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ال

الهيئـة العامـة لتنميـة اŸوؤ�س�سـات ال�سغيـرة واŸتو�سطـة
قـــرار
رقـم 2017/69
ب يـ الر�سـو وا ابـ ا الـ لل مــات
م ـا ال ي ـة ال امـة ل نميـة ا وؤ�س�سـات ال�سغيـرة واŸتو�سطـة

ا�ستنـ ــاد� إ� �ملر�سـ ــوم �ل�سلطان ــي رقم  2013/36باإن�سـ ــاء الهيـئ ـ ــة العام ـ ــة لتنمي ـ ــة ا�Ÿؤ�س ــ�س ـ ــات
ال�سغ ــÒة واŸت��سطـة ،
و إ�لـى مو�فـقة ل ــ�ض �إد�رة �لهيــئة
و إ� مو�فقة و �رة �ملالية
وبـناء على ما تقت�ســي �مل�سلحـ ــة �لعامـ ــة
ـ ـــرر
ا ــاد ا أولـــــ
ــدد ر�س ــوم م�ساركة �ملوؤ�س�سات �ل�سغ ة و�ملتو�سطــة ورو�د �الأعمال فــي �لفعاليــات و�ملعــار ض ،
على �لنحو �التي
البيـــــــــان

ال يمـة بالريـا ال مانـ
ب ســـ نـــو ا و�س ســــــة
متو�سطة
�سغÒة
�سغرى

�مل�سارك ــة فـي �لفعاليـ ــات و�ملعـ ــار ض
�لد� لية
()50
()25
أ� � -لفعاليات و�ملعار ض �لتي
م�سة وع�سرون م�سون
تنظمها �لهيئة
 1ب � -لفعاليات و�ملعار ض �لتي ت�سار
فـي تنظيمها �لهيئة
( 5م�سة ( 10ع�سرة
 لعر ض �ملنتجات فق( 10ع�سرة ( 20ع�سرون
 -لعر ض وبيـع �ملنتجات

-20-

()75
م�سة و�سبعون
( 20ع�سرون
( )30ثÓث�ن
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اب

ر�سوم م�ساركة �ملوؤ�س�سات �ل�سغ ة و�ملتو�سطة ورو�د �الأعمال فـي �لفعاليات و�ملعار ض
البيـــــــــان

ال يمـة بالريـا ال مانـ
ب ســـ نـــو ا و�س ســــــة
متو�سطة
�سغÒة
�سغرى

�مل�ساركـ ــة فـي �لفعاليـ ـ ــات و�ملع ـ ــار ض
اÿارجية :
أ�  -إ� � كان مدفوعة �لقيمة بالكامل
مـن ا÷هـ ــات اŸنظم ــة :
( )30ثÓث�ن

 -لعر ض �ملنتجات فــق

( 10ع�سرة ( 20ع�سرون

 -لع ــر ض وبيـع �ملنتجات

( 50م�سون ( )100مائة ( 150مائة و م�سون

 إ� � كان مدفوعة �لقيمة ب�سكل2

جزئي من ا÷هات اŸنظمة :
 -لع ــر ض �ملنتجات فـ ــق

( 5م�سة ( 10ع�سرة ( 15م�سة ع�سر

 -لع ــر ض وبيـع �ملنتجات

( 20ع�سرون ( 50م�سون ( 75م�سة و�سبعون

 إ� � كان ـ ي ــر مدفـوع ــة �لقيمـ ــةمن ا÷ ــهات اŸنظـمة :
 لعـ ــر ض �ملنتجات ف ــق -لعـ ــر ض وبيـ ــع �ملنتجات

-

( 5م�سة

( 10ع�سرة

( 10ع�سرة ( 25م�سة وع�سرون ( 50م�سون
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ا ــاد ال انيــــة
دد قيمة �إيجـ ــار �ملك ـ ــات و�لقاعـ ــات للموؤ�س�سات �ل�سغـ ـ ـ ة و�ملتو�سطة ورو�د �الأعمال
على �لنحو �التي
ال يمة بالريا ال ما

البـيــــــــان
�إيجار مكات � ا س ــنات لرو�د �الأعمال ما قب ــل
1
�الحت�سان

( 20ع�سرون
لكل مكت فـي �ل�سهر �لو�حـد

�إيجــار مكات ـ � ا سنــات لــرو�د �الأعمــال ــالل
2
فرتة �الحت�سان

( )3ثÓثة
للمرت �لو�حد لكل �سهر

�إيجـار �لقاع ــات علـى �لنحـو �التــي
 �لقاعات �لتي تت�س ــع م ـ ــا بني � 10 - 5أف ـ ــر�د3
 �لقاعـات �لتي تت�سـع مـ ــا بني  20 - 11ف ــرد�� -لقاعـات �لتي تت�سـع لـ  21فاأك من �الأفر�د

( 25م�سة وع�سرون لكل يوم
(� 40أربعـ ـ ـ ـ ــون لكـ ــل ي ـ ــوم
(� 70سبعـ ـ ـ ـ ــون لك ــل يـ ــوم

 ما قبل �الحت�سان مرحلة تكون ما بني  6 -3ال ة �إ �ستة �أ�سهر يتم من اللهاتقد �لدعم �لال م للم�سرتكني من رو�د �الأعمــال ومتابعتهــم
طيلة فرتة وجودهم إ� �أن يخر �مل�سرت بخطة عمل و كن
معرفة م ــد جديتهــم فـي تاأ�سي�ض �مل�سرو من عدمـ ـ و كنه ــم
�النتقال إ� مرحلة �الحت�سان �إ � توفرت فـيهم �ل�سرو .
 �الحت�س ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان برنام يعمل على دعم �ملبادرين من رو�د �الأعمال فـي بد�ية مر�حل�نطالقتهــم مــن ــالل توفـيــر �لبيئ ــة �ملنا�سبة وتقديــم �خلدم ــات
و�ال�ستـ ــ�سار�ت و�لتدري ـ ـ وم�ساعدتهـ ــم فـي ��ستخــر� �لرت� ي�ض
�ملطلوبـ ـ ــة للم�سـ ـ ــرو ويكـ ــون ل �الحت�س ـ ــان مل ـ ـ ــدة ال تتجـ ــاو
( )3ثÓث �سنـ ــ�ات .
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ا ــاد ال ال ــــة
دد قي ـ ـ ــمة �لتدري للموؤ�س�سـ ــات �ل�سغـ ـ ـ ة و�ملتو�سطـ ـ ــة ورو�د �الأعمـ ـ ــال علــى �لنحــو
�الت ــي
ال يمة وال سما ا ا
بالريا ال ما

البـيــــــــان
�لتدريـ ـ د� ـ ــل �ل�سلطن ـ ــة
أ�  -جل�س ــات حو�ري ــة حلقات علمية
وعملي ـ ـ ــة دور�ت تدريبي ـ ـ ـ ــة
ور�ض عمل ندو�ت موؤ ر�ت

1

 �ل ــدور�ت �لتدريب ــية �ملجاني ــة� -لتي تكون مدتها � 3أيام فاأقل

( 10ع�سرة باملائة
من قيمة �لتدري بحد �أدنى )10
ع�سرة وبحد �أق�سى  )200مائتان

( 20ع�سرون ك�سمان ما
م�سرتجع فـي حالة �مل�ساركة �لفعالة
( 50م�سون ك�سمان ما
م�سرتجع فـي حالة �مل�ساركة �لفعالة

 �لتي تكون مدتها � 4أيام فاأك �ل ـ ـ ــدور�ت �لتدريبيـ ـ ــة �لتـ ــي تنفـ ــذمع �جلهات �الأ ر
�لتدري ـ ـ ـ ــار �ل�سلطنـ ـ ــة
جل�س ــات حو�ريـ ــة حلقات علمية
 2وعملية دور�ت تدريبية ور�ض عمل /
ندوات  /م�ؤ“رات
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أ� �أو وفقا ملا يتم �التفاق علي
مـ ــع �جله ــة �ملمولــة
( 20ع�سرون باملائة
من قيمــة �لتدريـ بحد �أدنى
(  100مائة وبحد �أق�سى
( 500م�سمائة
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اŸــادة الرابعــــة
دد ر�سوم �إ�سد�ر وجتديد وبدل فـاقد تال وتعديل �لبيانات لبطاقة رو�د �الأعـمال
على �لنحو �التي
البـيــــــــان
� 1إ�ســد�ر وجتــديــد بطــاقــة رو�د �الأعـمــال
 2ب ــدل فاقد تال لبطاق ـ ــة رو�د �الأعمال
 3تعديل �لبيـانات فـي بطاقة رو�د �الأعــمال

ال يمة بالريا ال ما
( 5م�س ــة �سنويــا
( 5م�سة فـي �ملرة �لو�حـدة
( 10ع�سرة فـي �ملرة �لو�حـدة

اŸــادة اÿام�ســة
ــدد ر�سـوم ن�سـر �الإعالنـات فــي موقـع �لهيئـة ومو�قـع �لتو��سـل �الجتماعــي للموؤ�س�ســات
�ل�سغيــرة و�ملتو�سطــة ورو�د �الأعمـال و�جلهـات � كوميـة و�ملوؤ�س�سـات و�ل�سركـات و�إر�ســال
�لر�سائل �لن�سية على �لنحو �التي
ال يمة بالريا ال ما
ا�Ÿ
ؤ�سـ�سـات ا÷هات ا�Ÿؤ�س�سات
ال�سغÒة
واŸت��سطة ا ومية وال�سركات

البـيــــــــان
ن�سر فعاليات �ملوؤ�س�سات �ل�سغ ة
و�ملتو�سطة و�ملوؤ�س�سات و�ل�سركات
و�جلهات � كومية فـي مو�قع �لتو��سل
� 1الجتماعــي �خلـ ــا�سـة بالهيـ ـئ ــة �ساح ــة
ال تزي ــد على �26سم �16س ــم وللمدة
�لتي ددها �جلهات �مل�سار �إليها بالتن�سيق
مع �لهيئة
�إر�سال ر�س ــائل ن�س ـ ــية ق�س ة
إ� �ملوؤ�س�سات �ل�سغ ة و�ملتو�سطة
 2ورو�د �الأعمال و�ملوؤ�س�سات و�ل�سركات
�الأ ر �مل�سجلة بالهيئة
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()5
م�سة

()10
ع�سرة

()20
ع�سرون

�سـ ح�سـ �لتكلفة �لفعلية
م�سافا �إليها  5م�سة باملائة
من قيمة �لتكلفة كر�سـوم دمة
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ا ــاد ال ساد�ســـة
يلغى كل ما يخال هذ� �لقر�ر �أو يتعار ض مع �أحكام .
ا ــاد ال ساب ـــة
ين�سر هذ� �لقر�ر فـي �جلريدة �لر�سمية ويعمل ب من �ليوم �لتا لتاري ن�سر .
س ر ـ
ا وا ــــ

 27من رم�ســــــــان 1438هـ
 22م يونيـــــــــــو 2017
د علـ ب م س ود ب عل ال سنيـ
رئي ـ ــ�ض ل ـ ــ�ض �إد�رة �لهيئ ــة �لعامـ ــة
لتنمية ا�Ÿؤ�س�سات ال�سغÒة واŸت��سطة
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