــز اإلعــايم، 

حمور	إتاحة	املعلومات	واملعارف

مبــادرة )11(: املوقــع اإللكــرتوين لملرشوعــات املزنليــة يف قطــر:  يف ظــل تعــدد اجلهــات واجلهــود املعنيــة بتمنيــة   •
املرشوعــات املزنليــة. ونظــرا حلاجــة أحصــاب املرشوعــات املزنليــة أنفهســم إىل توافــر املعلومــات واملعــارف اخلاصــة بــه 

ــة.  ــه بهسول ــول إلي ــم الوص ــد ميكهن ــان واح ــم يف م ــة هل ــات املقدم واخلدم

قطــر« مشــاريع  »نبــض  الوطنيــة  اإللكرتونيــة  البوابــة  مضــن  واملعــارف  املعلومــات  تلــك  عــرض  املقــرتح  مفــن    
 http://BusinessPulse.qa(( . هــذا ومــن املخطــط أن تعــرض البوابــة أيضــا اكفــة املــواد املعلوماتيــة واملعرفيــة ذات 

ــة، الــي ســوف يــرد ذكرهــا فميــا بعــد. الصل

مبــادرة )12(: الدليــل اإلرشــادي لملرشوعــات املزنليــة: يتنــاول اكفــة التوجهيــات االرشــادية الــي ميكــن أن تســاعد   •
ــه ومنــوه.  ــه، وإدارت ــرة وتأسيســه ومتويل ــه فك ــة مــن كون ــه، بداي ــة مراحــل مرشوع صاحــب املــرشوع املــزنيل خــال اكف
ــة.  ــة اإلجــراءات والتصــارحي املطلوب ــة، واكف ــة لملرشوعــات املزنلي ــا باألطــر التنظميي ــل تعريف ــك يتعــن أن يتضمــن الدلي كذل

ــات  ــة ف ــة اإلشــارة(، مبــا خيــدم اكف ــددة )وريق/ إلكــرتوين/ تفاعــي/ لغ ــل بصــور متع ــرتح إتاحــة الدلي ــن املق ــذا وم ه  
ــات  ــاركن يف فعالي ــة املش ــات املزنلي ــاب املرشوع ــر أن أحص ــر بالذك ــن. جدي ــن واحملمتل ــات احلالي ــاب املرشوع أحص
ورشــي العمــل قــد أوصــوا باإلعــان املجمتــي الواســع حــال إصــداره، باإلضافــة إىل تنفيــذ دورات تدريبيــة هلــم عــى 

إصــداره. حــال  الدليــل  حمتــوى 

مبــادرة )13(: نــرش وإتاحــة قاعــدة بيانــات املرشوعــات املزنليــة جممتعيــا، ويه مبــادرة طرحهــا املشــاركون يف فعاليــات   •
ــا بصــور  ــم نرشه ــة، مبــا يســاعدمه عــى االنتشــار املجمتــي، عــى أن ي ــات املزنلي ورشــي معــل أحصــاب املرشوع

ــة.  ــة دوري ــع حتديهثــا بصف ــددة )وريق/ إلكــرتوين(، م متع

ويف هــذا الصــدد، مــن املقــرتح أن يــم االســتناد إىل نظــام تجسيــل املرشوعــات املزنليــة املقــرتح أن تتــواله وزارة   
ــرش  ــه معــا إذا اكن يفضــل ن ــل مرشوع ــه بتجسي ــد قيام ــه  عن ــم اســتطاع رأي صاحب ــث ي ــارة، حبي االقتصــاد والتج
ــات املتاحــة  ــارشة إىل قاعــدة البيان ــه مب ــه يــم إضافت ــة موافقت ــا أم ال. ويف حال ــه جممتعي املعلومــات األساســية ملرشوع

ــا.  جممتعي

ــعيا  ــا. س ــة هل ــة منطي ــدوى مبدئي ــات ج ــة دراس ــة، وإتاح ــات املزنلي ــرص أمعــال املرشوع ــن ف ــان ع ــادرة )14(: اإلع مب  •
حنــو توســيع جمــال أنشــطة املرشوعــات املزنليــة بالدولــة، ومســاندة رواد األمعــال الذيــن يفكــرون يف إقامــة مرشوعاهتــم 

املزنليــة. 

مــن املقــرتح طــرح مجموعــة مــن األنشــطة االقتصاديــة الــي ميكــن مزاولهتــا باملــزنل، مــع توفــر دراســة جــدوى   
ــر  ــد. جدي ــا صاحــب املــرشوع املــزنيل اجلدي ــي يتحمله ــة ال ــذي يهســم أيضــا يف خفــض التلكف ــر ال ــة هلــا. األم مبدئي
ــة، وميكــن االســتفادة  ــح هــذه اخلدم ــة تتي ــدول األجنبي ــات مؤسســات األمعــال الشــبهية يف ال ــدد مــن بواب ــر أن ع بالذك

مهنــا.

مبــادرة )15(: تطويــر مجموعــة مــن »عــروض الرســوم املعلوماتيــة« )Infographics( الــي تتيــح اكفــة املعلومــات   •
ــات  ــال املعلوم ــة )مث ــة املســتويات التعلميي ــة بشــلك مبســط وهســل، ليخاطــب اكف ــات املزنلي ــة لملرشوع ــارف الازم واملع

القانونيــة والتنظمييــة،  واإلجرائيــة، باإلضافــة إىل املوضوعــات ذات الصلــة بــإدارة األمعــال(.

ــة، ولغــة  ــة واإلجنلزي ــة الفهــم، ومبســطة، مكــا ميكــن إتاحهتــا باللغتــن العربي ــة بكوهنــا هسل ــاز تلــك املــواد التعلميي ومتت  
ــارة. اإلش
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حمور	خلق	ثقافة	جممتعية	دامعة

ــات  ــة دامعــة لملرشوع ــة جممتعي ــق ثقاف ــزنيل الرمســي«، هبــدف خل ــادرة )16(: التســويق املجمتــي »لملــرشوع امل مب  •
ــا.  ــتقبلية عــى تجسيله ــة واملس ــة القامئ ــات املزنلي ــع أحصــاب املرشوع ــب تجشي ــا، إىل جان ــف بأمهيهت ــة والتعري املزنلي
جديــر بالذكــر أن املشــاركن يف فعاليــات ورشــي العمــل قــد أكــدوا عــى أمهيــة اللقــاءات التعريفيــة والتواصــل عــن طريــق 

ــة. اهلاتــف باعتبارمهــا وســيلي االتصــال األكــر اســتخداما وتفاعــا مــع اجلهــات املعني

حمور	النفاذ	إىل	المتويل	والتأمني

ــة املرشوعــات  ــث تتناســب وطبيع ــة: حبي ــة امليــرة لملرشوعــات املزنلي ــة مــن األدوات المتويلي ــادرة )17(: توفــر حزم مب  •
املزنليــة. ووفقــا لنتــاجئ ورشــي معــل أحصــاب املرشوعــات املزنليــة، متثلــت أمه العوامــل/ االشــرتاطات املامئــة للقــروض 
ــل، وأن تكــون قميــة أقســاط وفــرتة  ــة يف: تقــدمي أكــر مــن مقــرتح لفــات المتوي الــي ميكــن أن توفرهــا اجلهــات املعني

ســداد مناســبة، مــع تفضيــل البنــوك اإلســامية. 

وفميــا خيــص الضامنــات، فقــد وجــه البعــض إىل رضورة طلــب مضانــات تــامئ طبيعــة املــرشوع املــزنيل، فميــا رفــض   
ــامن.  ــرض بض ــى ق ــول ع ــرة احلص ــر فك ــض اآلخ البع

مبــادرة )18(: توفــر حزمــة مــن األدوات التأمينيــة املناســبة لطبيعــة املرشوعــات املزنليــة. هــذا وقــد أبــدى أحصــاب   •
ــة،  ــة ملرشوعاهتــم املزنلي ــة تأميني ــر تغطي ــل رغبهتــم يف توف ــات ورشــي العم ــة املشــاركن يف فعالي ــات املزنلي املرشوع

ــان. ــدات واألخشــاص وامل ــة النشــاط، وأن تمشــل املع ــع طبيع عــى أن تتناســب قميــة القســط التأميــي م

حمور	النفاذ	إىل	األسواق

مبــادرة )19(: دليــل التســويق اإللكــرتوين ملنتجــات وخدمــات املرشوعــات املزنليــة: والــذي هيــدف إىل عــرض اكفــة املنتجــات   •
ــاب  ــد أحص ــد أك ــا. وق ــرتوين دامئ هل ــر إلك ــه مق ــة، كأن ــة املرخص ــات املزنلي ــا املرشوع ــوم بإنتاجه ــي تق ــات ال واخلدم

ــادرة. ــذه املب ــة ه ــل عــى أمهي ــة املشــاركن بورشــي العم ــات املزنلي املرشوع

مبــادرة )20(: إقامــة معــرض ســنوي كبــر ملنتجــات املرشوعــات املزنليــة )ُصنــع يف املــزنل(. يذكــر أن هــذه املبــادرة جــاءت   •
ــة. ــات املزنلي ــات ورشــي معــل أحصــاب املرشوع مضــن توصي

ــه  ــة، يقــوم أحصــاب املرشوعــات بعــرض منتجاهتــم في ــادرة )21(: إقامــة معــارض دامئــة ملنتجــات املرشوعــات املزنلي مب  •
بنظــام التنــاوب )عــى أســاس هشــري/ ربــع ســنوي(، عــى أن تتناســب أســعار اإلجيــارات مــع طبيعــة املنتجــات 

املعروضــة.

مبــادرة )22(: توفــر حمــال/ أماكــن ملنتجــات املرشوعــات املزنليــة بأســعار مناســبة، عــى أن تكــون متوفــرة يف مناطــق   •
ــل املــرة( ــة مث ــع والــرشاء )خاصــة املجمعــات التجاري ــة مامئــة تنشــط هبــا حركــة البي جغرافي

مبــادرة )23(: املشــاركة يف املعــارض املومسيــة احملليــة واإلقلمييــة والدوليــة، عــى غــرار الفــرص املتاحــة لملرشوعــات   •
ــة.  ــر للتمني ــك قط ــا بن ــي يرعاه ــر« ال ــة تصدي ــات »واكل ــن خدم ــتفادة م ــن االس ــا ع ــطة. فض ــرة واملتوس الصغ

ــة  ــن قريب ــا يف أماك ــم تنظميه ــة أن ي ــى أمهي ــد احلضــور ع ــة، أك ــات املزنلي ــال ورشــي معــل أحصــاب املرشوع وخ  
مــن التجمعــات الســانية، ويف أكــر مــن منطقــة جغرافيــة، وأن يكــون اجلــدول الزمــي هلــا معــروف ومعلــن منــذ بدايــة 

ــة. ــق سياســة عادل ــة وف ــة إىل اإلعــان عــن رشوط االشــرتاك وشــفافية املعامل ــام. هــذا باإلضاف الع
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إطار )3(: املجاالت التدريبية املطلوبة من ِقبل أحصاب املرشوعات املزنلية 
مهارات البيع والتسويق.  -

مهارات إدارة العماء وتمنية األمعال.  -
مهارات التعبئة والتغليف، خاصة ملرشوعات املنتجات الغذائية.  -

مبادئ اللغة اإلجنلزية يف املعامات التجارية.  -
أساسيات إدارة األمعال.  -

التدريب عى القوانن والترشيعات احلامكة ألنشطة األمعال.  -
ــره واإلعــان  ــة )حــال تطوي ــب عــى اإلطــار التنظــي لملرشوعــات املزنلي التدري  -

ــذه(. ــدء تنفي ــن ب ع
دورات تدريبية متخصصة يف جمال املرشوع.  -

أساسيات التعامل مع اإلنرتنت.  -

املصدر: قام فريق املرشوع بتطوير احملتوى.

مبــادرة )24(: النفــاذ إىل مشــرتيات اجلهــات احلكوميــة   •
ــل  ــى التعام ــا ع ــال تجشيعه ــن خ ــة، م ــبه احلكومي وش
مــع املرشوعــات املزنليــة. ويه املبــادرة الــي طرحهــا 
ــي  ــات ورش ــال فعالي ــة خ ــات املزنلي ــاب املرشوع أحص
العمــل، عــى أن يــأيت يف مقدمــة هــذه اجلهــات تلــك 
ــة خاصــة،  ــة بصف الدامعــة ألحصــاب املرشوعــات املزنلي

عــام. بوجــه  واملتوســطة  الصغــرة  واملرشوعــات 

حمور	التعمل	والتدريب

مبــادرة )25(: حزمــة مــن الــراجم التدريبيــة موجهــة   •
لملرشوعــات املزنليــة. ويف هــذا الشــأن، يعــرض اإلطــار 
)3( عــدد مــن املجــاالت التدريبيــة وفقــا لنتــاجئ مســح 

أحصــاب املرشوعــات املزنليــة وورشــي العمــل. 

ــاجئ  ــا لنت ــة القامئــة – وفق ــن احتياجــات املرشوعــات املزنلي ــة متأخــرة ب ــب" جــاء يف مرتب ــر باإلشــارة أن "التدري جدي  
املســح – حيــث ذكــره )%6( فقــط مــن إمجــايل املشــاركن. ومــع مناقشــة تلــك النتيجــة خــال ورشــي العمــل، تبــن أن 
أحصــاب املرشوعــات املزنليــة هيمتــون بالتدريــب فقــط إذا اكن ســيعود بنتــاجئ مملوســة عــى مبيعاهتــم/ جــودة منتجاهتــم.

كذلــك أشــار أحصــاب املرشوعــات املزنليــة املشــاركون يف ورشــي العمــل إىل أمهيــة التواصــل املســمتر معهــم إلعامهــم   
بالفــرص التدريبيــة املتاحــة، مــع تفضيلهــم للتواصــل عــر اهلاتــف، والرســائل النصيــة القصــرة، مث اإلنرتنــت.

مبــادرة )26(: مســابقة تدريبيــة لطلبــة املــدارس/ اجلامعــات لتأســيس مــرشوع مــزنيل، وذلــك هبــدف نــرش ثقافــة ريــادة   •
األمعــال واملــرشوع املــزنيل لــدى الطلبــة. ومــن املقــرتح أن يــم تصمــمي تلــك املســابقة حبيــث يقــوم الطلبة ببــدء مرشوعاهتم 
املزنليــة يف بدايــة العــام الــدرايس، مــع توفــر التوجيــه والــدمع االستشــاري هلــم. ويف هنايــة العــام الــدرايس يــم إقامــة 

معــرض هلــم واختيــار املرشوعــات الــي حققــت أفضــل نتــاجئ وفــق معايــر املســابقة.

حمور	اخلدمات	االستشارية	والتوجيه

مبــادرة )27(: حزمــة مــن خدمــات استشــارية املوجهــة لملرشوعــات املزنليــة، شــأهنا يف ذلــك اخلدمــات املوجــه ملرشوعــات   •
ــة  ــات املزنلي ــر أن أحصــاب املرشوع ــر بالذك ــة. جدي ــة بالدول ــات املختلف ــوم علهيــا اجله ــي تق ــرة واملتوســطة وال الصغ
املشــاركن يف فعاليــات ورشــة العمــل قــد أشــاروا إىل أن اخلدمــات االستشــارية اخلاصــة بالتســويق واملبيعــات، واالرتقاء 

جبــودة املنتجــات حتتــل األولويــة.

مبــادرة )28(: تأســيس خــط ســاخن ملعلومــات املرشوعــات املزنليــة، للــرد عــى اكفــة استفســاراهتم. يذكــر أن هــذه املبادرة   •
ــة اإلعــان املجمتــي  ــة. مكــا أشــاروا إىل أمهي ــات ورشــي معــل أحصــاب املرشوعــات املزنلي مت طرحهــا خــال فعالي
ــرد عــى االستفســارات  ــة فريــق التواصــل وكفاءهتــم لل ــد عــن هــذا اخلــط )حــال تأسيســه(، باإلضافــة إىل جاهزي اجلي

الــي تــرد إلهيــم.

مبــادرة )29(: هشــادة اعمتــاد املرشوعــات املزنليــة، وذلــك عــى غــرار برنــاجم التقيــمي واالعمتــاد الــذي يقــوم هيلع بنــك   •
ــات ورشــي  ــة خــال فعالي ــادرة مت اقرتاحهــا مــن جانــب أحصــاب املرشوعــات املزنلي ــة. يذكــر أن هــذه املب قطــر للتمني
العمــل، باعتبارهــا وســيلة لضــامن جــودة منتجاهتــم وخدماهتــم ومــن مث ميكــن أن تــؤدي إىل زيــادة مبيعاهتــم ورفــع درجــة 

ثقــة العمــاء. 
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حمور	اخلدمات	اللوجيستية

مبــادرة )30(:"مشــاوير": توفــر خدمــات/ فــرص مرشوعــات لتقــدمي خدمــات توصيــل منتجــات املرشوعــات املزنليــة إىل   •
املســهتلكن بأســعار مناســبة. جديــر بالذكــر أن )%23( مــن أحصــاب املرشوعــات املزنليــة القامئــة املشــاركن يف املســح 

قــد أشــاروا إىل معاناهتــم يف توصيــل ونقــل املنتجــات.

مبــادرة )31(: "تغليــف": توفــر خدمــات/ فــرص مرشوعــات لتقــدمي خدمــات تغليــف وتعبئــة وتســويق منتجــات املرشوعات   •
املزنليــة بأســعار مناســبة. يذكــر أن هــذه املبــادرة قــد مت اقرتاحهــا خــال فعاليــات ورشــي معــل أحصــاب املرشوعــات 

املزنليــة.

حمور	تجشيع	رواد	األمعال	املبتكرين

مبــادرة )32(: تأســيس حاضنــات أمعــال املرشوعــات املزنليــة، لتلبيــة احتياجاهتــا ومســاندهتا ســواء يف مرحلــة تأســيس   •
املــرشوع املــزنيل، أو ملســاعدته يف التحــول مــن مــرشوع مــزنيل إىل مــرشوع غــر مــزنيل. ويف هــذا الصــدد تبــدو أمهيــة 
تجشيــع الــرشاكت الكــرى )خاصــة األجنبيــة مهنــا( العاملــة بالدولــة عــى دمع ورعايــة تلــك احلاضنــات يف إطــار تعزيــز 
مســؤوليهتا االجمتاعيــة. كذلــك تبــدو أمهيــة اإلشــارة إىل إمانيــة توفــر الرعايــة اخلاصــة ألنشــطة بعيهنــا )مثــال احلــرف 

اليدويــة الرتاثيــة(.

جديــر بالذكــر أن أحصــاب املرشوعــات املزنليــة املشــاركن يف فعاليــات ورشــي العمــل قــد أشــاروا إىل أمهيــة أن تكــون   
احلاضنــات قامئــة يف أكــر مــن مــان جغــرايف بالدولــة، بالقــرب مــن التجمعــات الســكنية وليســت يف أماكــن نائيــة. هــذا 

باإلضافــة إىل تفضيــل إلقامهتــا بالقــرب مــن/ أو داخــل أماكــن ســياحية )مثــال كتــارا والكورنيــش(.

كذلك فقد وجه احلضور إىل أمهية تبي سياسة عادلة ومعلنة بشفافية للحصول عى خدمات احلاضنات املتاحة.  

مبــادرة )33(: برنــاجم مزايــا املرشوعــات املزنليــة الرمسيــة: وذلــك هبــدف توفــر حزمــة مــن املزايــا والفوائــد الــي تتــاح   •
لملرشوعــات املزنليــة حــال تجسيلهــا رمسيــا. ومــن األمثلــة املقرتحــة لتلــك املزايــا: إتاحــة العضويــة املجانيــة/ املدعومــة 

بغرفــة جتــارة وصناعــة قطــر - املشــاركة يف املعــارض احملليــة والدوليــة – فــرص أمعــال. 

جديــر بالذكــر أن أحصــاب املرشوعــات املزنليــة املشــاركن يف فعاليــات ورشــي العمــل قــد أشــاروا إىل عــدد مــن املزايــا   
الــي حتتــل أولويــة بالنســبة إلهيــم، متثلــت يف: خصومــات عــى مدخــات اإلنتــاج، وخصومــات لــدى املطابــع. مكــا أشــار 
بعــض املشــاركن مــن أحصــاب املرشوعــات الغذائيــة إىل أمهيــة حصوهلــم عــى املــواد الغذائيــة املدعومــة )اكلطحــن( – 

شــأهنم يف ذلــك املرشوعــات غــر املزنليــة.

مبــادرة )34(: جائــزة متــز املرشوعــات املزنليــة: وذلــك هبــدف تجشيــع ثقافــة المتــز بــن جممتــع املرشوعــات املزنليــة.   •
ويف هــذا الشــأن ميكــن تصمــمي جائــزة متعــددة الفــات، وذلــك عــى غــرار التجــارب اخلليجيــة والدوليــة يف هــذا املجــال. 
هــذا باإلضافــة إىل تجشيــع أحصــاب املرشوعــات املزنليــة عــى املشــاركة يف اجلوائــز القامئــة عــى املســتوين اإلقلــي 

ــاق(. ــدويل )حــال االنطب وال
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6. عوامل النجاح احلرجة
يعتــر املــرشوع البحــيث »املرشوعــات املزنليــة: واقعهــا الراهــن وآليــات لهنــوض هبــا« أول خطــوات اإلدارة االســرتاتيجية 
لتمنيــة تلــك املرشوعــات عــى املســتوى الوطــي. حيــث ُيعتــر املــرشوع تنفيــذا لملرحلــة األوىل مــن منظومــة اإلدارة 
ــات  ــن خــال مســح أحصــاب املرشوع ــى املســتوى الوطــي )م ــن، ســواء ع ــع الراه ــر الواق ــة بتقدي االســرتاتيجية، املعني

ــة(.  ــة ذات الصل ــة والدولي ــة اخلــرات اخلليجي ــال دراس ــن خ ــدويل  )م ــتوى ال ــة إىل املس ــة( باإلضاف املزنلي

ــات  ــط التوجه ــة، يف إشــارة إىل ختطي ــة الثاني ــات املرحل ــق مهنــج تشــاريك - لبن ــق البحــيث – وف ــد وضــع الفري ــك فق كذل
االســرتاتيجية لتمنيــة املرشوعــات املزنليــة، مــع اســتعراض املــاحم الرئيســية للجهــود املســهتدف تنفيذهــا – ممثلــة يف هــذه 

الورقــة البيضــاء.

وحــى تــح املراحــل الاحقــة لــإدارة االســرتاتيجية املعنيــة بتمنيــة املرشوعــات املزنليــة – املمتثلــة يف صياغــة اإلصــدارة 
التفصيليــة مــن الرنــاجم الوطــي لتمنيــة املرشوعــات املزنليــة، وتنفيذهــا، وأخــرا متابعــة وتقيــمي نتاجئهــا. مثــة عوامــل جنــاح 

حرجــة يتعــن أخذهــا بعــن االعتبــار، مت تصنيفهــا إىل أربــع مجموعــات عــى النحــو التــايل:

عوامل	جناح	اسرتاتيجية	يف	املدى	الزمين	القصري

الــزتام ودمع ســيايس رفيــع املســتوى لدفــع اجلهــود ومضــان تاتفهــا جتــاه حتقيــق التغيــر املرجو والهنــوض باملرشوعات   •
املزنليــة يف الدولة.

ــة يف  ــات املزنلي ــة املرشوع ــاجم الوطــي لتمني ــمي الرن ــة يف تصم ــة لملشــاركة الفعال ــات ذات العاق ــزتام ودمع اجله ال  •
الدولــة. األمــر الــذي يتعــن أن ينطــوي عــى إدارة العمــل املشــرتك بيهنــم، واحلــد مــن تضــارب املصــاحل وتقريــب وجهــات 

النظــر بشــأن اجلهــود املرجــوة.

إدمــاج الفــات املســتفيدة )أحصــاب املرشوعــات املزنليــة القامئــة واحملمتلــة( خــال جهود تصمــمي الرناجم الوطــي لتمنية   •
املرشوعــات املزنليــة، لضــامن أنــه يلــي اكفــة احتياجاهتــم، فضــا عــن املعلومــات واملعــارف الــي ســوف يكتســبوهنا. 

وهــو مــا ســوف ينعكــس إجيابــا عــى ثقهتــم يف اإلدارة احلكوميــة واجلهــات الدامعــة هلــم. 

التواصــل املجمتــي الفعــال مــع اكفــة الفــات أحصــاب املصلحــة )مبــا يف ذلــك اجلهــات املعنيــة والفــات املســتفيدة( خــال   •
فــرتة تصمــمي الرنــاجم الوطــي، مــا ينتــج عنــه إحــداث تقــارب بــن اجلهــود املخطــط تنفيذهــا مــن جهــة، وتوقعــات النتــاجئ 

املتحققــة مــن جهــة أخــرى.

الرعــة يف االعــان عــن املــردودات اإلجيابيــة لنتــاجئ املــرشوع البحــيث: بــأن تتبنــاه القيــادة السياســية بالدولــة. فقــد   •
اســتند املــرشوع البحــيث خــال اكفــة مراحلــه عــى التفاعــل مــع أحصــاب املرشوعــات املزنليــة،  األمــر الــذي رفــع مــن 

مســتوى تطلعاهتــم وآماهلــم بتذليــل الصعوبــات الــي يواجهوهنــا.

عوامل	جناح	اسرتاتيجية	يف	املدى	الزمين	املتوسط

الــزتام جهــات التنفيــذ بإطــار معــل الرنــاجم الوطــي وإدمــاج اجلهــود الــي يقومــون علهيــا مضــن خطــط أمعاهلــم، ونظــم   •
معلهــم، والعمليــات الــي يقومــون علهيــا، فضــا عــن نــرش الثقافــة الدامعــة بــن فــرق معلهــم.

االســمترارية: يف تنفيــذ احملــاور والتدخــات الــي اشــمتل علهيــا الرنــاجم الوطــي، عــى مســتوى جهــات التنفيــذ مــن   •
جهــة، واجلهــة الرئيســية املســؤولة عــن إدارة ومتابعــة وتقيــمي نتاجئــه مــن جهــة أخــرى. يرتبــط ذلــك أيضــا خبلــق طلــب 
مســمتر مــن قبــل اإلدارة السياســية عــى تقاريــر متابعــة الرنــاجم الوطــي، وتوفــر احلافــز لــدى اجلهــات املعنيــة لتنفيــذه 

وفــق التوقيتــات احملــددة. 
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ــي،  ــاجم الوط ــذ الرن ــرتة تنفي ــال ف ــتفيدين( خ ــات واملس ــة )اجله ــاب املصلح ــع أحص ــال م ــي الفع ــل املجمت التواص  •
الســتعراض نتــاجئ التنفيــذ ومناقشــهتا، وحتليــل الــدروس املســتفادة مهنــا وطــرح مقرتحــات التطويــر الازمــة.

عوامل	جناح	تشغيلية

توافــر املــوارد البرشيــة: باجلهــات املعنيــة املؤهلــة والقــادرة عــى التفاعــل والعمــل املشــرتك فميــا بيهنــا لتنفيــذ الرنــاجم   •
الوطــي ومضــان اســمتراريته.

ــق الفجــوات  ــاجم الوطــي، والعمــل عــى تضيي ــذ الرن ــات واملعلومــات واملعــارف الازمــة خــال فــرتة تنفي ــر البيان تواف  •
ــة(. ــاش مجاعي ــات نق ــال مســوح/ اســتطاعات رأي/ حلق ــة )مث ــة رصين ــن خــال أدوات مهنجي ــة القامئــة م املعلوماتي

االلــزتام باخلطــط الزمنيــة لتنفيــذ الرنــاجم الوطــي – قــدر املســتطاع، وتذليــل اكفــة املعوقــات. األمــر الــذي يزيــد مــن   •
ــذ. ــة اجلهــات القامئــة عــى التنفي مصداقي

توافر البنية التحتية الازمة لدمع املرشوعات املزنلية )أرايض ومقار(.  •

توافر املوارد املالية املخصصة لتنفيذ الرناجم الوطي لتمنية املرشوعات املزنلية.  •
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7. اخلالصة
ــات  ــاع املرشوع ــن قط ــزأ م ــزء ال يتج ــا ج ــة، باعتباره ــات املزنلي ــة املرشوع ــة االســرتاتيجية لتمني ــات الدول ــل توجه يف ظ
الصغــرة واملتوســطة مــن جهــة، ولدورهــا يف تعزيــز المتكــن االقتصــادي واالجمتــايع لــأرسة القطريــة مــن جهــة أخــرى. 
قــام بنــك قطــر للتمنيــة بالتعــاون مــع وزارة العمــل والشــؤون االجمتاعيــة ودار اإلمنــاء االجمتــايع بتنفيــذ مــرشوع حبــيث 

بعنــوان »املرشوعــات املزنليــة: واقعهــا الراهــن وآليــات الهنــوض هبــا«. 

تضمــن املــرشوع البحــيث ثــاث مراحــل أساســية متثلــت يف: تنفيــذ مســح أحصــاب املرشوعــات املزنليــة يف قطــر، 
واستكشــاف جتــارب وخــرات )10( دول يف هــذا املجــال، وأخــرا اقــرتاح آليــات للهنــوض باملرشوعــات املزنليــة ممثلــة يف 

ــة. ــة املرشوعــات املزنلي ــاجم وطــي لتمني مقــرتح برن

جــاءت	هــذه	الدراســة	–	يف	هيئــة	ورقــة	بيضــاء	–	لإلجابــة	عــى	ثالثــة	تســاؤالت		رئيســية،	اكن	أوهلــا	مــا	
ــا	إىل	مجموعتــني: ــيت	مت	تصنيفه ــة،	وال ــة	يف	الدول ــيت	تواجــه	املرشوعــات	املزنلي ــات	ال التحدي

حتديــات تواجــه أحصــاب املرشوعــات املزنليــة: ممثلــة يف معوقــات ممارســة النشــاط، وعــدم االمتثــال للقوانــن الســائدة،   •
وبنــاء المسعــة اجليــدة، وخماطــر اإلرضار بالصحــة العامــة، واإلرضار خبصوصيــة املنطقــة الســكنية.

حتديــات تواجــه اإلدارة احلكوميــة واجلهــات الدامعــة: واكنــت صعوبــة إنفــاذ القوانــن الســائدة يف الدولــة، وإزدواجيــة   •
ــات  ــة واملرشوع ــات النظامي ــن املرشوع ــة املنافســة ب ــدم عدال ــا، وع ــة قانون ــات خمالف ــن خــال مســاندة كيان ــة م املعامل
املزنليــة غــر النظاميــة، وغيــاب اإلطــار املؤســي والتنظــي احلــامك لتلــك املرشوعــات، وأخــرا عــدم إدراج تأثرهــا 

ــة. مضــن جهــود التمني

اختــص التســاؤل الثــاين بالوقــوف عــى ماهيــة	اآلليــات	املقرتحــة	للهنــوض	باملرشوعــات	املزنليــة. ويف هــذا الشــأن 
اقرتحــت الدراســة تصمــمي برنــاجم وطــي لتمنيــة املرشوعــات املزنليــة، اكنــت أمه ماحمــه اكلتــايل:

مبادئــه: املســاواة بــن املــرشوع املــزنيل وغــر املــزنيل، وإعــاء املنظــور االقتصــادي جتــاه املــرشوع املــزنيل، واحلفــاظ   •
عــى طبيعــة النشــاط االقتصــادي ومهنيتــه، واحلفــاظ عــى طبيعــة املســكن وخصوصيته، واملســؤولية التضامنية لملســهتلك 

يف محايــة حقوقــه، وأخــرا تشــارك مســؤولية الهنــوض باملرشوعــات املزنليــة.

منطــق معاملــة املرشوعــات املزنليــة: حيــث مت التطــرق إىل التوجــه التمنــوي لملرشوعــات املزنليــة، والقوانــن والترشيعــات   •
ــل القانــوين لملــرشوع املــزنيل، واهليــلك القانــوين  ــة املــرصح هلــا تأســيس مــرشوع مــزنيل، والتجسي احلامكــة، والفئ
لملــرشوع املــزنيل، وطبيعــة املــزنل، ودميومــة النشــاط االقتصــادي، واألنشــطة االقتصاديــة املرصح هبا، وعــدد املرشوعات 

املــرصح هبــا، وتنظــمي نشــاط املرشوعــات املزنليــة، وأخــرا االســتعانة بعاملــن ملزاولــة نشــاط املــرشوع.

مكونــات الرنــاجم الوطــي املقــرتح: والــذي اشــمتل عــى )34( مبــادرة موزعــة عــى عــرشة حمــاور معــل يه: سياســات   •
ــة واحلومكــة، وإتاحــة املعلومــات واملعــارف،  ــة واإلجرائي ــة والتنظميي ــة، األطــر املؤسســية والترشيعي ــراجم معــل وطني وب
ــب، واخلدمــات  ــاذ إىل األســواق، والتعــم والتدري ــل والتأمــن، والنف ــاذ إىل المتوي ــة دامعــة، والنف ــة جممتعي ــق ثقاف وخل

ــن. ــع رواد األمعــال املبتكري ــه، واخلدمــات اللوجيســتية، وأخــرا تجشي االستشــارية والتوجي
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وأخــريا	حــاول	التســاؤل	الثالــث	استكشــاف	مــا	عوامــل	النجــاح	احلرجــة	الــيت	يتعــني	التعامــل	معهــا.	ويف	
هــذا	الشــأن	اقرتحــت	الدراســة	ثــالث	مجموعــات	مــن	العوامــل،	متثــل	فميــا	يــأيت:

عوامــل جنــاح اســرتاتيجية يف املــدى الزمــي القصــر: الــزتام ودمع ســيايس رفيــع املســتوى، والــزتام ودمع اجلهــات   •
ذات العاقــة، وإدمــاج الفــات املســتفيدة يف تصمــمي الرنــاجم، والتواصــل املجمتــي الفعــال، والرعــة يف اإلعــان عــن 

املــردودات اإلجيابيــة لنتــاجئ املــرشوع البحــيث.

عوامــل جنــاح اســرتاتيجية يف املــدى الزمــي املتوســط: الــزتام جهــات التنفيــذ بإطــار معــل الرنــاجم الوطــي،   •
الفعــال. املجمتــي  والتواصــل  واالســمترارية، 

ــزتام باخلطــط  ــارف، واالل ــات واملع ــات واملعلوم ــر البيان ــة، وتواف ــة املؤهل ــوارد البرشي ــر امل ــل جنــاح تشــغيلية: تواف عوام  •
ــة. ــوارد املالي ــة، وامل ــة التحتي ــر البني ــاجم، وتواف ــذ الرن ــة لتنفي الزمني

وهكــذا، حاولــت الدراســة عــر ثناياهــا طــرح التحديــات واقــرتاح آليــات املواجهــة وفــق مهنــج تشــاريك مــع اكفــة اجلهــات   
املعنيــة الرئيســية وأحصــاب املرشوعــات املزنليــة، فضــا عــن إلقــاء الضــوء عــى عوامــل النجــاح الــي يتعــن مراعاهتــا. 
تلــك األطروحــات الــي متثــل نــواة لرنــاجم وطــي فعــي لتمنيــة املرشوعــات املزنليــة، والــذي يتــاج إىل توافــق اكفــة 

اجلهــات بشــأنه وإعــان ودمع ســيايس لتدشــينه وتنفيــذه، باإلضافــة إىل متابعــة وتقيــمي نتاجئــه الحقــا.
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املالحق

ملحــق	)1(:	أمه	نتــاجئ	مســح	أحصــاب	املرشوعــات	املزنليــة	يف	دولــة	قطــر	– 
2014 يونيــو	

	اخلصائص	الدميوجرافية	ألحصاب	املرشوعات

ــا، بنســبة  ــامئ حالي ــن أن )458( مهنــا مــرشوع مــزنيل ق ــه، تب ــن )535( صاحــب مــرشوع مــزنيل متــت مقابلت ــن ب م  •
)86%( مــن اإلمجــايل، يف حــن شــلّك أحصــاب املرشوعــات املزنليــة الــي توقفــت )14%( مــن اإلمجــايل.

مثــة تشــابه يف اخلصائــص الدميوغرافيــة للكتــا املجموعتــن )مــن لدهيــم مرشوعــات قامئــة، ومــن توقفــت مرشوعاهتــم(،   •
حيــث أن أغلهبــم مــن اإلنــاث )أكــر مــن 95%(، ومتثــل الفئــة العمريــة )30 عــام فأكــر( الغالبيــة )مــا يزيــد عــى %84(، 

وأكــر مــن )73%( مهنــم حاصــل عــى هشــادة ثانويــة/ دبلــوم أو أقــل.

اخلربة	العملية	ألحصاب	املرشوعات	القامئة	حاليا

)46%( مــن أحصــاب املرشوعــات املزنليــة القامئــة حاليــا لديــه وظيفــة يف الوقــت احلــايل، و)11%( اكنــت لديــه وظيفــة   •
ــة عــى اإلطــاق. ــة وظيف ــه أي ــن لدي ــت ســابق، يف حــن )43%( مهنــم مل يك يف وق

أحصــاب املرشوعــات ممــن لدهيــم وظيفــة حاليــا مه مــن الفئــة العمريــة األكــر شــبابا )52% مهنــم  أقــل مــن 40 عامــا(،   •
ــن   ــة األكــر ســنا )62% مهنــم أكــر م ــة العمري ــن الفئ ــة عــى اإلطــاق مه م ــن مل يكــن لدهيــم وظيف يف حــن أن الذي

40عامــا(.

)42%( مــن أحصــاب املرشوعــات الذيــن لدهيــم حاليــا/ اكنــت لدهيــم وظيفــة مــن ذوي اخلــرة الطويلــة نســبيا، حيــث تزيــد   •
خراهتــم الوظيفيــة عــى )10( ســنوات.

أغلــب أحصــاب املرشوعــات )ممــن لدهيــم وظيفــة حاليــا أو ســابقا( يعملــون بالقطــاع احلكويم/شــبه احلكــويم بنســبة   •
اخلــاص. بالقطــاع  يعملــون  و)%28(   ،)%72(

غالبية الذين لدهيم وظيفة حاليا يملون هشادة ثانوية أو أعى )%69(.  •

النشاط	االقتصادي	لملرشوع	ومعره

يــأيت جمــال إعــداد املأكــوالت يف املرتبــة األوىل حيــث يعمــل بــه )28%( مــن املرشوعــات املزنليــة القامئــة حاليــا، يليــه   •
جمــال املنتجــات والصناعــات اليدوّيــة بنســبة حــوايل )26%( مــن املرشوعــات، مث اخلياطــة )24%(، واخلدمــات )%10(، 

.)%8( فالتجــارة 

)50%( مــن املرشوعــات بــدأت منــذ ســت ســنوات أو أكــر، يف حــن )25%( مهنــا يــرتاوح معرهــا بــن 3-5 ســنوات، و   •
)25%( ُيعتــر حديــث النشــأة نســبيا حيــث مل يتجــاوز معرهــا عامــن أو أقــل.

خصائص	املرشوعات	املزنلية	القامئة	حاليا	ومشكالهتا	واحتياجاهتا

تعتــر »اهلوايــة« أمه الدوافــع إلقامــة مــرشوع مــزنيل، حيــث أشــار )65%( مــن أحصــاب املرشوعــات املزنليــة لذلــك،   •
يف حــن أن )18%( أشــاروا إىل أن دافعهــم إلنشــاء املــرشوع متثــل يف كونــه »مصــدرًا للدخــل«، و)14%( اكن دافعهــم 

أهنــم ليــس لدهيــم وظيفــة.

يعمتــد  أكــر  مــن )54%( مــن أحصــاب املرشوعــات املزنليــة عــى أنفهســم دون االســتعانة بعاملة أخــرى يف مرشوعاهتم،   •
يف حــن أن حــوايل )23%( مهنــم يســتعن بأفــراد مــن أرستــه، ومثلهــم )23%( يعمتــد عــى معالــة مــن خــارج األرسة.
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كثــر مــن املرشوعــات تعمتــد عــى »األهــل واألصدقــاء« و »املعــارض واملناســبات« كأدوات تســويقية بنســب تصــل إىل   •
ــوايل. ــى الت ــة- ع ــات املزنلي ــن امجــايل املرشوع 61% و56% -م

تــأيت املشــكات املاليــة يف املرتبــة األوىل مضــن التحديــات الــي تواجــه املرشوعــات املزنليــة القامئــة حاليــا )42%( مــن   •
اإلمجــايل، تلهتــا مشــلكة البيــع والتســويق )بنســبة 28%( مث توصيــل ونقــل املنتجــات )23%(، وتوافــر العاملــة )%17(.

•  )55%( مــن أحصــاب املرشوعــات أشــاروا إىل حاجهتــم إىل حمــل بإجيــار خمفــض، يف حــن عــرَّ )29%( عــن حاجهتــم 
إىل متويــل ميــر، بيمنــا أشــار )18(% إىل أهنــم يتاجــون مســاندة يف معليــة بيــع وتســويق منتجاهتــم.

التوجهات	املستقبلية	ألحصاب	املرشوعات	املزنلية	القامئة	حاليا

ــا )98%( خيططــون لاســمترار يف مرشوعاهتــم، يف حــن أن أقــل  ــة القامئــة حالي معظــم أحصــاب املرشوعــات املزنلي  •
مــن )2%( ينــوون إغــاق مرشوعاهتــم. عــى جانــب آخــر، )90%( مــن أحصــاب املرشوعــات يرغبــون يف احلصــول عــى 

جســل جتــاري ملرشوعاهتــم مقابــل )10%( ال يرغبــون يف تجسيــل مرشوعاهتــم.

املعرفة	جبهات	الدمع	واالستفادة	خبدماهتا

أغلــب أحصــاب املرشوعــات عــى عــم عــى األقــل جبهــة دامعــة لملرشوعــات املزنليــة. وأغلــب مــن حصلــوا عــى خدمــات   •
مــن تلــك اجلهــات )90%( يــرون أهنــا اكنــت مفيــدة ملرشوعاهتــم.

ــات الدامعــة  ــن اجله ــوا علهيــا م ــي حصل ــات ال ــر اخلدم ــة األوىل كأك ــرض« املرتب ــذ للع ــر مناف ــة »توف ــت خدم احتل  •
)75%(. وجــاء يف املرتبــة الثانيــة توفــر »اخلدمــات التدريبيــة« بنســبة )33%(، تاهــا بفــارق كبــر نســبيا خدمــة »توفــر 

ــن اإلمجــايل ــط م ــبة )5%( فق ــت نس ــي جسل ــل« ال المتوي

أسباب	توقف	أحصاب	املرشوعات	املزنلية	السابقة	وتوجهاهتم	املستقبلية

جــاءت األســباب »املاليــة« يف مقدمــة أمه العوامــل وراء توقــف املرشوعــات املزنليــة بنســبة قدرهــا )33%(، يلهيــا   •
»أســباب عائليــة وخشصيــة« بنســبة )25%( مث أســباب  »قلــة املبيعــات« بنســبة )%18(.

حــوايل )71%( ممــن اكن لدهيــم مــرشوع مــزنيل يف الســابق أبــدو رغبهتــم يف بــدء مــرشوع مــزنيل مــرة أخــرى، وهــو   •
مــا قــد ميكــن اعتبــاره دليــًا عــى اســتعدادمه إلحيــاء مرشوعاهتــم مــع املســاندة والــدمع.
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ملحــق	)2(:	أمه	القواعــد	القانونيــة	الــيت	يتعــني	عــى	املرشوعــات	املزنلية	االمتثال	
إلهيــا	وفقــا	للقوانــني	القطرية

تعــاين املرشوعــات املزنليــة بدولــة قطــر مــن عــدم اإلمتثــال للقواعــد املنمظــة ملامرســة النشــاط االقتصــادي. ويمشــل ذلــك مــا 
يي:

قانون الجسل التجاري رمق )25( لسنة )2005(

حيــث »جيــب أن ُيقيــد يف الجســل التجــاري لك مــن   •
األفــراد الذيــن يرغبــون يف مزاولــة التجــارة، والــرشاكت 
الذيــن  واملعنويــن  الطبيعيــن  واألخشــاص  التجاريــة، 
مكــا  )املــادة 3(.  التجاريــة«  الواكلــة  أمعــال  ُيزاولــون 
ينــص القانــون أنــه »ال جيــوز ألي خشــص طبيــي أو 
معنــوي االشــتغال بالتجــارة أو إنشــاء حمــل جتــاري إال 

بعــد قيــده يف الجســل التجــاري« )مــادة 7(. 

قانون التجارة رمق )27( لسنة )2006(
حيــث تــري أحامــه عــى مجيــع األمعــال التجاريــة الــي يقــوم هبــا أي خشــص ولــو اكن غــر تاجــر )املــادة 1(، وذلــك   •

وفقــا للتعاريــف املوحضــة باإلطــار )3(.

ورمغ أن القانــون قــد أشــار إىل أن »األفــراد الذيــن ُيزاولــون حرفــة بســيطة أو جتــارة صغــرة يعمتــدون فهيــا عــى معلهــم   •
بصفــة أساســية ال خيضعــون لواجبــات التاجــر اخلاصــة بالدفاتــر التجاريــة والقيــد يف الجســل التجــاري وبأحــام 
اإلفــاس والصلــح الــوايق« )املــادة 16(. إال أن ذلــك قــد ال ينطبــق عــى اكفــة املرشوعــات املزنليــة، مكــا أن الدخــل 

النــاجت عهنــا خيضــع لقانــون الريبــة عــى الدخــل عــى 
ــايل. ــو الت النح

لســنة	 	)21( رمق	 الدخــل	 عــى	 الرضيبــة	 قانــون	
 )2009 (

ينــص يف مادتــه رمق )2( إىل أنــه »تفــرض رضيبــة   •
ســنوية عــى مجمــوع الدخــل اخلاضــع للريبــة لمللكف، 
الناشــئ عــن مصــادر يف الدولــة خــال الســنة الريبيــة 

الســابقة«. 

نــص القانــون يف املــادة )12( عــى أن لك ُملكــف – وفقــا   •
للتعريــف املــوحض باإلطــار )4( - هيلع تجسيــل نفســه 
لــدى إدارة اإليــرادات العامــة والرائــب والتقــدم بطلــب 
بطاقــة رضيبيــة يف غضــون 30 يومــا مــن احلصــول 
عــى الجســل التجــاري أو بدايــة النشــاط أو اليــوم األول 

مــن حتقــق اإليــرادات أهيــام أقــرب. 

إطار )4(: قانون التجارة: تعاريف أساسية 

ــا  ــوم هب ــي يق ــا »األمعــال ال ــى أهن ــة ع ــة عام ــة بصف ــادة )3(: األمعــال التجاري امل
الخشــص بقصــد املضاربــة ولــو اكن غــر تاجــر. واملضاربــة يه تــويخ الــرحب 

بطريقــة تــداول املعامــات.

املــادة )12(: التاجــر لك مــن ُيــزاول بامســه معــا جتاريــا وهــو حائــز لأهليــة 
الواجبــة، ويتخــذ هــذا العمــل حرفــة لــه.

املصــدر: املوقــع الرمســي لــوزارة االقتصــاد والتجــارة، قانــون التجارة  رمق )27( لســنة 
)2006(، الدوحــة، يف 2 مــارس 2015.

إطار )5(: قانون الريبة عى الدخل: تعاريف أساسية 

ــا ألحــام هــذا  ــة وفق امللكــف« هــو أى خشــص طبيــىع أو معنــوى خيضــع للريب
القانــون. وفميــا خيــص الخشــص الطبيــىع، فإنــه تتوفــر فيــه إحــدى احلــاالت التاليــة: 
إذا اكن لــه مســكن دامئ ىف الدولــة – إذا أقــام ىف الدولــة مــدة تزيــد عــى مائــة وثاثــة 
ــه  ــز مصاحل ــرا – إذا اكن مرك ــال )12( هش ــة خ ــة أو متقطع ــا متصل ــن يوم ومثان

احليويــة ىف الدولــة.

املنشــأة« يه مــان ثابــت يــؤدى امللكــف مــن خالــه لك أو بعــض أمعالــه، مبــا يف 
ذلـــك، عــى ســبيل املثــال، الفــرع، أو املكتــب، أو املصنــع، أو الورشــة، أو املــم، أو 
بــر البــرتول أو الغــاز، أو احملجــر، أو موقــع البنــاء، أو مــرشوع التجميــع، أو مــان 
ــة. وتمشــل املنشــأة  ــروة الطبيعي ــوارد ال الستكشــاف أو اســتخراج أو اســتغال م
ــرصف بامســه أو  ــال خشــص يت ــن خ ــه امللكــف م ــوم ب ــذي يق ــة النشــاط ال الدامئ

ملصلحتــه، مــن غــر الوكيــل ذي الوضــع املســتقل«.

املصــدر: البوابــة القانونيــة القطريــة، القانــون رمق )21( لســنة )2009( بإصــدار 
قانــون الريبــة عــى الدخــل، الدوحــة، يف 2 مــارس 2015.
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ورمغ أن غالبيــة املرشوعــات املزنليــة مؤهلــة للمتتــع مبزايــا »اإلعفــاءات الريبيــة« الــى يتيحهــا قانــون الريبــة   •
ــة املختصــة.  ــه يتعــن علهيــا – وفقــا لملــادة )15( – أن تقــدم إقرارهــا الريــي إىل الوحــدة اإلداري عــى الدخــل، إال أن

ــد اشــمتلت عــى: ــاء ق ــاالت اإلعف ــت ح ــي تضمن ــادة )4( ال ــر أن امل يذك

إطار )7(: قانون املعامات والتجارة اإللكرتونية: من الزتامات مقدم اخلدمة 

املــادة )51(: جيــب عــى مقــدم اخلدمــة أن يوفــر ملســهتليك خدماتــه وألي جهــة 
حكوميــة خمتصــة، يف الشــلك وبالطريقــة الــي ميكــن الوصــول إلهيــا بصــورة 

ميــرة ومبــارشة ومســمترة، املعلومــات التاليــة:

- امس مقدم اخلدمة وعنوانه.

- معلومــات االتصــال املتعلقــة مبقــدم اخلدمــة، مبــا يف ذلــك عنــوان االتصــال 
االلكــرتوين.

- بيانــات الجســل التجــاري، أو أيــة وســيلة أخــرى مماثلــة، لتحديــد هويــة مقــدم 
اخلدمــة، إذا اكن مجســًا يف جســل جتــاري أو جســل مشــابه متــاح للجمهــور.

- بيانــات اجلهــة املختصــة الــي خيضــع مقــدم اخلدمــة إلرشافهــا، مــى اكن تقــدمي 
اخلدمــة خاضعــا لتــرصحي أو ترخيــص مهنــا.

- بيــان مدونــات أو قواعــد الســلوك الــي خيضــع هلــا مقــدم اخلدمــة وإمانيــة وكيفيــة 
االطــاع علهيــا الكرتونيا.

املــادة )52(: جيــب عــى مقــدم اخلدمــة الــذي ميــارس مهنــة ختضــع لتنظــمي معــن، 
وتتطلــب ترخيصــا أو ترصيــا ملامرســهتا، توفــر مــا يــي:

بيانات اجلهة أو املؤسسة املهنية املجسل لدهيا مقدم اخلدمة.

اللقب املهي املعمول به وامس الدولة الي مت منح اللقب فهيا.

ــة  ــدى الدول ــة، ل ــدم اخلدم ــة عــى مق ــن القواعــد املطبق ــة أو غرهــا م القواعــد املهني
ــص، وســبل الوصــول إلهيــا. ــرصحي أو الرتخي ماحنــة الت

املصــدر: البوابــة القانونيــة القطريــة، القانــون رمق )16( ســنة )2010( بإصــدار قانــون 
املعامــات والتجــارة اإللكرتونيــة، الدوحــة، يف 2 مارس 2015.

إطار )6(: قانون محاية املسهتلك: من الزتامات املزود 

ــا  ــا أو إصاحه ــا أو إبداهل ــع رد قميهت ــلعة م ــاع الس ــزود بإرج ــزتم امل ــادة )5(: يل امل
بــدون مقابــل يف حــال اكتشــاف عيــب فهيــا أو اكنــت غــر مطابقــة لملواصفــات 

ــه. ــن أجل ــا م ــد علهي ــذي مت التعاق ــرض ال ــررة أو الغ ــية املق القياس

ــا أو  ــى غافه ــن ع ــداول أن يب ــلعة للت ــرض أي س ــدى ع ــزود ل ــزتم امل ــادة )7(: يل امل
عبوهتــا وبشــلك واحض نــوع الســلعة وطبيعهتــا ومكوناهتــا، واكفــة البيانــات املتعلقــة 

هبا.

املــادة )8(: يلــزتم املــزود لــدى عــرض أي ســلعة للتــداول بتدويــن الســعر علهيــا بشــلك 
ظاهــر أو اإلعــان عنــه بشــلك بــارز يف مــان عــرض الســلعة، ولملســهتلك احلــق يف 

احلصــول عــى فاتــورة مؤرخــة تتضمــن حتديــد نــوع الســلعة وســعرها ومكيهتــا.

ــات اخلدمــة الــي يقدمهــا  ــة واحضــة بيان املــادة )11(: عــى املــزود أن يــدد بطريق
وممزاهتــا وخصائصهــا وأســعارها. ويلــزتم بضــامن اخلدمــة الــي قــام هبــا خــال 
ــي  ــه متل ــذي دفع ــغ ال ــادة املبل ــة، وإع ــك اخلدم ــة تل ــع طبيع ــة تتناســب م ــرتة زمني ف

اخلدمــة، أو بأداهئــا مــرة أخــرى عــى الوجــه الصحيــح.

املصــدر: البوابــة القانونيــة القطريــة، القانــون رمق )8( لســنة )2008( بإصــدار قانــون 
محايــة املســهتلك، الدوحــة، يف 2 مــارس 2015.

قانون	محاية	املسهتلك	رمق	)8(	لسنة	)2008( 

و"املســهتلك"  "املُــزود"  بــن  العاقــة  القانــون  ينظــم   •
لضــامن حقــوق األخــر. ويعــرف القانــون "املـُـزود" عــى 
أنــه لك مــن يقــدم اخلدمــة أو يصنــع الســلعة أو يوزعهــا 
ــتوردها أو  ــا أو يس ــا أو يصدره ــا أو يبيعه ــر هب أو يتاج
ــا  ــك هبــدف تقدميه ــا، وذل ــا أو تداوهل يتدخــل يف إنتاجه
إىل املســهتلك أو التعامــل أو التعاقــد معــه علهيــا بــأي 

طريقــة مــن الطــرق. 

وملــا اكن هــذا التعريــف ينطبــق عــى فئــة املرشوعــات   •
ملجموعــة  االمتثــال  علهيــا  يتعــن  فإنــه  املزنليــة،  
ــة  ــا محلاي ــون مضان ــي نــص علهيــا القان ــات ال اإللزتام
مهنــا.  جانــب   )5( اإلطــار  يعــرض  والــي  املســهتلك، 

قانــون املعامــالت والتجــارة اإللكرتونيــة رمق )16( 
)2010( لســنة 

بــن  تــم  الــي  املعامــات  عــى  أحامــه  تــري   •
معاماهتــم  إجــراء  عــى  اتفقــوا  الذيــن  األخشــاص 
ــة، مكــا تنــص املــادة )2(.  باســتخدام اتصــاالت إلكرتوني
وملــا اكن كثــر مــن املرشوعــات املزنليــة يتبــى ذلــك 

القانــون. ألحــام  اإلمتثــال  علهيــا  فــإن  النســق، 

ــواد  ــه – امل ــن من ــاب الثام ــد خصــص الب ــرشع ق اكن املُ  •
مقــدم  الزتامــات  الســتعراض   –  )59( إىل   )51( مــن 
وألى  خدماتــه  ملســهتليك  املــزنيل(  )املــرشوع  اخلدمــة 
 )6( اإلطــار  يعــرض  والــي  خمتصــة،  حكوميــة  جهــة 

مهنــا. جانــب 
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ملحــق	)3(:	أمه	العقوبــات	القانونيــة	املفروضــة	عــى	املرشوعــات	يف	حــال	عــدم	
امتثاهلــا	للقوانــني	القطريــة	ذات	الصلــة

قانون الجسل التجاري رمق )25( لسنة )2005(

ــات  ــع املراســات واملطبوع ــه ويف مجي ــة حمل ــب عــى واجه ــد يف الجســل التجــاري أن يكت ــن قي ــادة )6(: عــى لك م امل  •
ــة. ــة العربي ــده باللغ ــاري ورمق قي ــه، امســه التج ــة بتجارت واألوراق املتعلق

املــادة )7(: ال جيــوز ألي خشــص طبيــي أو معنــوي االشــتغال بالتجــارة أو إنشــاء حمــل جتــاري إال بعــد قيــده يف   •
التجــاري. الجســل 

ــادة )6(  ــون آخــر، ُيعاقــب لك مــن خيالــف أحــام امل ــة أشــد ينــص علهيــا قان ــأي عقوب ــادة )15(: مــع عــدم االخــال ب امل  •
ــال، أو بإحــدى هاتــن  ــد عــى عــرشة آالف ري ــة الــي ال تزي ــدة ال جتــاوز هشــرا وبالغرام ــون باحلبــس م مــن هــذا القان

العقوبتــن.

املــادة )16(: مــع عــدم اإلخــال بــأي عقوبــة أشــد ينــص علهيــا قانــون آخــر، يعاقــب لك مــن خُيالــف املادتــن )7( و)8( مــن   •
هــذا القانــون باحلبــس مــدة ال جتــاوز ســتة أهشــر، وبالغرامــة الــي ال تزيــد عــى مخســن ألــف ريــال، أو بإحــدى هاتــن 

العقوبتن.

قانون الرضيبة عى الدخل رمق )21( لسنة )2009( 

املــادة )40(: لك ملكــف ال يقــوم بتقــدمي اإلقــرار خــال املــدد املنصــوص علهيــا يف املــواد مــن )14( إىل )16( مــن هــذا   •
ــن  ــر، حبــد أقــى )36000( ســتة وثاث ــوم تأي ــن لك ي ــال ع ــة ري ــداره )100( مائ ــايل مق ــع هيلع جــزاء م ــون، ُيوق القان

ألــف ريــال.

املــادة )41(: لك ملكــف خيالــف أحــام املادتــن )12( و)13/1( مــن هــذا القانــون يوقــع هيلع جــزاء مــايل مقــداره   •
)5000( مخســة آالف ريــال. ولك ملكــف مســتفيد بإعفــاء رضيــي ال يقــدم املســتندات املشــار إلهيــا يف املــادة )15( مــن 

هــذا القانــون يوقــع هيلع جــزاء مــايل مقــداره )10000( عــرشة آالف ريــال.

قانون	محاية	املسهتلك	رمق	)8(	لسنة	)2008( 

من بن العقوبات الي يفرضها قانون محاية املسهتلك عى املُزود حال إخاله مببادئ محاية املسهتلك:

ــدة ال جتــاوز ســنتن،  ــس م ــب باحلب ــون آخــر، ُيعاق ــة أشــد ينــص علهيــا قان ــأي عقوب ــدم اإلخــال ب ــع ع ــادة )18(: م امل  •
وبالغرامــة الــي ال تقــل عــن )3000( ثاثــة آالف ريــال وال تزيــد عــى )1000000( مليــون ريــال، أو بإحــدى هاتــن 

العقوبتــن، لك مــن خيالــف أيــا مــن األحــام املنصــوص علهيــا يف مــواد الفصــل الثالــث مــن هــذا القانــون.

املــادة )18 مكــررا(: مــع عــدم اإلخــال بالعقوبــات املنصــوص علهيــا يف هــذا القانــون، جيــوز بقــرار إداري مســبب مــن   •
مديــر اإلدارة املختصــة، إغــاق احملــل أو املــان الــذي وقعــت فيــه املخالفــة، وذلــك بصفــة مؤقتــة ملــدة ال تزيــد عــى هشــر 
ــة  ــن الواقع ــة أهشــر ع ــد عــى ثاث ــدة ال تزي ــة، ومل ــة الثاني ــن الواقع ــن ع ــد عــى هشري ــدة ال تزي ــة األوىل، ومل ــن الواقع ع

ــر. ــة فأك الرابع
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ملحــق	)4(:	ملحــق		التصنيــف	الصنــايع	الــدويل	املوحــد	مجليــع	األنشــطة	
االقتصاديــة	تنقيــح		اســتنادا	إىل	القطاعــات	االقتصاديــة	الــيت	يتبناهــا	التعريــف	

ــر ــة	قط ــرية	واملتوســطة	يف	دول ــات	الصغ ــرتح	لملرشوع ــايس	املق القي

الوصفاملجموعةالقسم

قطاع	الزراعة

أ(	الزراعة	واحلراجة	وصيد	االمساك

أنشطة	زراعة	احملاصيل	واإلنتاج	احليواين	والصيد	واخلدمات	املتصلة1

زراعة احملاصيل غر الدامئة11

زراعة احملاصيل الدامئة12

إكثار النباتات13

اإلنتاج احليواين14

الزراعة املختلطة15

أنشطة دمع زراعة وأنشطة احملاصيل بعد احلصاد16

الصيد والقنص وأنشطة اخلدمات املتصلة17

احلراجة	وقطع	األخشاب2

زراعة األحراج وأنشطة احلراجة األخرى21

قطع األخشاب22

مجع منتجات األحراج غر اخلشبية23

خدمات الدمع للحراجة24

صيد	األمساك	وتربية	املائيات 3

صيد األمساك1.3

تربية املائيات2.3
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الوصفاملجموعةالقسم

قطاع	الصناعة	التحويلية

ج(	الصناعة	التحويلية

ُصنع	املنتجات	الغذائية10

جتهز وحفظ اللحوم101

جتهز وحفظ المسك والقرشيات والرخويات102

جتهز وحفظ الفاكهة واخلر103

ُصنع الزيوت والدهون النباتية واحليوانية104

ُصنع منتجات األلبان105

ُصنع منتجات طواحن احلبوب والنشاء ومنتجات النشاء106

ُصنع منتجات األغذية األخرى107

ُصنع األعاف احليوانية احملرة108

ُصنع	املرشوبات 11

ُصنع	منتجات	التبغ12

ُصنع منتجات التبغ120

ُصنع	املنسوجات13

غزل املنسوجات ونجسها وإمتام جتهزها131

ُصنع املنسوجات األخرى139

ُصنع	امللبوسات 14

ُصنع امللبوسات باستثناء امللبوسات الفرائية141

ُصنع أصناف الفراء142

ُصنع امللبوسات من الرتيكو والكروشيه143

ُصنع	املنتجات	اجللدية	واملنتجات	ذات	الصلة 15

دبغ وهتيئة اجللود، ُصنع حقائب األمتعة وحقائب اليد والروج واألعنة؛ وهتيئة وصبغ الفراء151

ُصنع األحذية152

 ُصنع	اخلشب	ومنتجات	اخلشب	والفلني،	باستثناء	األثاث؛	وصنع	أصناف	من	القش16

	ومواد	الضفر

نرش اخلشب وجحسه161

ُصنع منتجات من اخلشب والفلن ومواد الضفر162

ُصنع	الورق	ومنتجات	الورق 17

الطباعة	واستنساخ	وسائط	اإلعالم	املجسلة18



33 دراسة آليات النهوض بالمشروعات المنزلية في قطر

الوصفاملجموعةالقسم

قطاع	الصناعة	التحويلية

ج(	الصناعة	التحويلية

الطباعة وأنشطة اخلدمات املتصلة بالطباعة181

استنساخ وسائط اإلعام املجسلة182

ُصنع	حفم	الكوك	واملنتجات	النفطية	املكررة 19

ُصنع منتجات أفران الكوك191

ُصنع املنتجات النفطية املكررة192

ُصنع	املواد	الكمييائية	واملنتجات	الكمييائية20

ُصنع املواد الكمييائية األساسية، ُصنع األمسدة واملركبات األزوتية واللدائن واملطاط الرتكيي يف أشال أولية201

ُصنع منتجات كمييائية أخرى202

ُصنع األلياف االصطناعية203

ُصنع	املنتجات	الصيدالنية	األساسية	واملستحرضات	الصيدالنية21

ُصنع املواد الصيدالنية واملنتجات الدوائية الكمييائية والنباتية210

ُصنع	منتجات	املطاط	واللدائن22

ُصنع منتجات املطاط221

ُصنع املنتجات اللدائنية222

صنع	منتجات	املعادن	الالفلزية	األخرى 23

ُصنع الزجاج واملنتجات الزجاجية231

ُصنع منتجات املعادن الافلزية غر املصنفة ىف موضع آخر239

ُصنع	الفلزات	القاعدية24

ُصنع احلديد القاعدي والصلب241

ُصنع الفلزات المثينة وغر احلديدية القاعدية242

سبك املعادن243

ة،	باستثناء	اآلالت	واملعدات25 ُصنع	منتجات	املعادن	املشكَّ

ُصنع املنتجات املعدنية اإلنشائية والصهارجي واخلزانات ومولدات البخار251

ُصنع األسلحة والذخائر252

ُصنع منتجات املعادن املشلكة األخرى؛ أنشطة خدمات تشكيل املعادن259

ُصنع احلواسيب واملنتجات اإللكرتونية والبرصية26

ُصنع املكونات واللوحات اإللكرتونية261
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الوصفاملجموعةالقسم

قطاع	الصناعة	التحويلية

ج(	الصناعة	التحويلية

ُصنع احلواسيب واملعدات امللحقة262

ُصنع معدات االتصاالت 263

ُصنع اإللكرتونيات االسهتاكية264

ُصنع معدات القياس واالختبار واملاحة واملراقبة؛ وُصنع الساعات بأنواعها265

ُصنع معدات التشعيع واملعدات الكهربائية الطبية والعاجية266

ُصنع األدوات البرصية ومعدات التصوير الفوتوغرايف267

ُصنع الوسائط املغناطيسية والبرصية268

ُصنع	املعدات	الكهربائية 27

ُصنع احملراكت واملولدات واحملوالت الكهربائية وأجهزة توزيع الكهرباء والتحمك فهيا271

ُصنع البطاريات واملرامك272

ُصنع شبات األساك وأجهزة شبات األساك273

ُصنع معدات اإلضاءة الكهربائية274

ُصنع األجهزة الكهربائية املزنلية275

ُصنع املعدات الكهربائية األخرى279

ُصنع	اآلالت	واملعدات	غري	املصنفة	يف	موضع	آخر28

ُصنع اآلالت متعددة األغراض281

صنع اآلالت املتخصصة الغرض282

ُصنع	املركبات	ذات	احملراكت	واملركبات	املقطورة	ونصف	املقطورة 29

ُصنع املركبات ذات احملراكت291

ُصنع هيالك )أمعال جتهز العربات( لملركبات ذات احملراكت؛ صنع املركبات املقطورة واملركبات نصف املقطورة292

ُصنع أجزاء وتوابع وحمراكت املركبات ذات احملراكت293

ُصنع	معدات	النقل	األخرى 30

بناء السفن والقوارب301

ُصنع قطارات )جرارات( وعربات السكك احلديدية302

ُصنع املركبات اجلوية والفضائية واآلالت املتصلة هبا303

ُصنع مركبات القتال العسكرية304

ُصنع معدات النقل غر املصنفة ىف موضع آخر309
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الوصفاملجموعةالقسم

قطاع	الصناعة	التحويلية

ج(	الصناعة	التحويلية

ُصنع	األثاث 31

ُصنع األثاث310

الصناعات	التحويلية	األخرى 32

ُصنع املجوهرات واحلى واألصناف املتصلة321

ُصنع اآلالت املوسيقية322

ُصنع أدوات الرياضة323

ُصنع األلعاب واللعب324

ُصنع األدوات واملستلزمات الطبية والي تستخدم يف عاج األسنان325

ُصنع منتجات أخرى غر مصنفة يف موضع آخر329

إصالح	وتركيب	اآلالت	واملعدات33

إصاح منتجات املعادن املشلكة واآلالت واملعدات331

تركيب اآلالت واملعدات الصناعية332

قطاع	الصناعات	االبداعية

ي(	قطاع	الصناعات	االبداعية

أنشطة	النرش58

نرش الكتب والدوريات وغرها من أنشطة النرش581

نرش الرجميات582

أنشطة إنتاج األفام والراجم التليفزيونية والتجسيات الصوتية ونرش املوسيى 59

أنشطة إنتاج األفام والفيديو والراجم التليفزيونية591

أنشطة نرش التجسيات الصوتية واملوسيى592

أنشطة	الربجمة	واإلذاعة60

اإلذاعة الصوتية601

أنشطة الرجمة واإلذاعة والتليفزيون602

االتصاالت61 

أنشطة االتصاالت السلكية611

أنشطة االتصاالت الاسلكية612

أنشطة االتصاالت الساتلية613

أنشطة االتصاالت األخرى619

أنشطة	الربجمة	احلاسوبية	واخلربة	االستشارية	وما	يتصل	هبا	من	أنشطة62

أنشطة	خدمات	املعلومات63 

جتهز البيانات واستضافة املوقع عى الشبكة، وما يتصل بذلك من أنشطة، والبوابات عى الشبكة631

أنشطة خدمات املعلومات األخرى639
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الوصفاملجموعةالقسم

قطاع	الصناعات	االبداعية

م(	األنشطة	املهنية	والعملية	والتقنية

األنشطة	القانونية	وأنشطة	احملاسبة 69

األنشطة القانونية691

األنشطة احملاسبية وأنشطة مسك الدفاتر ومراجعة احلسابات واالستشارات الريبية692

أنشطة	املاكتب	الرئيسية،	واألنشطة	االستشارية	يف	جمال	اإلدارة70

أنشطة املاتب الرئيسية701

أنشطة اخلرة االستشارية يف جمال اإلدارة702

األنشطة	املعامرية	واهلندسية،	واالختبارات	الفنية	والتحليل 71

األنشطة املعامرية واهلندسية واخلدمات االستشارية الفنية املتصلة هبا711

االختبارات والتحاليل التقنية712

البحث	والتطوير	يف	املجال	العيمل72

البحث والتطوير التجريي يف جمايل العلوم الطبيعية واهلندسة721

البحث والتطوير التجريي يف جمال العلوم االجمتاعية واالنسانية722

أحباث	اإلعالن	والسوق 73

اإلعان731

أحباث السوق واستطاعات الرأي732

األنشطة	املهنية	والعملية	والتقنية	األخرى74

أنشطة التصممي املتخصصة741

أنشطة التصوير742

األنشطة املهنية والعملية والتقنية األخرى غر املصنفة ىف موضع آخر749

األنشطة	البيطرية75

الفنون	والرتفيه	والتسلية

ص(	قطاع	الصناعات	االبداعية

األنشطة	اإلبداعية	والفنون	وأنشطة	الرتفيه90

األنشطة اإلبداعية والفنون وأنشطة الرتفيه900

أنشطة	املكتبات	واحملفوظات	واملتاحف	واألنشطة	الثقافية	األخرى91

أنشطة	ألعاب	القامر	واملراهنة92

األنشطة	الرياضية	وأنشطة	التسلية	والرتفيه93

األنشطة الرياضية931

أنشطة التسلية والرتفيه األخرى932



37 دراسة آليات النهوض بالمشروعات المنزلية في قطر

الوصفاملجموعةالقسم

قطاع	التشييد

و(	تشييد	املباىن

تشييد	املباين 41

تشييد املباين410

اهلندسة	املدنية 42

تشييد الطرق والسكك احلديد421

تشييد املشاريع اخلاصة باملنافع422

أمعال التشييد املتعلقة مبشاريع اهلندسة املدنية األخرى429

أنشطة	التشييد	املتخصصة 43

أمعال اهلدم وحتضر املواقع431

أمعال الكهرباء والسباكة وغرها من األنشطة اإلنشائية432

إمكال املباين وتشطيهبا433

أنشطة التشييد املتخصصة األخرى439



دراسة آليات النهوض بالمشروعات المنزلية في قطر38

الوصفاملجموعةالقسم

قطاع	التجارة

ز(	جتارة	امجللة	والتجزئة؛	إصالح	املركبات	ذات	احملراكت	والدراجات	النارية

جتارة	امجللة	والتجزئة	وإصالح	املركبات	ذات	احملراكت	والدراجات	النارية45

بيع املركبات ذات احملراكت451

صيانة وإصاح املركبات ذات احملراكت452

بيع قطع غيار املركبات ذات احملراكت وملحقاهتا453

بيع وصيانة وإصاح الدراجات النارية وقطع غيارها وملحقاهتا454

جتارة	امجللة،	باستثناء	املركبات	ذات	احملراكت	والدراجات	النارية 46

البيع بامجللة نظر رمس أو عى أساس عقد461

جتارة املواد اخلام الزراعية واحليوانات احلية بامجللة462

بيع األغذية واملرشوبات والتبغ بامجللة463

بيع السلع املزنلية بامجللة464

بيع اآلالت واملعدات واللوازم بامجللة465

بيع أنواع املبيعات املتخصصة األخرى بامجللة466

جتارة امجللة غر املتخصصة469

جتارة	التجزئة،	باستثناء	املركبات	ذات	احملراكت	والدراجات	النارية47 

جتارة التجزئة يف املتاجر غر املتخصصة471

بيع األغذية واملرشوبات والتبغ بالتجزئة يف املتاجر املتخصصة472

بيع وقود السيارات بالتجزئة يف املتاجر املتخصصة473

بيع معدات املعلومات واالتصاالت بالتجزئة يف املتاجر املتخصصة474

بيع املعدات املزنلية األخرى بالتجزئة يف املتاجر املتخصصة475

بيع املواد الثقافية والرتفهيية بالتجزئة يف املتاجر املتخصصة476

بيع السلع األخرى بالتجزئة يف املتاجر املتخصصة477

البيع بالتجزئة يف األكشاك واألسواق478

جتارة التجزئة يف غر املتاجر واألكشاك واألسواق479



39 دراسة آليات النهوض بالمشروعات المنزلية في قطر

الوصفاملجموعةالقسم

قطاع	اخلدمات	األخرى

ب(	التعدين	واستغالل	احملاجر

تعدين	الفحم	والليغنيت5

تعدين الفحم القايس )األنفراثيت(51

تعدين الليغنيت52

استخراج	النفط	اخلام	والغاز	الطبييع 6

استخراج النفط اخلام61

استخراج الغاز الطبيي62

تعدين	راكزات	الفلزات7

تعدين راكزات احلديد71

تعدين راكزات الفلزات غر احلديدية72

األنشطة	األخرى	للتعدين	واستغالل	احملاجر 8

استغال احملاجر الستخراج األجحار والرمال والطفل81

أنشطة التعدين واستغال احملاجر غر املصنفة يف موضع آخر89

أنشطة	خدمات	دمع	التعدين9

أنشطة الدمع الستخراج النفط والغاز الطبيي91

أنشطة دمع األمعال األخرى للتعدين واستغال احملاجر99

د(		إمدادات	الكهرباء	والغاز	والبخار	وتكييف	اهلواء

توصيل	الكهرباء	والغاز	والبخار	وتكييف	اهلواء35

توليد الطاقة الكهربائية ونقلها وتوزيعها351

ُصنع غاز االستصباح، وتوزيع أنواع الوقود الغازية عن طريق أنابيب رئيسية352

توصيل الوقود البخاري وتكييف اهلواء353

ه(	إمدادات	املياه	وأنشطة	الرصف	وإدارة	النفايات	ومعاجلهتا

مجتيع	املياه	ومعاجلهتا	وتوصيلها 36

مجتيع املياه ومعاجلهتا وتوصيلها360

الرصف	اليحص 37

الرصف اليحص370

أنشطة	مجع	النفايات	ومعاجلهتا	وترصيفها،	واسرتجاع	املواد 38

مجع القاممة381

معاجلة النفايات وترصيفها382

اسرتجاع املواد383

أنشطة	املعاجلة	وخدمات	إدارة	النفايات	األخرى 39

أنشطة املعاجلة وخدمات إدارة النفايات األخرى390
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الوصفاملجموعةالقسم

قطاع	اخلدمات	األخرى

م(		النقل	والتخزين

النقل	الربى	والنقل	عرب	األنابيب49

النقل عر السكك احلديدية491

أنواع النقل الرى األخرى492

النقل خبطوط األنابيب493

النقل	املايئ50

النقل املايئ البحري والساحي501

النقل املايئ الداخي502

النقل	اجلوى 51

النقل اجلوي للراكب511

النقل اجلوي للبضائع512

التخزين	وأنشطة	الدمع	للنقل52

التخزين521

أنشطة الدمع للنقل522

أنشطة	الربيد	ونقل	الطرود	بواسطة	مندوبني 53

أنشطة الريد531

أنشطة رشاكت نقل الريد اخلاصة532

ط(	أنشطة	خدمات	اإلقامة	والطعام

اإلقامة 55

أنشطة اإلقامة قصرة املدى551

أماكن املخميات واملنزتهات الرتفهيية الي تتيح مانا للسيارات واملتزنهات الي تتيح مانا لملقطورات552

مرافق اإلقامة األخرى559

أنشطة	خدمات	األطعمة	واملرشوبات 56

أنشطة املطامع وخدمات األطعمة املتنقلة561

أنشطة خدمات الطعام يف املناسبات وغرها من خدمات الطعام562

أنشطة تقدمي املرشوبات563

ك(		األنشطة	املالية	وأنشطة	التأمني

أنشطة	اخلدمات	املالية،	فميا	عدا	متويل	التأمني	وصناديق	املعاشات64

الوساطة املالية641

أنشطة الرشاكت القابضة642

االحتادات االحتارية وصناديق األموال والكيانات املالية املشاهبة643

أنشطة اخلدمات املالية األخرى، فميا عدا متويل التأمن واملعاشات التقاعدية649

 متويل	التأمني	وإعادة	التأمني	وصناديق	املعاشات	التقاعدية	باستثناء	الضامن	 65

االجمتايع	اإللزايم
التأمن651

إعادة التأمن652

متويل املعاشات التقاعدية653

األنشطة	املساعدة	ألنشطة	اخلدمات	املالية	وأنشطة	التأمني 66

األنشطة املساعدة للخدمات املالية فميا عدا متويل التأمن واملعاشات التقاعدية661

األنشطة املساعدة ألنشطة التأمن وصناديق املعاشات التقاعدية662

أنشطة إدارة األموال663



41 دراسة آليات النهوض بالمشروعات المنزلية في قطر

الوصفاملجموعةالقسم

قطاع	اخلدمات	األخرى

ل(	األنشطة	العقارية

ل(	األنشطة	العقارية

األنشطة	العقارية68

األنشطة العقارية يف املمتلات اململوكة أو املؤجرة681

األنشطة العقارية عى أساس رسوم أو عقود682

ن(			أنشطة	اخلدمات	اإلدارية	وخدمات	الدمع

األنشطة	االجيارية77

تأجر املركبات ذات احملراكت771

تأجر السلع الخشصية واملزنلية772

تأجر اآلالت واملعدات األخرى والسلع احلقيقية773

تأجر منتجات امللكية الفكرية وما شاهبها، فميا عدا األمعال احملمية حبقوق النرش774

أنشطة	االستخدام 78

أنشطة واكالت التشغيل781

أنشطة واكالت التشغيل املؤقت782

تقدمي موارد برشية أخرى783

واكالت	السفر	ومشغلو	اجلوالت	السياحية	وخدمات	احلجز	واألنشطة	املتصلة	هبا79 

أنشطة واكالت السفر ومشغي اجلوالت السياحية791

خدمات احلجز األخرى واألنشطة املتصلة هبا799

أنشطة	األمن	والتحقيقات80

أنشطة األمن اخلاصة801

أنشطة خدمات نظم األمن 802

أنشطة التحقيقات803

أنشطة	تقدمي	اخلدمات	لملباين	ومجتيل	املواقع81

أنشطة متاملة لدمع املرافق811

أنشطة التنظيف812

األنشطة املتعلقة خبدمة وصيانة مجتيل املواقع813

األنشطة	اإلدارية	لملاكتب،	وأنشطة	الدمع	لملاكتب	وغري	ذلك	من	أنشطة	الدمع	لألمعال82

األنشطة اإلدارية وأنشطة الدمع لملاتب821

أنشطة مراكز النداء822

تنظمي املؤمترات واملعارض التجارية823

أنشطة خدمات الدمع لأمعال غر املصنفة يف موضع آخر829
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الوصفاملجموعةالقسم

قطاع	اخلدمات	األخرى

ع(	التعلمي

التعلمي85

التعلمي قبل االبتدايئ والتعلمي االبتدايئ851

التعلمي الثانوي852

التعلمي العايل853

أنواع التعلمي األخرى854

أنشطة دمع التعلمي855

ف(		األنشطة	يف	جمال	حصة	االنسان	والعمل	االجمتايع

األنشطة	يف	جمال	حصة	اإلنسان 86

أنشطة املستشفيات861

أنشطة العيادات الطبية وعيادات األسنان862

األنشطة األخرى يف جمال حصة اإلنسان869

أنشطة	الرعاية	مع	اإلقامة 87

مرافق تقدمي الرعاية المتريضية مع اإلقامة871

أنشطة الرعاية مع اإلقامة لملتخلفن عقليا واملرىض النفسانين واملدمنن872

أنشطة تقدمي الرعاية مع اإلقامة لكبار السن واألخشاص ذوى اإلعاقة873

أنشطة الرعاية األخرى مع اإلقامة879

أنشطة	العمل	االجمتايع،	دون	إقامة88

أنشطة العمل االجمتايع دون إقامة، لكبار السن وذوى اإلعاقة881

أنشطة العمل االجمتايع األخرى دون اإلقامة889

ق(	أنشطة	اخلدمات	األخرى	)فميا	عدا	أنشطة	املنمظات	ذات	العضوية(

إصالح	أجهزة	احلاسوب	والسلع	الخشصية	واملزنلية95

إصاح أجهزة احلاسوب ومعدات االتصاالت951

إصاح السلع الخشصية واملزنلية952

أنشطة	اخلدمات	الخشصية	األخرى 96

املصدر مت تصنيف األنشطة االقتصادية عى القطاعات الست الى يتبناها التعريف القياىس املوحد لملشاريع الصغرة واملتوسطة ىف قطر، استنادا إىل

األمم املتحــدة، »التصنيــف الصنــايع الــدويل املوحــد مجليــع األنشــطة االقتصاديــة« – التنقيــح 4«، إدارة الشــؤون االقتصاديــة واالجمتاعيــة، شــعبة اإلحصــاءات، ورقــات إحصائيــة، السلســلة مــمي العــدد 4/ التنقيــح 

4، نيويــورك، 2009.
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ملحق )5(: الربناجم الوطين لتمنية املرشوعات املزنلية: المنوذج املقرتح لعرض املبادرات املتضمنة بالربناجم

توصيف	خمترص	لملبادرة

األهداف	الرئيسة	لملبادرة

املدى	الزمين	املسهتدف	لتنفيذ	املبادرة* 

املدى الزمي القصر )1-6( هشر.

املدى الزمي املتوسط )6-24 هشر(.

* يحمس بتعدد اإلجابات يف حال تطبيق املبادرة عى مرحلتن زمنيتن.

التصنيف األسايس لملبادرة*

النفاذ إىل األسواقسياسات وبراجم معل وطنية
التعم والتدريبالبيئة الترشيعية والتنظميية واإلجرائية

اخلدمات االستشارية والتوجيهإتاحة املعلومات واملعارف
اخلدمات اللوجستيةخلق ثقافة جممتعية دامعة

تجشيع رواد األمعال املبتكرينالنفاذ إىل المتويل والتأمن

* يم اختيار إجابة وحيدة.
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املستوى  األسايس لملبادرة*

جزيئهيلكيلكي

* يم اختيار إجابة وحيدة.

املستفيدون	من	املبادرة

امجليعغر قطريقطرياجلنسية:

امجليعإناثذكورالنوع:

طلبة التعلمي اجلاميطلبة التعلمي ما قبل اجلاميالفئة العمرية:

)25 سنة أو أكر(شباب اخلرجين )21 – 25(

مجيع ما سبق

جهات	التنفيذ	املشاركة

مؤرشات	األداء	الرئيسية	لقياس	نتاجئ	املبادرة

مصدر البياناتدورية القياساملؤرش

مالحظات	أخرى
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  يذكر أن بعض املشاركن بورشي العمل مل يستوفوا اسمتارات التقيمي أو بعض األسئة الواردة هبا، خاصة ورشة العمل الثانية الي تضمنت مجموعة من أحصاب 
املرشوعات ذوي املستوى التعلي املنخفض )االبتدائية وبدون هشادة(.

ملحــق )6(: مــدى أمهيــة عــدد مــن املبــادرات املقــرتح تبنهيــا لتمنيــة املرشوعــات املزنلية، وفقــا آلراء مجموعات أحصــاب املرشوعات املشــاركني يف 

ورشــيت العمل املتخصصتني

خــال ورشــي العمــل مــع مجموعــة مــن أحصــاب املرشوعــات املزنليــة لعــرض ومناقشــة نتــاجئ املــرشوع البحــيث. مت تقســمي احلضــور إىل أربــع مجموعــات اختــص 

لك مهنــا مبناقشــة أمه املبــادرات املقرتحــة عــى مســتوى: اإلطــار الترشيــي والتنظــي واملؤســي، والمتويــل، والتدريــب واالستشــارات والتجشيــع، والتســويق. 

ويف هنايــة معــل لك مجموعــة، قــام أحصــاب املرشوعــات باســتيفاء منــوذج لتحديــد مــدى أمهيــة املبــادرات الــي مت مناقشــهتا خــال احللقــة النقاشــية، وكذلــك تقيــمي 

ورشــة العمــل. وقــد جــاءت نتــاجئ التقيــمي عــى النحــو التــايل:

اإلطار	الترشييع	والتنظيمي	واملؤسيس

املبادرة

)5(

مهم جدا

)4(

مهم لدرجة ما

)3(

متوسط األمهية

)2(

منخفض األمهية

)1(

اإلمجايلغر مهم

152118إعان برناجم وطي لتمنية املرشوعات املزنلية يف قطر

17118تجسيل املرشوعات املزنلية لتكون قانونية

1818تطوير قواعد وارشادات لتنظمي معل املرشوعات املزنلية

تطوير قواعد وارشادات خاص باملرشوعات الي تقوم بإعداد 
17118األطعمة يف املزنل لغرض البيع

تطوير أنواع الرشاكت املتاحة لرتايع طبيعة املرشوعات 
123116املزنلية

تطوير نظام التجسيل التجاري ليكون أكر حتفزا لملرشوعات 
16117)الوقت والتلكفة واالجراءات(

التسويق

املبادرة

)5(

مهم جدا

)4(

مهم لدرجة ما

)3(

متوسط األمهية

)2(

منخفض األمهية

)1(

اإلمجايلغر مهم

161118تطوير املعارض الدمئة واملومسية)داخل(خارج قطر

18220خدمة توصيل منتجات املرشوعات املزنلية

1919موقع إلكرتوين لتسويق منتجات املرشوعات

15217خدمات أخرى: مثل خدمة تغليف املنتجات
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المتويل	والتأمني

املبادرة

)5(

مهم جدا

)4(

مهم لدرجة ما

)3(

متوسط األمهية

)2(

منخفض األمهية

)1(

اإلمجايلغر مهم

819الراجم التدريبية لملرشوعات املزنلية

99حاضة أمعال املرشوعات املزنلية

99اخلدمات االستشارية لملرشوعات

819هاتف املرشوعات املزنلية )خط ساخن توفر معلومات(

مجموعة من الـ )infographic( لتعريف املرشوعات املزنلية 
718بالقوانن الي يتعن االمتثال إلهيا..............

729جائزة متز املرشوعات املزنلية..............

5319مسابقة بن طلبة املدارس/اجلامعات لتأسيس مرشوع مزنيل

819محلة تروجيية لتعزيز ثقافة املرشوع املزنيل

تطوير نظام التجسيل التجاري ليكون أكر حتفزا لملرشوعات 
16117)الوقت والتلكفة واالجراءات(

تقيمي	ورشة	العمل

املبادرة

)5(

مهم جدا

)4(

مهم لدرجة ما

)3(

متوسط األمهية

)2(

منخفض األمهية

)1(

اإلمجايلغر مهم

4417162املعارف اجلديدة الي أستفدت هبا خال الورشة

536160التنظمي واإلعداد للورشة

4910160اسلوب إدارة الورشة

4464155النتاجئ الي انهتت إلهيا الورشة
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