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حتت وطأة األزمات املالية العاملية، تربز املشاريع الصغرية واملتناهية  يقتصاد العاملااليف الوقت الذي يهتز فيه 
على وجه ، ودول العامل الثالث عموماً  باعتبارها املالذ األكثر أمناً للدول النامية (املشاريع الفردية واحلرفية واملهنية)الصغر

يف الدول الكربى حزام األمان الذي خيفف أيضاً اريع للنجاة من شبح الفقر واجملاعات واإلفالس، كما تعترب هذه املشاخلصوص، 
اعتمادها األزمات على اقتصادياهتا، خاصة يف الدول اليت تعتمد يف مشاريعها الصغرية على املوارد البشرية أكثر من هذه وقع 
 ية.لاملوارد املاعلى 

ال تزال إىل  –مهنية جمتمعاتنا إىل ثقافة ومبا أن مفهوم ريادة األعمال، وتبين إنشاء مشاريع خاصة باألفراد حتتاج يف 
غائبة عن اإلدراك، نتيجة السياسات االقتصادية التدخلية للدولة من جهة، ونتيجة قصور املناهج التعليمية عن تناول هذه  -اآلن

موعة من املواضيع من جهة أخرى، لذلك رأينا أن نقدم يف هذا البحث بعض املتطلبات الرئيسة إلنشاء مشروع صغري ضمن جم
 ، واليت يتمتع غالبية األفراد هبا دون إدراك توظيفاهتا االقتصادية.التواصل االجتماعي االقتصادي لبديهية يف علماحملددات ا

 

 المخلص
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 مقدمة:

تعترب املنشآت الصغرية واملتناهية الصغر إحدى الركائز األساسية احملققة للتوازن االقتصادي يف العديد من دول العامل، وإحدى  
العوامل املساعدة على حتقيق متطلبات هرم ماسلو من خالل تنمية روح املبادرة واإلبداع، باإلضافة إىل كثري من املزايا األخرى اليت 

 ل وختفيض معدل البطالة، والناتج احمللي اإلمجايل اخلام، وغريها.حتققها كالتشغي

تعاين معظم اجملتمعات من عدم توفر الدوافع الفردية واجملتمعية للقيام باملشاريع اليت تؤهلهم للدخول إىل عامل  مشكلة البحث: -1
فقد أثبتت العديد من التجارب امليدانية األعمال، وتعترب نقطة البداية اجليدة للمشروع من عالمات النجاح، ومن جهة أخرى، 

أن البداية الناجحة ليست معياراً لالستمرار باملشروع وجناحه، حيث تتكامل مراحل اإلعداد اجليد للمشروع ابتداًء من التخطيط 
ربامج التدريبية لألمم املبين على فكرة مالئمة للبيئة احمليطة هبا، وصوالً إىل إقرار خطة عمل ومن َثمَّ دراسة جدوى، كما تشري ال
 املتحدة أن ربع املشاريع الصغرية فقط هو الذي يكتب له النجاح خالل السنوات اخلمس األوىل لتنفيذه.

تتباين تعاريف ومفهومات املؤسسة/املشروع تبعاً للقطاع الذي تتعامل معه، فيعترب البعض أن  مفهوم المؤسسة/المشروع: -2
عن تنظيم معني يتعامل مع احمليط اخلارجي له من خالل جمموعة من العوامل واحملددات املادية  املؤسسة من املنظور اإلداري عبارة

، وينظر يف أغلب األحيان على هذا التنظيم بأنه اقتصادي، يف حني يرى غالبية الباحثني واألدباء أن املؤسسة /املشروع (1)والبشرية
معاً، واليت تنفذ بطريقة منتظمة، ويكون للمشروع نقطة بداية واضحة، وله عبارة عن جمموعة من األنشطة االستثمارية املرتبطة 

، بينما يتم التعامل مع املؤسسة يف برامج التدريب الريادية من منظورين، األول (2)أيضاً دورة حياة حمددة لتحقيق بعض النتائج
ياً، والثاين املنظور العريض باعتبارها فكرة يتم ضيق يقوم على أن املؤسسة عبارة عن عمل، أو مقاولة، أو تعهد يدر رحباً عمل

 حتديدها، وترمجتها إىل نشاط خمطط له، ومنفذ بشكل مرضي.

ال يوجد تعريف دقيق أو حمدد ملفهوم املشاريع الصغرية، حيث تدمج املشاريع الفردية اليت يقوم عليها  ماهية المشاريع الصغيرة: -3
غالباً صاحب العمل مبفرده ضمن املشاريع الصغرية، كما خيتلف مفهوم املشاريع الصغرية بني دولة وأخرى، وبني منظمة وأخرى، 

أيضاً وفقاً لعدد من املعايري املتنوعة، كاملعايري الكمية والنوعية أو الوصفية وبني اقتصاد وآخر، وبني قطاع وأخر، ومن وقت آلخر 
مثل )استقاللية اإلدارة، املنطقة اليت يعمل هبا املشروع، حصته من السوق، املعيار القانوين، املعيار النظامي، رأس املال، عدد 

، فينظر على سبيل املثال إىل (3)افة إىل غريها من املعايري األخرىالعمال، التكنولوجيا املستخدمة، وبعض املعايري املزدوجة، باإلض
املشروع الصغري يف دول اخلليج وفقاً لرأس املال املستثمر ألن اقتصاديات هذه الدول متتاز بتوفر رأس املال املصاحب لعدم توفر 

دد العمال ألن اقتصاديات هذه الدول متتاز بتوفر العمالة املنخفضة األجر، يف حني ينظر يف العديد من الدول النامية إىل معيار ع
، وهو املعيار الذي تتبناه منظمة العمل الدولية، (4)العمالة املاهرة واملنخفضة األجر، واملصاحب يف أغلب األحيان لقلة رأس املال

ُيستخدم أحياناً معايري مزدوجة كمعياري  والبنك الدويل، واالحتاد األورويب يف التفريق بني املشاريع الصغرية واملتوسطة والكبرية، كما
 املستخدمني يف البنك الدويل. رقم األعمال أو حجم املبيعات

إن املخاطرة يف إنشاء واستمرارية مشروع صغري تصبح أقل إذا ما استطاع الفرد  المتطلبات الرئيسة إلنشاء مشروعي الصغير: -4
، حيث ميكننا إمجاهلا فيما هأن حيدد الكفايات الدنيا الالزمة لنجاح هذا املشروع، ألهنا أيًضا تعترب من معيقات إنشائه واستمراريت

 يلي:
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–تعترب الفكرة من السهل املمتنع ألي إنسان يسعى للقيام مبشروع معني، إذ يعترب إجيادها أو توافرها  الفكرة ومتطلباتها: -أ
من الغزارة ما ميكن للمرء أن يعترب نفسه مبدعاً يف القيام باألعمال، ومن  -سواء أكانت قدمية متجددة أم جديدة عموماً 

تطلباته وأهدافه، فهي اخلطوة األوىل يف حتقيق املشروع، حيث خيتلف الصعوبة مبا جتعل الفرد عاجزاً عن تنفيذها حتقيقاً مل
مفهومها يف املنشآت الصغرية عن مفهوم فرصة املشروع، باعتبارها أول ما خيطر يف ذهن الشخص للقيام به يف ضوء توفر 

جمموعة أو  ،شخصتتمثل باستجابة و  الفرص املتاحة إلنتاج منتج، أو تقدمي خدمة مقابل احلصول على ربح منتظم،
، وتتنوع مصادرها وفقاً لتنوع (5)احمليطةمت إدراكها يف البيئة  ةتلبية حاجلمت حتديدها، أو  ةحلل مشكل اأو منظمة م ،أشخاص

مصادر اإلطالع واملعرفة الواسعة واحلصول على البيانات واملعلومات من جهة، ووفقاً آللية اإلبداع الفعال املكملة لعصف 
هة أخرى، كما يعترب معيار صواب أو عدم صواب الفكرة، هو إمكانية تنفيذها بشكل ناجح يف مشروع من ج *األفكار

حيقق األهداف والغايات اليت ُولدت الفكرة ألجله، يف ضوء معطيات البيئة االجتماعية واالقتصادية والسياسية والثقافية اليت 
 حتتضن املشروع.

 الرئيسة:   هامتطلباتو  تنظيم المؤسسة -ب

o اضي يتواجد فيه أشخاص أصبح السوق يف املفهوم احلديث عبارة عن جتمع افت  :اختيار السوق وموقعها اللوجسيت
ي تقدمه املؤسسة، ومستعدون )طبيعيون أو اعتباريون( حيتاجون إىل خدمات املؤسسة، وقادرون على شراء املنتج الذ

ئط التفاعل املشتكة بينهما، من ك املستهلك والسوق، ووسالشراء هذا املنتج ودفع مثنه، األمر الذي يتطلب دراسة سلو 
 خالل:

 ب املرتبطة بالسلع اليت يقدمها.دراسة حالة السوق وآلية الوصول إليه، والتواصل معه، ونوعية رواده، وأماكن الطل 

 ومات السوق يل من مصادر معلتوطيد العالقات مع عدد قليل من الزبائن، حيث تساعد البيئة االجتماعية يف التقل
 .)6(من جهة، ويف التقليل من خماطر قرب املشروع من مؤسسات أخرى من جهة ثانية

 .معرفة الزبائن ورغباهتم وخياراهتم التفضيلية، ومقدرهتم الشرائية 

o تقاللية يف قرار العمل على وجه شكل امللكية القانونية للمشروع: يتميز الفرد عموماً، والباحث عن االستثمار واالس
لكية الفردية باعتبارها من أبسط إنشاء مشاريعهم اخلاصة إىل اختيار املالراغبون يف اخلصوص حبب التملك، لذلك مييل 

 اإلدارة وإجراءات التأسيس، والتفرد يفراً، باإلضافة ملا تتميز به من سهولة األشكال القانونية للمشاريع، وأسرعها انتشا
القانونية للمشاريع لتفادي بعض  بتحقيق العائد، ومييل البعض من أصحاب املشاريع إىل األشكال املختلفة من امللكيات

 ،ع الناجم عن نقص العمالة املاهرةشرو سلبيات امللكية الفردية املتمثلة بارتفاع معدل املخاطرة، وارتفاع نسبة فشل امل
ميكن فاة صاحبه، األمر الذي وعدم القدرة على جذب الكفايات العلمية، وضعف االدخار الفردي، وانتهاء املشروع بو 

 باألسهم البسيطة التوصية وشركات ةوالتضامني العائلية املؤسساتعده اختيارات غري حمررة كلياً، حيث تنحصر نوعاً ما يف 
    .(7) النوعية للتمييز بني املشاريع الصغريةميكننا اعتباره أيضاً من املعايري مما احملاصة، والشركات احملدودة املسؤولية،ات شركو 
o  مصادر التمويل: إن احلصول على رأس املال الالزم إلنشاء املشروع، سواء أكان رأس مال عامل إمجايل أم صايف، مبا

ويف الفتة األوىل السابقة لإلنتاج، ومن َث يف فتة اإلنتاج اليت تسبق التسويق، أو يف فتة  يؤمن متويل املشروع يف التأسيس
من أهم العقبات والصعوبات اليت تواجه املقبلني ومن َثَّ إعادة توظيف عائدات املشروع، يعترب إعادة التجديد والنمو، 

والتمويل باحلصص  بني اإلدخارات الفردية واألسرية، على إنشاء املشاريع، وتتنوع مصادر التمويل للمشاريع الصغرية

                                                           
 * مصطلح يعني القدرة على توليد مجموعة كبيرة من األفكار من أجل حل مشكلة معينة، أو في مواجهة أمر ما.



 2012 أفريل 17/18/19ذ التنفي و اإلعداد الفكرة: األعمال مخطط وحدود فرصحول المقاوالتية بعنوان : لثة ثاالالعلمية الدولية  األيام      

 

 كيف أنشئ مشروعي الصغير

  

 

 ، ليبقى الشكل القانوين (8)أو مؤسسات التمويل واإلقراض الرمسية وغري الرمسية، أو مصادر التمويل اإلسالمي واألسهم،

o  ًاحلصول على  -يف هذا الصدد-للمشروع من أبرز العوامل املساعدة على حتديد مصادر التمويل له، كما يعترب أيضا
الضمانات الكافية للقروض، أو عدم كفاية املدخرات الفردية واألسرية، من أهم العوائق اليت تواجه متويل املشاريع 

، (9)الصغرية. ومن جانب أخر تعترب األموال اخلاصة من أكثر الطرق التمويلية للمشاريع الصغرية يف العديد من دول العامل
 -فيما يتعلق بالقروض والتمويل البنكي–خرى صعوبات مجة تتمثل يف بعض جوانبها يف حني تواجه طرق التمويل األ

مبقدار الضمانات الكافية كفايتها إلنشاء املشاريع، و وتكلفتها، وإجراءات احلصول عليها، ومدى  القروض  جمحب
 .للحصول على التمويل، وأيضاً مبقدار اخلدمات اليت يقدمها املمول )املؤسسة البنكية(

 واملتمثل بـ:يعترب تشغيل املؤسسة التحدي الثاين الذي يواجه صاحب املشروع بعد إنشائه،  ية تشغيل المؤسسة:آل -ت

o :وال يقصد هنا إدارة املوارد البشرية حبد ذاهتا، إمنا املقصود هو تأمني متطلبات عملية االستخدام الالزمة  إدارة األفراد
إلمتام العمل وجناح املشروع، واليت تتضمن يف أغلب األحيان احلصول على املوظفني، ومصادر تأمينهم، وآليات اختيارهم، 

توجيههم أثناء العمل، واحلفاظ على حقوقهم من أجور ومزايا ومكافآت ضمن املتطلبات املهارية لنشاط املشروع، ومن َث 
 وظروف العمل والتقاعد والتأمني، مبا حيقق جناح املشروع واستمرار العامل.

o  إدارة الوقت: تُعىن إدارة الوقت من الناحية النظرية باحلد األمثل إلجناز األعمال ضمن الوقت املتوفر، ومن الناحية
بإطار زمين يقوم على توزيع األعمال واملهام بشرياً وزمنياً، ضمن احلوافز ووسائل االتصال والتواصل املتاحة، العملية تُعىن 

مبا يضمن أعلى إنتاجية لرأس املال املستثمر من جهة، وجناح املشروع من جهة أخرى. وتعترب إدارة الوقت من أهم 
، ويدخل يف صلبها الوقت ثاين يف إعادة تقومي خطة عمل املشروعاحملددات الرئيسة لنجاح املشروع أو فشله، والعامل ال

الالزم إلنشاء املشروع وتوقيت إنشائه، وعدد اإلجراءات اليت حيتاجها صاحب املشروع حىت يبصر مشروعه النور، 
 .)*(واستغراقها الزمين أيضاً 

o :ملا تشكله هاح املشروع واستمراريتينظر اجلميع إىل إدارة املبيعات على أهنا أهم عنصر يف جن إدارة املبيعات ،
املبيعات)سلع مادية أو خدمية( من عمود فقري يف حياة املشروع، باعتبارها العنصر اإليرادي الذي يؤمن تغطية النفقات 

الكلية للمشروع، وحيقق له األرباح، وباعتبارها أيضاً حمور تقومي باقي متطلبات املشروع، من تنفيذ وتسويق وإعالن، 
رات تقنية يف إنتاج السلع، وال يقتصر دور إدارة املبيعات يف كثري من املشاريع الصغرية على البيع فقط، وإمنا أيضاً ومها

على تأمني املشتيات واملواد الرئيسة للمشروع، باعتبار أن املشروعات الصغرية أو املتناهية الصغر تقوم على مجع مهام عدة 
 ون يف الغالب بيد صاحب املشروع.إدارات يف إدارة واحدة، واليت تك

o :يعترب استخدام التكنولوجيا يف الوقت احلايل من العناصر اهلامة جداً ملعظم املشاريع الصغرية،  استخدام التكنولوجيا
ألهنا تزيد من إنتاجية املشتغلني، وتعمل يف الوقت نفسه على رفع املقدرة التنافسية للمشروع من حيث اجلودة والتكلفة 

اإلجناز، ناهيك عن أن معظم املشاريع الصغرية والفردية يف العصر احلايل تقوم على التكنولوجيا احلديثة، خاصة يف وزمن 
الدول النامية. ويتافق استخدام التكنولوجيا ضمن جمموعة من االعتبارات منها البساطة، والفعالية والتوفر واملرونة والفعالية 

 والكفاية واالستدامة.

o تتنوع التكاليف الالزمة إلنشاء مشروع بتنوع نشاط املشروع، فتختلف التكاليف بني  اليف املطلوبة:حتديد التك
مشروع صناعي وأخر جتاري أو خدمي، وأخر يعتمد على التكنولوجيا املستخدمة، لذلك ميكننا التعامل مع التكاليف 

صر اليت تصبح جزءاً من السلعة، أو تستخدم باعتبارها تكاليف مباشرة وغري مباشرة، تتضمن كل ما ينفق على العنا
إلنتاجها، أو شرائها إلعادة بيعها، وتكاليف نقلها إىل املشروع الستخدامها فيه، ُيضاف على ذلك أيضاً األجور 
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واملستلزمات األخرى اليت ال تدخل باإلنتاج مباشرة. كما ختضع التكاليف أيضاً إىل معايري عدة لكنها تصب مجيعها يف 
 إنتاج السلعة.  تكلفة

o :ع من جهة، وهي نقطة البداية هلذا تتكز إدارة األموال يف استثمار األموال الالزمة لتأسيس املشرو  إدارة األموال
يت تستخدم إلثبات العملية املالية، أو املشروع، ويف إدارة التبادل املايل للمشروع خالل دورة حياته، وتعترب املستندات ال

موال، وتزداد أمهية هذه اإلدارة ال اليت سوف تدخل أو خترج من صندوق املشروع من عمليات إدارة األالتنبؤ بكمية األمو 
 يدركون أمهية مسك سجالت مع تأكيد الباحثني على أن معظم املدراء يف املشروعات الصغرية واملتناهية الصغر، ال

 .)10(القرار حماسبية جيدة، وفق أسلوب منظم ومتكامل، خاصة من أجل عملية اختاذ

o :بالفكرة، وصوالً إىل النهاية  إن إنشاء مشروع صغري عمل متكامل من البداية  توظيف قاعدة البيانات واملعلومات
اد الكبري على معرفة قواعد املعطيات املتمثلة بإخراج املشروع إىل النور، وتنفيذه بشكل ُمرضي، األمر الذي يتطلب االعتم

فضيالهتم .......اخل، األمر الذي تودراسة والبيانات من أجل معرفة متركز املنشاة وطرق الوصول إليها، واختيار العمالء 
املسوح اإلحصائية، أو جعل العديد من الباحثني يعمدون على إنشاء قنوات تواصل مستمرة مع مراكز الدراسات و 

زع على فئات معينة مع مراعاة يعمدون على القيام بذلك بأنفسهم من خالل استبيانات الكتونية، أو مسوح ميدانية تو 
 بيات كل طريقة مبا يتناسب ونوعية املشروع القائم وحجمه.مساوئ وإجيا

التنبؤ مبتطلبات إنشاء املؤسسة  يعترب البعض أن التخطيط اجليد للمشروع، وإتقان: تقويم عوامل التنظيم والتشغيل -ث
سات التجارية طابق الواقع يف املؤسيليس بالضرورة  ؤفريق أخر أن التنبويرى وآلية تشغيلها، يؤكد استمراريتها بنجاح، 

ة تتعلق مبلكية هذه املنشآت عموماً، واملؤسسات الصغرية واملتناهية الصغر على وجه اخلصوص، وذلك العتبارات عد
رية واملتناهية الصغر اليت جتاوزت يرى فريق أخر أن غالبية املؤسسات الصغيف حني ، وإجراءات تأسيسها وأنظمة تشغيلها

 ل استمرارها كبري جداً.اخلمس سنوات تعترب ناجحة، واحتما

جتتمع عوامل جناح املشروع يف اإلعداد اجليد ملتطلباته اليت ميكن التعبري عنها : (**)عوامل نجاح مشروعي الصغير )خطة العمل( -5
ة. خاصة أن بواسطة خطة العمل، أو دراسات اجلدوى االقتصادية، وال يعترب تعثر املشروع يف السنوات األوىل لتنفيذه بأنه خسار 

العديد من املشاريع الصغرية واملتناهية الصغر قد تعرضت لصدمات كبرية يف السنوات األوىل لتتبع التنفيذ أو تطويرها. إذ يعترب 
االستمرار يف عمل هذه املشاريع وإنتاجيته اخلطوة األوىل يف طريق النجاح، خاصة عند إعادة إعداد دراسة جدوى اقتصادية مبا 

 احمليطة.يتناسب وتطورات البيئة 

 النتائج والتوصيات: -6

صية صاحب املشروع، لذلك نرى أو متناهي الصغر يتطلب توافر جمموعة من العناصر الريادية يف شخ ،إن إنشاء مشروع صغري
 تباع ما يلي:اأنه من الواجب 

 جه اخلصوص.و تشجيع روح املبادرة لدى األفراد عموماً، ولدى الشباب من سن اخلامسة عشرة عاماً على  -
  للدراسة.تشجيع برامج التدريب املهين وإدخاهلا على املدارس املهنية والفنية يف املراحل األوىل -

 تبسيط اإلجراءات اإلدارية اليت تعيق إنشاء مثل هذه املشاريع. -

 وسوق العمل.ار املطروحة يف االستثمار إجياد مؤسسات ومنظمات لرعاية املواهب يف اجملال املهين، وحماولة االستفادة من األفك -

 ال وتسويق منتجاهتا.إجياد مؤسسات تسويقية تعمل يف الوقت نفسه على رعاية املواهب الريادية يف جمال األعم -

                                                           
 ** انظر الملحق الثالث: نموذج تعليمي لخطة العمل.
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 تقدمي التسهيالت املصرفية للراغبني يف إنشاء مشاريع متناهية الصغر تعتمد على تأهيلهم العلمي أو املهين. -

 ر املشاريع الصغرية واملتناهية الصغر وحتويلها إىل مشاريع متوسطة أو كبرية.دعم منظمات اجملتمع املدين اليت تعمل على تطوي -

 الخاتمة: -7

إن تشجيع املشاريع الصغرية واملتناهية الصغر يعترب من األولويات الرئيسة القتصاديات الدول النامية، خاصة يف الفتات 
ن نشر ثقافة العمل، حتقيقاً لقوله تعاىل : )وقل اعملوا اليت تلي األزمات االقتصادية العاملية، وال يتطلب تشجيعها أكثر م

 فسريى اهلل عملكم ورسوله واملؤمنون(.

فإذا كنا منلك الكثري من املقومات االستثمارية يف وطننا العريب، ومنلك أيضاً املوارد البشرية اليت تعاين من عدم توفرها  
دي الذي يتمتع به العنصر البشري يف الوطن العريب، باإلضافة إىل معظم الدول املتقدمة، ونضيف على ذلك توفر الفكر الريا

توافر رؤوس األموال يف بعض الدول أيضاً، األمر الذي يطرح بعض االستفسارات اهلامة جداً، واملتمثلة بـ: ماذا ننتظر وماذا 
 بطالة بني شبابنا يف تزايد!!!؟؟؟.حنتاج، وملاذا االعتماد على اخلارج، وملاذا التعقيدات الكثرية يف تأسيس األعمال وال
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 امللحق األول:

 معايري التمييز بني املشاريع الصغرية ملنظمات ودول خمتارة:

 املتوسطة الصغرية متناهية الصغر 

 عامل 100-50 عامل 50-10 عمال 10> الدويل البنك

  عامل باإلضافة على أن ال تقل األصول الثابتة عن مبلغ معني 15 – 6من   الدولية للتنمية األمريكية الوكالة

  املتحدة باألمم االقتصادية التنمية جلنة

 اثنني من اخلصائص التالية:

 .املشروع مالك املدير يكون ما فعادة اإلدارة عن امللكية انفصال عدم -

 .األفراد من صغرية جمموعة أو فرد يف املال ورأس امللكية تتمثل -

 أن يشتط وال جمتمع واحد يف واملالك العاملون يعيش حيث ، الغالب يف حمليا املشروع نشاط جمال -
 .حملية األسواق تكون

 .اجملال نفس يف تعمل اليت الكبرية باملشاريع مقارنة صغرياً  يكون املشروع حجم -

 

  اليابان

 (300صناعي) رأس املال >مئة مليون ين، عدد العاملني >

 (100مليون ين، عدد العاملني > 30صناعي وغري خدمي )رأس املال >غري 

 (50مليون ين، عدد العاملني > 30خدمي )رأس املال >

 

 عامل 500> عامل باإلضافة إىل معايري نوعية يف جمايل التشغيل 100-50  الصني

  مليون روبية باإلضافة إىل معايري االستثمار 30قرابة  مليون روبية 2.5> اهلند

املشروع العريب لدعم القدرات وتطوير 
 املشروعات الصغرية واملتوسطة

 عامل 99-20 عامل 19-5 عمال 1-4

جملس التعاون لدول اخلليج 
العريب)منظمة اخلليج لالستشارات 

 الصناعية(
 مليون دوالر 2عامل، رأس املال املستثمر > 30> 

 عامل 60>

 رأس املال املستثمر

 [ مليون دوالر2-6] 
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 : )11(امللحق الثاين: اإلجراءات املطلوبة للبدء باألعمال يف بعض الدول املختارة وفقاً لتتيب مؤشر سهولة أداء األعمال

Economy Name 
عدد 

 اإلجراءات
 الوقت )أيام(

 التكلفة % )من متوسط

 الدخل القومي للفرد(

 الحد األدنى المدفوع من رأس المال

 )للفرد % )من متوسط الدخل القومي

 129.8 81.2 37 8 إقليم أفريقيا جنوب الصحراء

 86.7 35 20 8 إقليم الشرق األوسط وشمال أفريقيا

 4.3 37.3 54 9 إقليم أمريكا الالتينية والبحر الكاريبي

 10 8.3 16 6 إقليم أوروبا وآسيا الوسطى

 19.1 21.6 23 7 إقليم جنوب آسيا

االقتصادي إقليم دول منظمة التعاون 

 والتنمية
5 12 4.7 14.1 

 20.1 22.7 37 7 إقليم شرق آسيا والمحيط الهادئ

 0 8.7 31 7 جزر البهاما )البهاماس)

 333.5 12.8 9 5 إثيوبيا

 0 13.9 12 7 األردن

 0 5.6 13 7 اإلمارات العربية المتحدة

 259.8 0.7 9 7 البحرين

 30.6 12.1 25 14 الجزائر

 127.7 17.1 13 7 العربية السوريةالجمهورية 

 25 0 6 4 الدانمرك

 0 31.4 36 10 السودان

 100.4 3.5 38 14 الصين

 35.5 115.7 77 11 العراق

 71.8 1.2 32 12 الكويت

 10.7 15.7 12 6 المغرب

 0 5.9 5 3 المملكة العربية السعودية

 149.6 46.8 29 12 الهند

 0 1.4 6 6 الواليات المتحدة األمريكية

 0 7.5 23 8 اليابان

 0 83.8 12 6 اليمن )الجمهورية اليمنية(

 0 6.2 29 5 تايلند

 0 2.5 10 3 تايوان، الصين

 0 4.2 11 10 تونس

 252.9 176.2 24 11 جزر القمر

 271.7 3.1 8 5 عمان

 218.8 96 49 11 غزة والضفة الغربية

 64 8.3 12 8 قطر
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 35.3 67.1 9 5 لبنان

 0 5.6 7 6 مصر )جمهورية مصر العربية(



 2012 أفريل 17/18/19ذ التنفي و اإلعداد الفكرة: األعمال مخطط وحدود فرصحول المقاوالتية بعنوان : لثة ثاالالعلمية الدولية  األيام      

 

 كيف أنشئ مشروعي الصغير

  

 

 امللحق الثالث: منوذج تدرييب أويل خلطة العمل من إعداد الباحثني:

  وسوقهافكرة المؤسسة: 

o :وصف فكرة المؤسسة 

 )احلاجات احملددة، من هم الزبائن، نوع املنتجات أو اخلدمات لتلبية احلاجات، كيفية الوصول إىل الزبائن، وغريها(

o :وصف السوق 
)املنطقة اجلغرافية، البلدة، نوع الزبائن، حجم السوق الكلي، وصف املنافسني، حصة املؤسسة اجلديدة من السوق، 

 .غريها(

 خطة التسويق: 

o   المنتجProduct: 

 وصف مفصل عن املنتج أو اخلدمة وخدمات ما بعد البيع:

o   السعرPrice: 
 .للسلعة واألسعار اليت يتوقع أن يدفعها الزبائن والعروض والتخفيضاتدراسة األسعار احملتملة 

o  المكانPlace: 
 موقع املشروع: -
 وصف املوقع املخطط للمؤسسة: -
 سبب اختياري هلذا املوقع: -
 ووصول الزبائن إليه: كيفية الوصول إىل الزبائن -
o  الترويج:Promotion 

 التويج عند البدء:   -
إعالنات  -تاح املؤسسة اجلديدة مثل )املعلومات املطبوعة، النشرات وامللصقاتخطوات إبالغ الزبائن عن افت -

 .غريه......( -اححفل االفتت -اإلعالنات اإلذاعية -الصحف
 :االستعالم عن تكاليف أنواع التويج -
 مسامهة .....اخل. –حماصة  –تضامن  –: شركة فردية الشكل القانوني للمؤسسة أو الشركة 
  رأس املال املستثمر والعامل.تفاصيل رأس مال البدء بالمشروع : 
  االكتتاب ....اخل.االدخارات والقروض و  :مصادر رأس مال البدء 
  مهام ورواتب ومكافئات القائمني على ملء فرص العمل :التنظيم وطاقم العمل. 
  (:الثابتة والمتغيرة )قائمة التكاليف تشغيل المؤسسة وتكاليفها 
  قائمة التدفقات النقدية وفقاً للتوقعات املدروسة(خطة التدفق النقدي( :. 
  ليف(:)اإليرادات والتكا هامش الربح 
 امليزانية االفتتاحية التقديرية( الرصيد األولي للبدء(: 
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