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ة   :لمشروعات الصغیرة والمتوسطةاتعرف أهم
ة الصغیرة والمتوسطة روعاتقدم تعرف المش مارسون  لغة مشتر اء االستراتیجیین الذین  افة الشر تجمع بین 
ر المش عمل التعرف  روعاتأعمال وأنشطة تطو ةالصغیرة والمتوسطة، حیث  اسات  نقطة مرجع وٕاطار عمل لتنفیذ الس

ر المش ادرات المتعددة التي تهدف إلى تطو ارها محرك للنمو ا روعاتوالم اعت ضمن الصغیرة والمتوسطة  ما  القتصاد و
م أداء قطاع  م وسیلة معتمدة لتقی عمل التعرف المشترك على تقد اسات. إضافة إلى ذلك،  ادرات والس ة هذه الم تناس وفعال

  الصغیرة والمتوسطة ومد إسهامه في االقتصاد الكلي.  روعاتالمش
ة:  النقاط التال ة التعرف    وتكمن أهم

 اسات والبرامج ال ر قطاع المشروعات الصغیرة والمتوسطة في المجاالت المختلفة.وضع الس  خاصة بتطو
  اتوضع وجمع ونشر المشالكم اإلحصائ ة التي تتعل   الصغیرة والمتوسطة.  روعاتة والنوع
 .ة المشروعات ة وأولو  تحدید برامج دعم المشروعات الصغیرة والمتوسطة وفقًا ألحق
 ین التعاون الفعال بین الشر ر المش المعنییناء االستراتیجیین تم  الصغیرة والمتوسطة.روعات بتطو
 .ة ة المعن ة والدول ة عن المشروعات الصغیرة والمتوسطة لد الهیئات المحل ادل المعلومات المطلو ین ت  تم
 .ر هذا القطاع ساهم بتطو ة مما یوفر فرص عمل واعدة وهامة و ة واألجنب  جذب االستثمارات المحل

 

ـة بنا م قطاع المشروعات وف معـاییر منهج ة اعتماد تعرف للمشروعات الصغیرة والمتوسطة، وفي إطار تنظ ء على أهم
ــة تهــدف  متالئــ مرونــة قطاع ر واقــع المشــ إلــىبیئــة العمــل وتتمتــع  فقــد تــم العمــل مــع  ،الصــغیرة والمتوســطة روعاتتطــو

ة لدراسة واقـع المشـ ـف ونتیجـة التعـاون  روعاتالجهات المعن للمشـروعات  التـالي مـع هـذه الجهـات تـّم التوصـل إلـى التعر
ار عدد العمال + حجم  ة الصغر والصغیرة والمتوسطة بناًء على مع عاتالمتناه  .عدد العمال + حجم الموجودات أو المب

  
 
  

ادئ  ةالم   :لتعرف المشروعات الصغیرة والمتوسطة األساس
صفته مرجع لقا تعرف: أوالً    طاع األعمال:لمشروعات 

ر المش  ادرات المتعددة التي تهدف لتطو مرجع وٕاطار عمل لتنفیذ الم ارها  روعاتعمل التعرف  اعت الصغیرة والمتوسطة 
ل التعرف  ش ، و ة«محرك للنمو االقتصاد اء االستراتیجیین » اللغة المشتر التي سیجمع علیها أصحاب العالقة والشر

مارسون أعمال وأنشط ر مشالذین  ما في ذلك الحصول  وعاتر ة تطو صغیرة ومتوسطة متنوعة، خدمًة ألغراض متعددة 
ة واإلنتاج وتوفیر فرص  ا وتعزز التنافس ل وتسهیل النفاذ إلى األسواق وتحسین القدرة على اعتماد التكنولوج على التمو

  العمل.
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ة نحو النمو الشامل والمستمر  س تها على أنها خطوة تأس لقطاع المشروعات الصغیرة والمتوسطة. حیث ال یوجد وتمت رؤ
ة السورة، و  للمشروعاتتعرف  ل رسمي في الجمهورة العر ش مع الممارسات األفضل  شىاتمالصغیرة والمتوسطة معتمد 
ًا.   دول

  

ًا: نطاق التعرف:   ثان
قدم أ أنه على المشروع تعرف یتم حق شرو  خدمي) ،، صناعي، تجار نشا اقتصاد (زراعي مارسو  ان قائم  و

القطاع الذ ینتمي  هالتصنیف الخاصة  له أو  إل غتهغض النظر عن ش ة ص   .القانون
  

ة لتعرف ق   :لمشروعاتا ثالثًا: األسس التطب
ة المش .1 ز على تنم ما روعاتیتم استخدام التعرف واعتماده من قبل الجهات المتعددة التي تر في  الصغیرة والمتوسطة 

ة  وم ةو ذلك المؤسسات والهیئات الح ل. المنظمات األهل  والبنوك ومؤسسات التمو
یب  .2 ل ثالث سنوات) لتأكید استمرار فعالیته وتوافقه مع التر ل دور (مرة على األقل  ش تتم مراجعة التعرف 

ةاالقتالتغیرات  مراعاةاالقتصاد لقطاع المشروعات الصغیرة والمتوسطة في القطر مع  ة أو الطارئة. صاد  الحال
ل عام وشامل بدورة ال تزد عن ثالث سنوات،  .3 ش یتم إعادة تصنیف المشروعات وف للتعرف المعتمد بهذا الدلیل 

عد سنة من تارخ أخر تصنیف عام. ن إعادة التصنیف بناء على طلب صاحب المشروع  م  و
ة من یتم توظیف وتطبی التعرف على المشروعات الحدیثة ال .4 س بناًء على دراسة خطة العمل والجدو االقتصاد تأس

ة.  قبل الجهات المعن

عًا: مدخالت تعرف   :لمشروعات الصغیرة والمتوسطةا را
ة   ة التي مثلت مدخالت عمل االعتماد على عدد من النقا األساس ل عملي  ش ر التعرف  ر التعرف وهي:لتم تطو   تطو

انات المتوفرة لد هی .1 ة بخصوص الب ة المشروعات الصغیرة المتوسطة ولد وزارة االقتصاد والتجارة الخارج ئة تنم
انات.  المشروعات الصغیرة والمتوسطة وتحلیل هذه الب

 خصائص قطاع المشروعات الصغیرة والمتوسطة. .2
اء االستراتیجیین .3 ات الشر متطل  .1اإلحاطة 
انات والدراسات المتوفرة لد الجهات العاملة .4 على دعم المشروعات الصغیرة والمتوسطة والعمل على تحلیلها  الب

ر قطاع المشروعات. فها لتطو  وتوظ
 محددات ومؤشرات بیئة عمل المشروعات الصغیرة والمتوسطة. .5
ة المشروعات الصغیرة والمتوسطة.  .6 ة في تنم  دراسة أفضل الممارسات العالم

                                                            
اء اإلستراتیجیون: 1 ة منهالشر ة الداعمة للمشروعات الصالجهات العامة والخاصة المحل   غیرة والمتوسطةا والدول
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  سطة:خامسًا: خصائص تعرف المشروعات الصغیرة والمتو 
ة: الخصائص التال   متاز التعرف 

اس). .1 ًال للق  محدد (قا
 .لهامتناسب مع بیئة العمل ومواكب  .2
ة. .3 انات المطلو  سهولة الوصول للب
ة المختلفة مثل الصناعة  .4  .الخدمات-التجارة  –الزراعة  –التواف مع مواصفات وخصائص القطاعات االقتصاد
ة الص روعاتالتمییز بین المش .5  المتوسطة. روعاتالصغیرة والمش روعاتغر والمشالمتناه
ة. .6 ادئ العامة المعتمدة وأفضل الممارسات العالم  االستناد على الم
ة. .7 ات المستقبل  المتانة والمرونة لیتناسب مع المتطل
ة. .8 ع الجهات المعن   السهولة في االستخدام لجم

التعرف: ة   سادسًا: الجهات المعن
افة الجهات العامة   ما فیها وهي  ة ودعم قطاع المشروعات الصغیرة والمتوسطة  م وتنم ة بتنظ ة المعن أو الخاصة أو األهل

ة. ة أو الدول اء االستراتیجیین من الجهات المحل   الشر
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عًا: التعرف القطاعي:   سا
ة الت ما یراعي اختالف أنواع القطاعات االقتصاد ة، حیث تم اعتماد تم وضع التعرف للمشروعات الصغیرة والمتوسطة  نمو

ة: فات التال   التصن

  
  

ان المشروع ینتمي ألكثر من قطاع بذات الوقت، یتم تعرف المشروع على أساس القطاع  تجدر اإلشارة أنه في حال 
عة النشاط األساسي والمصرح عنه.   الذ یراعي طب
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ا والقصو لكل نوع من أنواع المشروعات ة المختلفة ة والمتوسطةالصغیر  الحدود الدن   حسب القطاعات االقتصاد

ار القطاع  المشروعات الوحدة المع
ة الصغر  المشروعات المتوسطة المشروعات الصغیرة المتناه

 القطاع الزراعي

5- 1 عامل عدد العمال  6 -20  21-100  
ة عات السنو  المب

 أو
 الموجودات

5أقل من  ملیون ل.س 50إلى أقل من  5من   100ى أقل من إل 50من    

5أقل من  ملیون ل.س 50إلى أقل من  5من   100إلى أقل من  50من    

القطاع 
 الصناعي

5- 1 عامل عدد العمال  6 -25  26-150  
ة عات السنو  المب

 أو
 الموجودات

5أقل من  ملیون ل.س 50-  5من   250- 50من    

5أقل من  ملیون ل.س 50-  5من   250- 50من    

 القطاع التجار 

عمالعدد ال 5- 1 عامل   6 -10  11-30  
ة عات السنو  المب

 أو
 الموجودات

ملیون  20أقل من  ملیون ل.س 100إلى أقل من  20من   300إلى أقل من100من    

ملیون  15أقل من  ملیون ل.س 75وأقل من  15من    225وأقل من  75من    

 القطاع الخدمي

10- 1 عامل عدد العمال  11-25  26-75  
ة عات السنو  المب

 أو
 الموجودات

15أقل من  ملیون ل.س 50إلى أقل 15من   150إلى أقل من  50من    

5,7أقل من  ملیون ل.س 25إلى أقل من  5,7من   75إلى أقل من  25من   

  

ـن االعتمـاد علیهـا  م ة التي  في المعاییر والمنهج ر المشـروعات الصـغیرة والمتوسـطة وفـ مـا یبین الدلیل التعر فـي تطـو
عــود للجهــات هــو محــدد ضــم ــة الصــغر ف مــا یخــص المشــروعات متناه ــف المشــروعات الصــغیرة والمتوســطة، أمــا ف ن تعر

ة الخاصة بها حسب االختصاص. ة تحدید المنهج   المعن
  

  المعاییر المعتمدة للتعرف:ثامنًا: 
I. :ار عدد العمال   مع

ار مهم وأساسي لتحدید الفئة التي ینتمي إلیها الم متاز استخدام عدد العمال ، التعرفشروع قید عتبر عدد العمال مع و
ار لتعرف ال ما یلي: مشروعاتمع   الصغیرة والمتوسطة 
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  تعرف العامل: 

ان نوعه وتحت سلطته وٕاشرافه عمل لد صاحب عمل لقاء أجر مهما  عي  عمل في المشروع أ  .2ل شخص طب ل شخص  هو 
موجب ع ة  ه قوانین العمل الوطن قد تشغیل علني أو ضمني أو شفهي أو خطي حیث یتمتع صاحب العمل وتنطب عل

الح في  ة أو  عتبر العامل  اإلشرافالصالح ة تنفیذ العمل، و ف ة الخاصة  التفاصیل األساس على العاملین وتوجیههم 
 هو أ شخص:
  أعمال ط أو المتعل  ل/ العمل والمحافظة في مجاالت التشغی المشروععمل في النشا االقتصاد المرت

 وٕادارتها. األعمالعلى 
 .قدمها   حصل على راتب/ أجر لقاء الخدمات التي 

ة،  دوام جزئي وأعمال موسم امل و أعمال بدوام  قومون  ار العاملین الذین  بناء على ما سب یدخل في احتساب هذا المع
شمل:   و

المشروع. .1  العاملون 
ونوا .2 عملون لصالح المشروع و موجب القانون. أشخاص  عتبروا عاملین  عین له و  تا
 المدراء. –المالك  .3
ة للمشروع .4 ستفیدون من المنافع المال اء الذین یدخلون بنشا منتظم في المشروع و  .الشر

 

                                                            
  .2010/ لعام 17قانون العمل رقم / 2
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II.  عات ار المب ة اإلیرادات(مع ة السنو  :)اإلجمال

  
  

III.  ار  أصول (موجودات) المشروع: إجماليمع

ة مة المال ةدات و للموج الموجودات هي الق للمشروع وتشمل األصول الملموسة (المتداولة والثابتة) واألصول غیر  األساس
  الملموسة المخصصة ألغراض المشروع حصرًا.

  )Current Assetsاألصول المتداولة ( -  )Fixed Assets(الثابتة األصول  -

ــان وأراض ومعــدات وتجهیــزات الســتخدامها  حــوزه المشــروع مــن م هــي مــا 
ة.في اإلنت ات التجار   اج أو في تسهیل أمور العمل

  

  

ـل  ـهومن األمثلة علیها اآلالت ووسائل النقـل واألثـاث و قتن المشـروع  مـا 
ة اإلنتاج  .لغرض استخدامه في عمل

ـــة أو التـــي  ـــل إلـــى نقد ـــة أو األصـــول األخـــر القابلـــة للتحو هـــي " النقد
ة أو ا اع أو تســتخدم فــي اإلنتــاج خــالل دورة التشــغیل ــة ســت لســنة المال

  أیهما أطول". 

  

لها إلـى نقـد خـالل سـنة  سهل تحو ومن األمثلة علیها النقد والموارد التي 
ــــة مثــــل: المخــــزون  ض،  –مال ــــائن (المــــدینون)، وأوراق القــــ دیــــون الز

ة، والمصروفات المدفوعة مقدما...الخ.   واألوراق المال
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  )Intangible Assetsلموسة (األصول غیر الم -  )Tangible Assetsاألصول الملموسة ( -

 . ون لها جوهر ماد ع األصول التي    هي جم
  

  

ــــــاني-ومــــــن األمثلــــــة علیهــــــا األراضــــــي  -والتجهیــــــزاتالمعــــــدات  – الم
  ....الخ..اآلالت

س لها وجـود  حصل على منفعة ل هي ما یدفعه المشروع أو یلتزم بدفعه ل
س لها وجود ماد ة التي ل   . مالي، أ المنافع االقتصاد

ــة،  ومــن األمثلــة علیهــا حقــوق االختــراع، حقــوق التــألیف، العالمــة التجار
  ....الخ.

 

مة  - ة  جماليإیتم االستناد في احتساب ق انات والقوائم المال ةالموجودات إلى الب ة للمشروع القائم  الختام والقوائم النس
ة ة األول ة للمشروع حدیث النشأة ( المال  ).Start upالنس

مة یتم ا - حسب  إجماليحتساب ق مة الموجودات خالل فترة معینة و الموجودات ألغراض التعرف على أساس وسطي ق
فضل عن أخر ثالث سنوات). انات المتوفرة (  الب

ة ( -  .)Off Balance Sheet Itemsال یدخل في احتساب أصول أو موجودات المشروع أ بنود خارج المیزان
ة تخضع - انا من التحق عمل ة الدراسة قید المشروع تب م تستخدم التعرف التي الجهة لرغ فه المشروع لتقی  وتصن

ة بنقل تقوم الجهة فقد ،أو متوسط صغیر مشروع ة وتوفیر إعداد ئعب المعن انات المطلو المتقدم،  المشروع إلى الب
عود انات صحة من للتثبت والتحق الصرامة مستو  تحدید للجهة و ة یجوز المقدمة، مثالً  الب  إلزامي شر فرض جهة أل
انات المتقدم لتوفیر المشروع على ة ب جوز منها، والتحق مدققة مال  هذا في مرونة أكثر نظر وجهة أخر اعتماد لجهة و

انات والموافقة الخصوص ة الدفاتر/ المدققة غیر على الب ة غیر الحساب ات أو الرسم  عض مع مشروعال دفاتر حسا
ة التحقی معاییر ة الداخل   .اإلضاف
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ار عدد العمال وحجم المى تعرف المشروعات الصغیرة والمتوسطة بناء عل عات:مع   ب
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ار عدد العمال وحجم الموجودات   :تعرف المشروعات الصغیرة والمتوسطة بناء على مع
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ة المشرو    لمشروعات:اوأثرها على تعرف  عات الصغیرة والمتوسطةاستقالل

ة  ملك فیها المشروع حصة معینة،األخر ال روعاتالمشروع قید الدراسة، عن المشیجب تحدید استقالل بهدف  تي 
ات المتقدمین الذین قد یتجاوز وضعهم  الحصول على فهم أكبر للوضع االقتصاد للمشروع قید الدراسة ومعالجة طل

ات المحدداالق ًا للمستو ل واضح بین األنواع المختلفة  روعاتة للمشتصاد فعل ش الصغیرة والمتوسطة، یجب التمییز 
انت لدیها حصص ال تسمح  االعتماد روعاتللمش انت مستقلة وما إذا  انت هذه على ما إذا  طرة أو إذا  الس
مش روعاتالمش طة  فات محت ثالثة ،أخر هناك روعاتمرت ة:تصن ار االستقالل االعتماد على مع   ملة 

  المشروع المستقل. - 1
ك. - 2   المشروع الشر
ط.  - 3   المشروع المرت

فئات المش روعاتعتمد تصنیف المش طة  ة روعاتعلى المعاییر المرت ة) وف المعاییر التال طة، الشر  :(المستقلة، المرت

ملك ون لل .1 ط على المن األسهم في مشروع آخ % 25 دون ما مشروع الذ  س تم شراء  ذال مشروعر تأثیر 
ه  .الحصص ف

ارهمن األسهم  % 50إلى  % 25ملك ما بین مشروع الذ ون لل .2 اعت مؤثر  في مشروع آخر ح التصرف 
مشروع شرك. ه  عتبر المشروع الذ تم شراء الحصص ف  أساسي على المشروع، حیث 

ون له مشروعاألسهم في مشروع آخر من  % 50ملك ما یزد عن المشروع الذ  عتبر .3 طرة  أم، حیث  ح الس
ع. ه على أنه مشروع تا تصرف المشروع الذ تم شراء الحصة ف ه، و  على المشروع الذ تم االستحواذ عل

  
A. المستقل المشروع Autonomous Enterprise  
ة:» مشروع مستقل«یتم تصنیف المشروع على أنه  -   في الحاالت التال

امل.ان هذا ا .1 ل  ش   لمشروع مستقًال 
ملك .2 ان  . % 25 ما دون  في حال    من رأس المال أو حقوق التصوت في مشارع أخر
ملك  .3 ان مشروع آخر  من رأس المال أو حقوق التصوت في المشروع قید  % 25ما دون في حال 

 الدراسة.
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م المعاییر المعتمدة بهذا الدلیل المتوفرة أو المعتمدة  استخدام ق عرف هذا المشروع فقط  ان المشروع مستقل  في حال 
ة الخاصة غیر المدمجة  اناته المال انت تتواف مع فئات تعرف المفي ب   .الصغیرة والمتوسطة شروعاتللتحق ما إذا 

 
 

م: حي لحساب المشروع المستقل مع الق   مثال توض

ه المشروع عمل  مة  15 (أ)  عاتهموظف وتبلغ ق عمل  ذ(ب) وال لمشروعفي ا %15ملیون ل.س وله أسهم تبلغ  15 مب
عاتهموظف وتبلغ  30 ه مة مب  ون ل.س:ملی 110 ق

م    مشروع آخر   مشروع قید التقی

  

= > 25%  

  

  

= > 25%  
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ه  %25(ب) هي أقل من  مشروع(أ) في اللمشروع إن حصة ا (أ) في  مشروعأ أن حصة ال ،(أ) مستقل مشروععتبر الوعل

قرارات ال مشروعال ه  مشروع(ب) غیر مؤثرة  ن تصنیف ال(ب) وعل   (أ) من المشروعات الصغیرة والمتوسطة. مشروعم
  

B. ك    Partner Enterprises    المشروع الشر
ه شراكات مع مشارع أخر تشمل شراكة من  - ة. % 50 وحتى % 25صنف أ مشروع لد  مشارع مشتر

 

  

  %15حصة 

 
عات العمال عات العمال   المب   المب

  عامل15  ملیون ل.س 15    عامل 30  ملیون ل.س 110

ممشروع     مشروع آخر   قید التقی

  

  %50ى إل 25% >

  

 ب
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عــدد العــاملین فــي المشــ أنــه مشــروع شــرك یتوجــب إضــافة الجــزء الخــاص  ــار المشــروع قیــد التعرــف  روع اآلخــر فــي حــال اعت
ـس  ع انـات الخاصـة لمقـدم الطلـب لتحدیـد أهلیتـه للحصـول علـى وضـع مشـروع صـغیر أو متوسـط.  ة إلى الب والتفاصیل المال
ان  ه. بناًء على ذلك، في حال  ت بین المشروعین أ مقدم الطلب وشر حقوق التصو ة  ة األسهم أو المشار هذا الجزء نس

ة ت ملك حصة أساس من عدد عاملي وٕایرادات المشروع  % 30في مشروع آخر یتوجب إضافة  % 30بلغ أ مشروع شرك 
 إلى أرقامه الخاصة. هأو موجودات

م: ك على أنه من المشروعات الصغیرة والمتوسطة مع الق حي لتأهل المشروع الشر   مثال توض

ه تجار مشروع (أ)  مشروععتبر ال الجملة لد ع   مشـروعملك الملیون ل.س.  100عات حق مبموظفین  10عمل في الب
ه مشروع  و(ب) وه مشروعفي ال %35 حصة عاتهموظف وتبلغ  50تجار لد  ملیون ل.س. 150 مب

  

ة الحصص بین المشروعین التجارین أكبر من  ة مشار ة، یتم  %50وأصغر من  %25إن نس فهي تعتبر مشارع مشتر
عات  عات ال المشروعدمج عدد موظفي ومب   (أ) مشروعملكها الالتناسب مع الحصص التي  (ب) مشروع(أ) مع موظفي ومب

  موظف. x 50  =27%35+10شروع (أ)= یبلغ عدد الموظفین الذین یتم دمجهم في الم

  

  %50ى إل 25% >

  

 

  %35حصة 

  
عات العمال عات العمال   المب   المب

  عامل 10  سملیون ل. 100    عامل 50  ملیون ل.س 150

 ب
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عاتأما ا ه؛ 153ملیون =  X 150 %35ملیون + 100المدمجة في المشروع (أ) =  لمب   ملیون وعل

ة المن المشروعات الصغیرة والمتوسطة ع (أ) على أنه مشروعتأهل الی وذلك وفقًا لمعاییر  مشروعلى الرغم من عدم استقالل
  عات الصغیرة والمتوسطة.التعرف الوطني القطاعي للمشرو 

  

حي ل معدم مثال توض ك على أنه من المشروعات الصغیرة والمتوسطة مع الق   :تأهل المشروع الشر

ات بر  إلى بناء خدمات(أ)  مشروعدم الق ةإلا الشر عات و  موظف 70 المشروع لد الموظفین عدد إجمالي یبلغ. نشائ مب
ة (أ) المشروع ملك. ل.س ملیون  130 اقدره ة حقوق  في مشار ة الملك  على مصنع وهو(ب)  المشروع في % 40 بنس
ك ضی نطاق ه للسیرام   .ل.س ملیون  75 قدره وعائد موظف 30 لد

  

ة ما أن ة نس ة مشارع تعتبر فهي % 50 من وأقل % 25 من أكبر مشروعینال بین الحصص مشار  عدد دمج یتم. مشتر
 .ملكها التي الحصص مع التناسب (ب) مشروعال في المقابلة عداداأل مع (أ) مشروعال وعوائد موظفي

  موظف X30 =82 % 40+ 70=  (أ) عالمشرو  في دمجهم یتم الذین الموظفین عدد یبلغ لذلك

 .ملیون  160=  ملیون  x 75%40+ ملیون  130=  (أ) المشروع في المدمجة العوائد أما

(القطاع  وفقًا لمعاییر التعرف القطاعيوذلك من المشروعات الصغیرة والمتوسطة  (أ) على أنه مشروعال تأهلی ال التالي
  للمشروعات الصغیرة والمتوسطة. الخدمي)

  

 

  %40حصة 

  
عات العمال عات العمال   المب   المب

  عامل70  ن ل.سملیو 130    عامل30  ملیون ل.س 75

 ب
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ة روعاتالمش من العدید وجود حال في ك مشروع لكل الحساب نموذج نفس تنفیذ یتوجب الشر اشرة موجود شر  فوق  م
مه یتم الذ المشروع تحت أو ك مستو  عند یتوقف الحساب أن مالحظة المهم من. تقی اشرة الموجود الشر / فوق  م

م قید المشروع تحت   .التقی
  

C. ط     Linked Enterprises     المشروع المرت
یل  - اط«یتم تش ة:» االرت  بین مشروعین عند توفر أ من الشرو األرعة التال

المساهمین أو األعضاء في المشروع اآلخر.مشروع واحد أل امتالك .1 ة حقوق التصوت الخاصة   غلب
ة المدراء أو المشرفین من المشروع اآلخر. .2 ة مشروع واحد تعیین أو عزل أغلب   أحق
س أو النظام روعاتد الموقع بین المشیخول العق .3 األساسي الخاص بواحد من  أو أ نص في عقد التأس

طر على المشروع اآلخر. روعاتالمش ون له تأثیر مس أن   مشروع واحد 
المساهمین أو األعضاء  .4 ة حقوق التصوت الخاصة  أغلب م  ة، التح موجب اتفاق ع مشروع واحد  ستط

 في المشروع اآلخر.
 

م    وع آخرمشر     مشروع قید التقی

  

50%> 

  

  

50%> 
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عت - افة األحوال إذ  س في  مارسها مشروع واحد على اآلخر. ولكن ل طرة واضحة  قة س افة الشرو السا بر تبین 
ملك مشروع واحد قید التعرف أكثر من  ا بین مشروعین عندما  ة في مشروع آخر أو  % 50االرت س من الحصة الرئ

ة في المشروع مقدم الطلب.  % 50ملك المشروع اآلخر أكثر من  س   من الحصة الرئ
ة للتحق من وجود هذه الحال بناءً  - من  % 50ة (أ أكثر من على ذلك، یتم تنفیذ الفحص األول واألكثر موضوع

ة بین مقدم الطلب وأ مشروع آخر)، في حال تحق الحالة، تعتبر المش س طة، وفي حال عدم  روعاتالحصة الرئ مرت
طرة (أ أكبر من  ة مس ضًا للمؤسسة التي % 50وجود دلیل موضوعي وواضح عن وجود حصة أساس ). من المهم أ

ات عدم وجو  م مقدم الطلب تحدید وٕاث ط فعًال  من د حاالت أخر تق ان المشروع مرت المبینة أعاله وذلك لتحدید ما إذا 
  أو ال.

االشتراك مع  - ة المدمجة  انات المال ات والب س تأثیر العمل ع ات مدمج  ان حسا ط بإعداد ب قوم أ مشروع مرت
طة). ط (مشارعه المرت  مشروعه المرت

  

اط حال في انات % 100 دمج یتوجب فإنه االرت ط المشروع من ب انات مع المرت  التعرف للتأكد قید المشروع ب
ات قید التعرف مع المشروع توافن م   هذا الدلیل. في المعاییر المحددة مستو

  
ة األعمال: م استقالل ة تقی ح آل   نموذج لتوض

  

طرة  التصنیف  الحصة أو األسهم ة الدمج  الس   عمل

طرةلیل/ تأثیر ق  مشروع مستقل  %25أقل من  عات أو عدد الموظفین  ال س   ال یوجد دمج لحجم المب

طرة واضحة  مشروع شرك  %50و %25بین    تأثیر وس
عا المشدمج المب  روعاتت وعدد الموظفین الخاصة 

ة    وذلك وفقًا للحصصالشر

ط  %50أكثر من  املة  مشروع مرت طرة    س
عات وعدد  %100دمج  لموظفین الخاص امن حجم المب

طة روعاتشالم   المرت
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  حاالت خاصة الحتساب المعاییر المعتمدة في التعرف:
ن للج أ. استخدام هم ة  ح لها وضع معاییر خاصة بها ات المعن مرونة، حیث  التعرف اعتماد واستخدام التعرف 

هللتصنیف شرطة عدم خروج هذه المعاییر    .عن اإلطار العام للدلیل التعرفي ودون اإلخالل 

سحدیثة  روعاتالمشب.  ن :التأس ار العمالة  م ة لمع النس عاتاالعتماد  م هذه المعاییر ( والمب العائد اإلجمالي) على ق
حیث تقوم الجهة ة خطة العمل المقدمة، والهدف من  استنادًا لخطة العمل المقدمة  التحق من صالح مة للمشروع  المق

س لفئات التعرف استخدام تقدیرات العوائد وعدد الع م مد موافقة المشروع حدیث التأس املین الواردة في خطة العمل هو تقی
ل عام معظم المش ش ة أو الث روعاتعند وصوله لمرحلة االستقرار، و س هي نقطة االستقرار تعتبر السنة الثان عد التأس الثة 

ن استخدام تقدیرات عدد العامل بناءً  واالستمرارة. م ین والعوائد المتعلقة بإحد هاتین السنتین من خطة العمل على ذلك، 
ة المشروع للتصنیف ضمن  ار أهل   الصغیرة والمتوسطة. المشروعاتالخت

م المشروعات التأكد من تحق المعاییر المعتمدة في التعرف لیتم تصنیف المشروع على أنه متناهي  ج. یتوجب عند تقی
فه ضمن قطاع الصغر أو صغیر أو متوسط. وفي حال  قه للشرو ال یتم تصن  ؛المشروعات هذهعدم تحق

حي:   مثال توض
ة  100مشروع صناعي عدد عماله  عاته السنو فه ضمن المشروعات الصغیرة أو  ال ل.سملیون  300عامل ومب یتم تصن

عات ال ار المب عات وذلك وفقًا لحدود مع ه في المب ور في المتوسطة حیث أنه یتجاوز الحد المسموح  تعرف القطاعي المذ
ة    لمتوسطة.االصغیرة و الصغر، الصناعي للمشروعات المتناه

م  د. ة الجهة التي تستخدم التعرف لتقی ة التحق من حدود المعاییر المحددة في التعرف لرغ تعرف  أوتخضع عمل
ا قها أصوًال أو أن تقبل  انات وتصد قدمها المشروع وعلى مسؤولیتها.المشروع، فلها أن تلزمه بتدقی هذه الب انات التي   لب

ن المحددات المعتمدة هي المؤشر األساسي لعمل هذا و نظرًا لتنوع األنشطة وتفرعها في القطاع الخدمي فمن الهام أن تك هـ.
ل نشا معالقطاع  ه و التنسی مع وزارة االقتصاد والتجارة الخار  ،إعطائه المرونة بوضع حدود خاصة  ة وهیئة وذلك  ج

ة المشروعات الصغیرة والمتوسطة.  تنم
مة الموجودات و. مة األرض ضمن ق ة ال تدخل ق  .في المشروعات الزراع


