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يقصــد بالمنشــآت الصغيــرة والمتوســطة :الشــركات الخاصــة التــي ُأسســت وفقــاً لقوانيــن دولــة
قطــر ،والتــى ال يزيــد عــدد قــوى العمــل فيهــا عــن مائتيــن وخمســين ( )250عامــل (بإســتثناء الشــركات
العاملــة فــي قطــاع الصناعــات اإلبداعيــة ،والتــي ال يزيــد عــدد قــوى العمــل فيهــا عــن مائــة ()100
عامــل) ،وال يتجــاوز إيرادهــا الســنوي المائــة ( )100مليــون ريــال قطــرى،
(العاملون مقاسون بوحدة العمل ،والعائد /اإليراد السنوى مقاسا بالمليون ريال قطرى)
ﺍﻟ ﻄ
الزراعة
الصناعة
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الصناعات
اإلبداعية
التشييد

التجارة
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ﻐﺮ

ﻐﻴﺮﺓ

عدد العاملين

5-1

30 – 6

250 – 31

اإليراد السنوي

أقل من 1

 -1أقل من 20

100 – 20

عدد العاملين

5-1

50 - 6

250 - 51

اإليراد السنوي

أقل من 3

 - 3أقل من 20

100 – 20

عدد العاملين

5-1

30 - 6

100 - 31

اإليراد السنوي

أقل من 1

 - 1أقل من 20

100 – 20

عدد العاملين

10 - 1

50 - 11

250 – 51

اإليراد السنوي

أقل من 3

 - 3أقل من 20

100 – 20

عدد العاملين

5-1

50 - 6

250 - 51

اإليراد السنوي

أقل من 3

 - 3أقل من 20

100 – 20

عدد العاملين

5-1

50 - 6

250 - 51

اإليراد السنوي

أقل من 3

 – 3أقل من 20

100 – 20

• الشــركات الخاصــة :يقصــد بالشــركات الخاصــة أيــة منشــأة تجاريــة ،التــي أسســت وفقــاً لقوانيــن
دولــة قطــر ،ويكــون المركــز الرئيســي لهــا فــي قطــر ،وتقــوم علــى نشــاط اقتصــادي بغــرض تحقيــق
الربــح ،أيــا كان الشــكل القانونــي الــذي تتخــذه.
• عــدد العامليــن ( )Staff Headcountيضــم العمالــة بــدوام كلــي ،وبــدوام جزئــي باإلضافــة إلــى
العمالــة الموســمية .يشــمل التعريــف كافــة ُ
األجــراء واألفــراد الذيــن يعملــون لصالــح المنشــأة
ويخضعــون لقانــون العمــل القطــري .باإلضافــة إلــى المــدراء ومالكــي المنشــأة ،والشــركاء الذيــن
يقومــون بأنشــطة للمنشــأة بصفــة دوريــة ويحصلــون مــن جــراء هــذه األنشــطة علــى مزايــا ماليــة.
مــن الجديــر بالذكــر أنــه ســيتم احتســاب العامــل بــدوام كلــي خــالل الســنة باعتبــاره وحــدة واحــدة،
بينمــا يتــم احتســاب العمالــة بــدوام جزئــي والعمالــة الموســمية علــى أنهــم جــزء مــن الوحــدة وفقــا
للحالــة.
• اإليــراد الســنوي ( )Annual Turnoverيقصــد بــه اإليــرادات التــي حققتهــا المنشــأة خــالل العــام
نتيجــة مبيعاتهــا مــن الســلع والخدمــات التــى قدمتهــا .دون أن يتضمــن أيــة إيــرادات أو عوائــد أخــرى
حققتهــا المنشــأة .مثــال ذلــك ،الدخــل مــن الفائــدة علــى أصــول تمتلكهــا ،أو توزيعــات أربــاح حصلــت
عليهــا ،أو بيــع أصــول كانــت مملوكــة لهــا ،أو حقــوق ملكيــة مدفوعــة مــن قبــل جهــات أخــرى .كمــا
يتــم االعتمــاد علــى قيمــة اإليــراد بعــد اقتطــاع أيــة خصومــات أو ضرائــب تقــوم بســدادها.

ﻴﻒ ﻳﻤ

ﻄﻴ

ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻒ

ـاري عــدد العامليــن و اإليــراد
يعتمــد التعريــف الوطنــي للمنشــآت الصغيــرة والمتوســطة علــى معيـ ّ
الســنوي وذلــك لتحديــد مــا إذا كانــت منشــأة مــا ضمــن قطــاع المنشــآت الصغيــرة والمتوســطة أم
ال ،فإنــه ينبغــي اتبــاع الخطــوات التاليــة:

1

هل هي منشأة خاصة
هادفة للربح؟

ال

تســتبعد المنشــآت غيــر الربحيــة والجهــات الحكوميــة،
والدبلوماســية مــن قطــاع المنشــآت الصغيــرة
والمتوســطة.

نعم

2

3

تحديد القطاع
االقتصادي للمنشأة

عدد العاملين ال يتجاوز  250عامل؟
اإليراد السنوي ال يتجاوز  100مليون
ريال؟

نعم

4

يتــم اختيــار قطــاع اقتصــادي واحــد يمثــل النشــاط
الرئيســيي للمنشــأة ،وبنــاء عليــه ،يتــم حســاب معيــاري
عــدد العامليــن ،واإليــراد الســنوي.

أمــا بالنســبة للمنشــآت فــي قطــاع الصناعــات
اإلبداعيــة ،فــال يتجــاوز عــدد العامليــن ( )100عامــل.

وتعزيــزا للمنافســة العادلــة ،فــإن التعريــف يأخــذ
بالحســبان درجــة اســتقاللية المنشــأة ،حيــث أن
ذلــك ســيؤثر علــى تصنيفهــا ضمــن قطــاع المنشــآت
الصغيــرة والمتوســطة.

هل هي منشأة مستقلة ،مشتركة،
مرتبطة؟

فــإذا كانــت منشــأة مشــتركة أو مرتبطــة ،يتــم إعــادة
حســاب عــدد العامليــن وااليــراد الســنوي ،فــإن
تجــاوزت حــدود التعريــف فــال تعــد ضمــن هــذا القطــاع.
نوع المنشأة

قطاع المنشآت
الصغيرة والمتوسطة

حصة شركة أخرى بالمنشأة

مستقلة

أقل من أو يساوي %20

مشتركة

أكثر من  %20حتى %50

مرتبطة

أكثر من%50

ﺍ ﺳﺘ ﻨ ﺍﺕ
ﺔ ﺍﻟﺮ ﻴﺔ
ﻨﺸﺂﺕ ﺍ ﻤ ﺍﻟ
ﺍ ﺳﺘ ﻨ ﺍ ﻭ ﺍ ﻗﺘﺼ ﻠ
لضمــان عدالــة المنافســة بيــن المنشــآت المصنفــة ضمــن قطــاع المنشــآت الصغيــرة والمتوســطة،
ؤهلــة لإلنضمــام إلــى هــذا القطــاع .فــي حيــن
الم َ
تكــون منشــآت األعمــال الخاصــة الربحيــة هــي فقــط ُ
تســتبعد المنشــآت التابعــة للقطاعــات التاليــة:
• اإلدارات الحكومية والهيئات الدبلوماسية.
• منشآت األعمال العامة والمؤسسات الحكومية.
• منشآت األعمال المختلطة ،المملوكة جزئيا ألي جهة/منشأة أعمال حكومية.
• منشآت األعمال غير الربحية.
ﺍﻟﻤﻨﺸ ﺓ
ﺔ ﺳﺘ
ﺍ ﺳﺘ ﻨ ﺍﻟ ﻲ ﺍﺳﺘ ﻨ ﺍﺕ
فــي ســبيل تحفيــز الجهــود المعنيــة بتوفيــر رأس المــال التأسيســي للمنشــآت الصغيــرة والمتوســطة،
تظــل المنشــأة التجاريــة الخاصــة مصنفــة علــى أنهــا «منشــأة مســتقلة» ،وال يتــم اعتبارهــا منشــأة
مشــتركة حتــى لــو بلغــت نســبة المســاهمة فــي حقــوق الملكيــة أو التصويــت  ،%50فقــط إذا كان
هــذا االســتثمار مــن الجهــات التاليــة:
• شركات االستثمار العامة وشركات رأس المال المخاطر وممولي المنشآت التجارية.
• الجامعات ومراكز البحوث غير الربحية.
• هيئــات االســتثمار بمــا فــي ذلــك صناديــق التطويــر اإلقليميــة .والمقصــود بالهيئــة االســتثمارية
أنهــا عبــارة عــن مســتثمر يتــداول بكميــات كبيــرة مــن األوراق الماليــة بالنيابــة عــن عــدد كبيــر مــن
المســتثمرين األفــراد دون المشــاركة بشــكل مباشــر فــي إدارة المؤسســات التــي يســتثمرون
فيهــا .وتعتبــر الصناديــق المشــتركة وصناديــق المعاشــات مثــال علــى الهيئــات االســتثمارية.
ﺍﻟﺸــﺮ ﺕ ﺍﻟﻨ

ـﺔ ـ

ـ

ﺍﻟﺘﻌﺮﻳــﻒ ﺍﻟﻮﻃﻨــﻲ ﻤ ـ ﻗﻮﺍ ــﺪ

ﺍ ﺳــﺘ ﻨ ﺍﻟ ﻟ ـ ﺍﺳــﺘ ﻨ ﺳــﻮ
ﺍ ﺍﻟﺸــﺮ ﺕ ﻟﺪﻳ ـ
تــم اســتثناء «ســوق الشــركات الناشــئة» فــي قطــر مــن تطبيــق التعريــف الوطنــي للمنشــآت الصغيــرة
والمتوســطة العتمادهــا علــى متطلبــات مغايــرة إلدراج المنشــآت بهــا ،مــع إمكانيــة اعتبــاره تعريفــا
استرشــاديا لهــا .ويتســق ذلــك مــع المنهــج المتعــارف عليــه والمطبــق دوليــاً.

