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 تعريف المشروع:
 

يعّرف المشروع بأنّه عمل يقوم به الفرد لينفّذ فكرةً معيّنة، سواء أكانت عبارةً عن منتج أو 

خدمة، ويستخدم المشروع لتنفيذ هذه الفكرة بعض الموارد الرئيسيّة؛ كالموارد الماليّة، 

 بهدف تحقيق تغيير مفيد او ايجاد قيمة مضافة. ة، وكادر العملوالمعرفيّ 

 

 

 

تكون خاصية الندرة في المشاريع موجودة حتى لو كان الهدف من المشروع تكوين  -

عناصر مكررة من مشاريع سابقة فعلى سبيل المثال: لو كان هدف مشروع معين 

والمواد وفريق العمل، هو إنشاء مبنى تكون صفاته مشابهة لمبنى أخر في الشكل 

لكنه يبقى هناك اختالف في المكان أو في الظروف المناخية والمتغيرات األخرى 

كتغير األسعار واألثمان لعناصر اإلنتاج. وبسبب هذه الخاصية يكون هناك عدم 

يقين بالنسبة للسلعة أو الخدمة أو النتيجة التي سيقدمها المشروع، ولهذا تتطلب 

راسات بحث ودراسات جدوى اقتصادية أكثر من األعمال المشاريع أحيانا د

 .اإلعتيادية
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 دورة حياة المشروع
 

 مرحلة تحديد المشروع •

وفي هذه المرحلة يتّم خلق فكرة المشروع، والقيام بتطويرها؛ حيث إّن فكرة المشروع  

غالباً ما تكون نابعةً عن حاجة بشكل عام, ومن الّطبيعي الوصول إلى عدد من األفكار الّتي 

 .تتم غربلتها للوصول إلى الّصالح منها، والّذي يسهل تنفيذه على أرض الواقع

 مرحلة إعداد المشروع •

وفي هذه المرحلة يتّم وضع اإلطار العام للمشروع، ونأتي هنا إلى ما يسّمى بدراسة  

 الجدوى، والّتي بدورها تقسم إلى:

 الدراسة السوقيّة والتسويقيّة. -1

 الّدراسة الفنيّة.  -2

 دراسة الهيكل اإلداري والتّنظيمي. -3

 الدراسة الربحيّة أو الماليّة. -4

 مرحلة تنفيذ المشروع •

 يتّم تطبيق المشروع واإلشراف عليه، وتسجيل ما تّم تنفيذه. في هذه المرحلة

 مرحلة تقييم المشروع  •

يكون تقييم المشروع أثناء التّنفيذ للمقارنة بين الوضع الحالي ومسار المشروع, ويتّم 

التقييم أيضاً بعد التّنفيذ للمقارنة ما بين النّتائج النهائيّة، ومدى وصول المشروع لهذه 

 النتائج.
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 انواع المشاريع
 

 مشاريع التصنيع •

هي أي عمل يستخدم مكونات أو أجزاء أو مواد خام لصنع سلعة نهائية. يمكن بيع هذه 

السلع الجاهزة مباشرة إلى المستهلكين أو إلى شركات تصنيع أخرى تستخدمها لصنع 

والروبوتات ، منتج مختلف. عادة ما تتألف شركات التصنيع في عالم اليوم من اآلالت ، 

 جوالحواسيب ، والبشر التي تعمل جميعها بطريقة محددة إلنشاء منت

 امثلة على مشاريع التنصيع:

 األغذية والمشروبات والتبغ •

 لمنسوجات والجلود والمالبسا •

 البترول والفحم والكيماويات والبالستيك والمطاط •

 وااللكترونيات لكمبيوترا •

 واألجهزةالمعدات الكهربائية   •

 وسائل النقل  •

 أثاث المنزل  •
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  المشاريع التجارية •

البضائع الجاهزة التي تشتريها من تجار الجملة أو من المنتجين  المشاريع التجاريةتبيع 

)الذين يصنعون أو يوزعون المنتجات(. و تمتاز مشاريع البيع بالتجزئة بقربها من 

 الزبائن حيث يمكن للزبائن الوصول لها بسهولة.

 

 وتقسم المشاريع التجارية الى :

 مشاريع البيع بالتجزئة ) المفرد( -1

 البيع بالجملةمشاريع  -2

تشتري مشاريع البيع بالجملة كميات كبيرة من المنتجات مباشرة من مصادر أنتاجها. و 

 .قد يلزم وضع بعض المنتجات في صناديق مختلفة قبل بيعها الى تجار التجزئة
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 المشاريع الخدمية •

تعمل على توليد الدخل من خالل تقديم الخدمات بدالً من بيع المنتجات  هذه المشاريع

المادية. ومن األمثلة الجيدة على شركة الخدمات شركة محاسبة عامة. فهم يكسبون 

عوائد من خالل إعداد عوائد ضريبة الدخل ، وإجراء مراجعة الحسابات ، وحتى القيام 

 بأعمال حفظ الدفاتر.
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 المشاريع الزراعية •

المعروفة أيضا باسم األعمال الزراعية ، هي زراعة وإدارة وإنتاج وتسويق السلع 

الزراعية ، مثل الثروة الحيوانية والمحاصيل. يشمل مجال األعمال الزراعية إدارة الموارد 

 ، وتربية الماشية ، والمبيعات. فاظ على الثروة النباتية، والزراعة ، والح
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 المعلومات التي تحتاجها لتشغيل مشروعك
 

لتشغيل أي مشروع مهما كان صغيرا، من المهم جدا مواكبة أحدث المعلومات.  ❑

ويحتاج كل أصحاب المشاريع معرفة كل األمور التي يمكن أن تؤثر في مشاريعهم. 

 فعلى سبيل المثال، تحتاج لمعرفة

 شراءها؟ما نوعية البضاعة التي يرغب الناس  ▪

 من لديه مشروع مشابه لمشروعك في المنطقة المحيطة؟ ▪

 أين تستطيع الحصول على تدريب ومساعدة وإرشاد؟ ▪

 من أين تحصل على معلومات عن التمويل والمعدات؟ ▪

 من أين تستطيع شراء المواد واألدوات والبضاعة؟ ▪

 متى ترتفع تكاليف المواد والمعدات أو الكهرباء ؟ ▪

 د الناس مشروعك أن يبقى فيها مفتوحا؟ما األوقات التي يري ▪

 من اين تأتي فكرة المشروع
 

هل لديك المهارات والخبرات الالزمة للقيام (من المهارات والخبرات والهوايات  ❑

 بهذا النشاط(

مراقبة ما يحتاجه االشخاص والمشاريع) هل سيشترى الناس منتجاتك/ الخدمات،  ❑

 ن لك(هل هناك طلب على السلعة، هل هناك منافسو

من وجود راس المال و المعدات واالالت الخاصة ) هل يمكنك توفير الموارد  ❑

 الخاصة لتمويل القكرة، هل يمكنك توفير المعدات والمواد الخام(
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 وصف فكرة المشروع
 

 ؟سيبيع المشروع من السلع أو الخدماتماذا  ❖

 ؟سيبيع مشروعك سلعه أو خدماته لمن ❖

 ؟سيكون موقع مشروعك أين ❖

 ؟سيدار مشروعك كيف ❖

 اخترت هذا المشروع؟لماذا  ❖

 

 طرق تعزيز فكرة المشروع
 

 الحديث مع األصدقاء واألقاربك والناس المحيطين بك ▪

 القراءة والبحث في مصادر المعلومات ▪

 استخدام محركات البحث في شبكة االنترنت ▪

 المشاريع الناجحيندراسة المشاريع المشابهة ومقابلة أصحاب  ▪
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 SWOT    اجراء تحليل السوات

 

 هو أسلوب للتحليل يعتمد على تحديد نقاط القوة والضعف ▪

 والفرص والتهديدات لفكرة مشروع ما. وتتشكل كلمة سووت ▪

 من الحروف األولى للكلمات األربعة اآلتية: ▪

 • Strengthsنقاط القوة  ▪

 • Weaknessesنقاط الضعف  ▪

 • Opportunitiesالفرص  ▪

 • Threatsالتهديدات  ▪
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 تحليل بيستل
 

 PESTEL ،هي أداة تحليل تُستخدم لتحديد القوى الخارجية الكلية التي تؤثر على المنظمة

والعوامل الخارجية التي قد تتغير في المستقبل، من أجل استغالل هذه التغييرات كفرص، 

 .للتهديدات المحتملة بشكل أفضل من المنافسينأو إيجاد حلول 

اختصاًرا، وهي األحرف األولى للعوامل األساسية المؤثرة على  ”PEST“ وتأتي كلمة

 ، المجتمعEconomics ، االقتصادPolitics االقتصاد الكلي للدول، وهي: السياسة

Socialالتقنية ، Technologyبينما في مصطلح ، (PESTEL) آخرين هما  يُضاف معيارين

وأحيانًا يضم البعض هذين المحورين تحت محاور  .Law ، والقوانينEnvironment البيئة

 .األربعة ”PEST ” الـ

يتعين على المديرين والرؤساء التنفيذيين جمع أكبر  ”PESTEL“ ومن أجل إجراء تحليل الـ

 .قدر من المعلومات حول البيئة الخارجية للشركة

 .تفصياًل لما يجب أن يندرج تحت كل فئة من تلك العواملوفيما يلي، نسرد 

 :العوامل السياسية

 :تحدد مدى تأثير الحكومة وسياستها على منظمة معينة وتشمل

 .االستقرار الحكومي والتغييرات الُمحتملة –

 .السياسة الضريبية )المعدالت والحوافز( –

 .ضبط النشاط التجاري –

 .االستيراد )الجودة والكمية(قيود على  –

 .الرسوم الجمركية –

 .تنظيم المنافسة –

 .مشاركة الحكومة في االتفاقات واالتحادات العمالية –

 .قانون مكافحة االحتكار –

 .قانون الملكية الفكرية وحقوق الطبع والنشر –

 .حماية المستهلك والتجارة اإللكترونية –

 .قانون التوظيف –
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 :ديةالعوامل االقتصا

 -:تؤثر هذه العوامل على االقتصاد، بما يؤثر بشكل مباشر على المنظمة وتشمل

 .معدالت النمو –

 .معدل التضخم –

 .أسعار الفائدة –

 .سعر الصرف –

 .معدل البطالة –

 .تكاليف العمالة –

 .تدفقات التجارة وأنماطها –

 .القوة الشرائية للمستهلكين –

 .السياسات النقدية –

 .السياسات المالية –

 .تقلبات األسعار –

 :العوامل االجتماعية والثقافية

 -:تركز على البيئة االجتماعية، واالتجاهات، مما يساعد على فهم احتياجات العمالء وتشمل

 .المواقف تجاه السلع والخدمات المستوردة –

 .المواقف تجاه االدخار واالستثمار –

 .أنماط الحياة –

 .عادات الشراء –

 .الدين والمعتقدات –

 .معدالت الهجرة –

 .الطبقات االجتماعية –

 .حجم األسرة وبنيتها –
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 :العوامل التقنية

 :تركز على معدل االبتكار التكنولوجي الذي يمكن أن يؤثر على الصناعة أو السوق وتشمل

 .مستوى البنية التحتية األساسية –

 .معدل التغير التكنولوجي –

 .البحث والتطويراإلنفاق على  –

 .الحوافز التكنولوجية –

 .التشريعات المتعلقة بالتكنولوجيا –

 .مستوى التكنولوجيا في الصناعة التي تعمل بها الشركة –

 .البنية التحتية لالتصاالت –

 .إمكانية الوصول إلى أحدث التقنيات –

 .البنية التحتية لإلنترنت وعمليات االختراق التكنولوجي –

 :العوامل البيئية

 :تتعلق بتأثير البيئة المحيطة وتأثير الجوانب اإليكولوجية وتشمل

 .الطقس –

 .تغير المناخ –

 .قوانين حماية البيئة من التلوث –

 .معدالت تلوث الهواء والماء –

 .إعادة التدوير –

 .إدارة المخلفات –

 .المواقف تجاه المنتجات اإليكولوجية –

 .الطاقة المتجددة ودعمهاالمواقف تجاه  –

 .حماية البيانات –
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 :العوامل القانونية

ينبغي على المنظمة أن تفهم األشياء القانونية في الصناعة التي تعمل بها، وأن تكون على 

 -:علم بالتغييرات التشريعية وتأثيرها على العمليات التجارية، وتشمل هذه العوامل

 .قانون مكافحة االحتكار –

 .تمييزقانون ال –

 .قانون الملكية الفكرية وحقوق الطبع والنشر –

 .حماية المستهلك والتجارة اإللكترونية –

 .قانون التوظيف –

 .قانون الصحة والسالمة –
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 اعداد خطة التسويق 

 التسويق:

هو كل ما تقوم به لتحديد زبائنك والتعرف على حاجاتهم وإمكاناتهم ورغباتهم وعمل ما 

 لتلبية هذه الحاجات وفي الوقت نفسه الحصول على الربح.يلزم 

والتسويق جزء هام ضمن عملية البدء في المشروع, وال تهم درجة جودة سلعك أو خدماتك 

 إذا كنت ال تقوم بتسويقها بالطريقة الصحيحة ولألشخاص المناسبين.

 دراسة السوق إعرف منافسيك وزبائنك من خالل -1

تعني المكان الحقيقي او االفتراضي الذي تطبق فيه عمليات الطلب  “السوق”ان كلمة 

 والعرض. 

تعني وتشمل كافة االشخاص والمنظمات والمشاريع التي تحتاج الى  السوقان كلمة 

منتجات وموارد وخدمات وتمتلك القدرة على دفع تكاليف للحصول على مثل تلك المنتجات 

 “الطلب”اً بـ و الموارد والخدمات. و يدعى السوق ايض

 ؟“السوق”اهي العناصر التي تكون م 

 :يتألف السوق من المجموعتين االساسيتين اآلتيين

االفراد والمؤسسات والمشاريع التي تقدم السلع والخدمات مقابل المال يطلق عليهم    ➢

 “. نالبائعو”أو  “الموردون”تسمية 

االفراد والمؤسسات والمشاريع التي تتلقى أو تستلم السلع والخدمات مقابل المال    ➢

 “. الزبائن”أو  “المشترون”يطلق عليهم تسمية 

 

 ؟“السوق”يف ينشأ ك 

الخاص بمنتج أو خدمة معينة إذا ماكان هنالك طلب كاف على مثل هذا “ السوق”ينشأ 

 المنتج او الخدمة. 

هي الكمية التي يحتاجها الزبائن المحتملون و يمتلكون  الطلب على اي منتج أو خدمة

 نقوداً كافية لشرائها. 
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هي شيء  “الحاجة”فـ . “الطلب”و “الحاجة”من المهم أن نفهم االختالف بين   ❖

فهو شيء تحتاجه و تخصص له المال  “الطلب”تمتلكه أو ترغب في اقتنائه. اما 

 الكافي من اجل الشراء. 

كل الناس تقريباً يحتاجون إلى سيارة. ولكن ليس بوسعهم جميعاً اقتناءها وذلك النهم  ❖

اليمتلكون القدرة الشرائية لشراء السيارة، فهي ليست طلباً. وبالتالي إذا كان هنالك 

رائية لشراء سيارة فإن الطلب يمتلكون القدرة الش 100شخص فقط من مجموع  20

 سيارة فقط. إن القدرة الشرائية تمثل عنصراً أساسياً هنا.  20سيكون على 

 

 دراسة السوق

 هو عملية منظمة لجمع وتحليل المعلومات والبيانات عن الزبائن والمنافسين من حيث:

 من زبائن مشروعك المحتملون؟ •

األسعار والكميات، ونوعية السلع ما احتياجات الزبائن ورغباتهم من حيث  •

 والخدمات التي تنوي بيعها؟

 كيف ستتمكن من تلبية احتياجات الزبائن ورغباتهم؟ •

 كيف ومن أين يشتري الزبائن السلع والخدمات التي تنوي بيعها؟ •

 من هم منافسوك؟ وما نقاط القوة والضعف لديهم؟ •
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 قالسو دراسةخطوات عملية 

 زبائنكحّدد من هم  -1

 انواع:  3الزبائن على شكل 

   وهم اولئك الذين يواصلون الشراء منك في الوقت الحاضر.  –الزبائن القائمون 

  السوق المستهدف والذي ال يشتري منك.  – الزبائن المحتملون 

  وهم اولئك الذين توقفوا عن الشراء منك السباب  – الزبائن الذين خسرهم المشروع

 مختلفة. 

 قيّم احتياجات زبائنك -2

 فيما يلي بعض الطرق التي يمكنك من خاللها تقييم احتياجات زبائنك:

 التخمينات المدروسة: •

وهي االفتراضات التي تستند الى معرفتك وخبراتك. والتستخدم هذه الطريقة إال لوضع  

 تقييمات أولية عن فكرة مشروعك إذا لم تكن قد بدأت مشروعك حتى اآلن. 

 استخدام مصادر المعلومات الصناعية:  •

ى تحدث الى المّوردين والمّوزعين الرئيسيين والعاملين في مجال التجزئة لكي تحصل عل

معلومات حول خيارات وشكاوى الناس الذين يشترون هذه المنتجات. كما يعتبر مّوردي 

 المواد االولية مصدراً جيداً للمعلومات الخاصة بمشاريع التصنيع. 

 : تالمقابال •

من الواضح بإن الزبائن انفسهم يعدون المصدر األدق للمعلومات. تحّدث الى اكبر عدد 

و المحتملين فضالً عن الذين خسرتهم. ومن خالل طرح االسئلة ممكن من الزبائن الحاليين 

المناسبة، ستكون قادراً على ان تقيّم ماهي الخصائص الخاصة التي يريدونها في منتجك أو 

 خدمتك. 

 هذا النوع من ابحاث السوق يساعدك على ان تعرف المزيد حول زبائنك و منافسيك . 
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لكي تعرف من هم زبائنك، يتوجب عليك ان تقرر أو ان تقوم بالبحث عن إجابات  ❖

 عن األسئلة التالية: 

 ماهي الفئات المختلفة للزبائن الذين تحاول ان تبيعهم منتجاتك أو خدماتك؟   ✓

 أين هم ومن أين يقومون عادة بشراء االشياء التي يحتاجونها؟   ✓

 ماهي المنتجات أو الخدمات التي يريدونها؟   ✓

 لماذا هم بحاجة الى هذه المنتجات أو الخدمات؟   ✓

ماهي معايير النوعية التي يبحثون عنها؟ فعلى سبيل المثال، هل هي ذات نوعية   ✓

 عالية أم متوسطة أم متدنية؟ 

 ماهي مستويات االسعار التي يستطيعون تحملها؟   ✓

 قيم مستوى المنافسة -3

أن تعرف المزيد عن المشاريع التي ستتنافس مع مشروعك. وأن تعرف عن منافسيك  وهو

 المحتملين الذين سيبيعون منتجات او يقدمون خدمات مشابهة لما تقدمه أو تبيعه.

إن معرفة المزيد عن منافسيك المحتملين سيمكنك من التفكير بالطريقة التي تجعل فكرة 

لنفس الزبائن، فتحتاج إلى ان تعرف عنهم وعن  مشروعك ناجحة. إن منافسيك يبيعون

 مشاريعهم.

 تحتاج إلى أن تعرف:

  من هم •

 أين مواقعهم   •

  البضائع أو الخدمات التي يقدمونها  ما هي نوعية •

   ما هي أسعارهم •

 لماذا يشتري منهم الزبائن •

 ماهو نوع العروض الترويجية التي يقومون بها، و كيف يقومون بجذب الزبائن   •

 ي المؤهالت الخاصة  التي يمتلكونها، وماهي المعدات التي يستعملونهاما ه •
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 البيانات األساسية الواجب جمعها

 من هم المنافسون؟ •

 من هم زبائنهم؟ •

 أين هي مواقعهم؟ •

 ماهي أسعارهم؟ •

 كيف يجتذبون الزبائن؟ •

 ماهي نقاط قوتهم؟ •

 ماهي نقاط ضعفهم؟ •

 نصائح حول جمع البيانات 

 استخدم الدراسات المتعلقة بالزبائن •

 قم بزيارة ومالحظة منافسيك •

 تحدث إلى مجهزي منافسيك •

 قم بدراسة بعض إعالناتهم •

 قم بدراسة أي من موادهم الترويجية •

 إطرح األسئلة على منافسيك •

افسيك )نقاط القوة، نقاط الضعف، الفرص، التهديدات( لمن SWOTقم بإجراء تحليل  •

 األساسيين
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 حّضر خطة التسويق -2

 المزيج التسويقي

هو مزيج يضم عناصر التسويق الرئيسة المترابطة وهي المنتج الذي يقدمه 

 مشروعك، وسعره، ومكان بيعه أو قنوات توزيعه، والطرق المستخدمة لترويجه.

 عناصر التسويق األربعة

هي مكونات المزيج التسويقي األربعة وهي المنتج والسعر والمكان والترويج، 

 من أسمائها االنجليزية Psوهي:  4ويرمز لها بالحروف األولى 

Product, Price, Place and Promotion. 

 

 

 .حتى أصل لزبائني أحتاج كل أحجار العبور األربعة التي تكون عناصر المزيج التسويقي 

 

 

 

 

 

 

 



 

21 
 

 عناصر التسويق االربعة

 المنتج: -أ

أنه السلع والخدمة التي ستقوم بتقدمها لزبائنك. وينبغي أن تحدد نوعية السلع أو الخدمات 

التي ستقدمها و تحدد جودتها و ألوانها و أحجامها الى أخر ذلك. والمنتج يعني أكثرمن 

الخدمات التي تقدمها. ويشير السلع والخدمات نفسها انه قد يعني أيضاً مجموعة السلع أو 

 وصف منتجك أيضاً إلى:

 الموديل والحجم واللون وأية صفات مميزة للمنتج أو الخدمة• 

 كيفية تغليفه•

 وما قطع الغيار التي ستكون متوفرة لديك؟• 

وما خدمات ما بعد البيع مثل الصيانة والضمان وخدمات التركيب والتوصيل وغيرها • 

 التي ستقدمها؟

 

 عر: الس-ب

 السعر هو الثمن الذي تتقاضاه من زبائنك مقابل سلعك أو خدماتك

وبعد أن تتعرف على السعر الذي يستعد زبائنك لدفعه مقابل السلع والخدمات التي تبيعها 

لهم ينبغي عليك أن تتعرف على األسعارمنافسيك للسلع أو الخدمات نفسها. لكي تقوم بتحديد 

 أسعارك ينبغي عليك أن:

 ا يستعد زبائنك المحتملون لدفعه.تعرف م •

تعرف أسعار منافسيك، وتحدد أعلى األسعار وأقل األسعار المعروضة في السوق  •

 مقابل السلع والخدمات التي ستقدم لزبائنك المحتملين.

 تعرف نفقاتك  •
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 المكان: -ج

ئة و المكان هو اختيارك لموقع مشروعك و الموقع له أهمية كبيرة دائما لباعئي التجز

الجملة ومشغلي الخدمات ألن مشارعهم ينبغي أن تكون في مكان يسهل على الزبائن 

الوصول اليه, اما بالنسبة للمصنعين فان المكان يعني في المقام األول المقر األقل في تكلفته 

 واألسهل في الوصول الموارد اليه.

 -واألن حدد موقع مشروعك. و اطرح على نفسك األسألة األتية :

 ا أهمية الموقع بالنسبة لزبائني؟م •

 ما أفضل موقع بالنسبة لزبائني؟ •

ما الموقع المهم الذي يضمن إدارة جيدة لمشروعي؟ على سبيل المثال : هل أستطيع  •

 تحقيق ربح جيد أيضاً إذا اخترت القرب من زبائني؟

 ما مزايا وعيوب المواقع الممكنة؟ •

 اختياري النهائي للموقع؟ما األسباب التي سأبني عليها  •

 الترويج: -ج

األعالن و ترويج يعني جذب الزبائن لشراء سلعك أو خدماتك. و يمكنك أن تستخدم  •

. و األعالن هو اعطاء المعلومات لزبائنك لجعلهم اكثر اهتماما بشراء المبيعات

سلعك أو خدماتك. و ترويج المبيعات هو كل ما تفعله لتجعل الزبائن يشترون أو 

 يشترون اكثر عندما يأتون الى مشروعك.

 الترويج 

 هو كل ما تفعله لجذب الزبائن وجعلهم يشترون منتجاتك.

 اإلعالن 

هو إعطاء المعلومات لزبائنك الحاليين والمحتملين عن منتجاتك إلثارة اهتمامهم وجعلهم 

 يرغبون في شرائها.

 ترويج المبيعات 

 ترون أكثرعندما يأتون لمشروعك.هو كل ما تفعله لجعل زبائنك يشترون أو يش

 الكلمة الطيبة 

طريقة ترويج تنتج عندما يتحدث الناس بإيجابية عن مشروعك ومنتجاتك، وبذلك يجذبون 

 زبائن جدداً للشراء من مشروعك.
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 قدر حجم مبيعاتك -3

حان األن البدء في صياغة خطط المبيعات لسلعك أو خدماتك خالل األشهر اآلثنى عشر 

 ك باستخدام الطرق التاليةاألولى لمشروع

 بالمقارنة مع حجم مبيعات المشاريع المشابهة -أ

قدر مبيعات المشاريع التي تشبه مشروعك من حيث الموارد والمهارات واإلمكانات 

 والفرص التسويقية

 االختبار الميداني -ب

بطريقة مصغرة  اختبرسلعك وخدماتك لتتعرف على إمكانية. ويمكنك أيضا أن تبدأ 

وعك كنشاط صغير ً )وربما كنشاط لجزء من الوقت(. وتقوم بتنميته تدريجيا. مشر

ويتناسب هذا فقط مع المشاريع  التي ال تحتاج إلى استثمارات ضخمة أو كميات كبيرة من 

 المخزون

 أوامر الشراء المسبقة )طلبيات الشراء( -ج

يعته. و تذكر أن طلب استخدم هذا األسلوب اذا كان لمشروعك عدد محدود من الزبائن بطب

 الشراء المكتوب أكثر تأثيرا من الطلب الشفوي.

 إجراء مسح -د

إجر مقابالت مع عينة من زبائنك المحتملين حول عاداتهم. تأكد من أن العينة التي تختارها 

تمثل زبائنك المحتملين.و على وجه العموم، ينبغي أن يتم اختبار تصميم أول مسح لك على 

واألصدقاء . قم بتحليل النتائج وقرر إذا ما كانت ، األجابات تعطي المعلومات األقارب 

 التي تحتاجها لتقدير مبيعاتك أم ال.
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 قّدر تكاليف اإلنتاج والمشتريات  -4

فإذا أردت أن تبدأ مشروعاً تصنيعياً أو خدميا، فستكون مشترياتك في معظمها عبارة عن 

 تدخل مباشرة مواد خام

في تصنيع أو تغليف أحد السلع أو في تقديم الخدمة. ومن األمثلة على ذلك المواد الخشبية، 

 واأللواح المعدنية،

 لدقيق )الطحين( والزيت وغيرها.واألعمدة المعدنية، والمنسوجات، والجلد، والبالستيك،وا

ال تدخل في تصنيع سلعة واحدة أو خدمة واحدة بشكل مباشر، مواد أخرى مستهلكة وهناك 

بل تستخدم في تصنيع سلع أو تقديم خدمات كثيرة، وال تظهر بشكل واضح مثل:الصمغ، 

تكلفة وغاز اللحام ومواد التنظيف، والزيوت والشحوم، وغيرها،. ويتوجب عليك أن تقدر 

 هذه المواد أيضا.

أما في المشاريع التجارية فال يوجد تكلفة مواد خام، وتكلفة المواد فيها هي تكاليف شراء 

السلع التي سيقوم مشروعك ببيعها. ويدخل في ذلك تكاليف توصيل هذه السلع إلى 

 مشروعك.

يرلما خططت ينبغي أن يكون إجمالي إنتاجك في اإلثنى عشر شهرا التاليةً قريبا بشكل كب

لبيعه في نفس الفترة. ومع ذلك، فقد تنتج بعض السلع قبل أن تبيع ما ما أنتجته سابقا )حتى 

منذ أشهر( ويعني هذا أن تقوم بتخزين السلع، ويعني أيضا ألن خطة إنتاجك ، يمكن أن 

 تختلف عن خطة مبيعاتك، وبالتالي ينبغي العمل عليها بصورة مستقلة وإدارتها بشكل جيد

 

 تحديد تكاليف اإلنتاج للمشروع التصنيعي والخدمي - 14.

اذا كان مشروعك تصنيعيا أو خدميا يتعين عليك أوال تحديد تكلفة المنتج أو الخدمة من 

 المواد الخام والمواد المستهلكة ، لعمل ذلك قم بما يأتي  ، واستخدم النموذج المبين فيأدناه: 

مادة لتصنيع وحدة واحدة من سلعك أو تقديم تحديد الكمية التي تحتاجها من كل  •

 الخدمة.

تقدير سعر كل مادة، ويتم ذلك عن طريق الحصول على عروض من الموردين،  •

 واختيار األرخص منها.

 حساب تكلفة كل مادة بضرب الكمية المستخدمة بالسعر. •

جمع كل تكاليف المواد لتحصل على سعر تكلفة إنتاج الوحدة من السلعة أو تقديم  •

 الخدمة
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 حّدد الكادر الذي تحتاجه -5

زمة للقيام اليكون لديك متسع من الوقت أو المهارات ال العندما تبدأ مشروعاً جديداً، قد 

بكل العمل وحدك. وبالتالي، سيحتاج مشروعك إلى موظفين. وإذا استخدمت كادراً من 

هداف األ الموظفين، ينبغي أن يكون لديك مهارات إدارية، حيث سيتعين عليك أن تضع

شراف عليهم ودفع أللموظفيك، كما ينبغي عليك تشجيعهم وتحفيزهم ليكونوا منتجين، وا

 لتزام بقوانين العمل فيما يخص مستخدميك.ألرواتبهم. وينبغي عليك أيًضا ا

 عقد العمل

وبين العامل الذي تستخدمه للعمل في مشروعك. ويبين  -كصاحب عمل  –هو االتفاق بينك 

 ق كل من طرفي العقد وواجباتهما.عقد العمل حقو

 حّدد رأس المال المطلوب لمشروعك  -6

. ومن الضروري أن تعلم كم من رأس المال المطلوبستتمكن في هذه الخطوة من تحديد 

المال ستحتاج ومتى ستحصل عليه.وينبغي أن يكون حصولك عليه في الوقت المناسب 

 وسوف تحتاج إلى وقبل أن تنطلق في عملية التأسيس الفعلي للمشروع.

 رأس مال من أجل ما يلي:

وتشمل االستثمارات في األراضي واألبنية والمعدات واالثاث االستثمارات الرأسمالية • 

 والمركبات واألدوات

 والعدد اليدوية.

ويشمل المال الالزم لتغطية التكاليف التشغيلية للمشروع في الفترة رأس المال العامل • 

 شروع ببيع السلع أو الخدماتاألولى وحتى يبدأ الم

ولتتمكن من  تحديد رأسال مال المطلوب للمشروع, يجب عليك تحديد االستثمارات 

 التشغيلية ومن ثم تحديد رأس المال العامل الرأسمالية الالزمة و تحديد التكاليف
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 حّدد االستثمارات الرأسمالية الالزمة - 6.1

 عناصر االستثمارات الرأسمالية -أ

 فيما يأتي البنود الممكنة لهذه االستثمارات:

 .شراء األراضي والعقارات وأية تصليحات أو تعديالت إنشائية كبيرة1

 شراء العقار ▪

 إنشاء المقر بنفسك ▪

 تجديد العقار ▪

 استئجار المقر ▪

 المنزلإدارة المشروع من  ▪

 . شراء المعدات )مثل اآلالت والمكائن واألدوات( وتشمل أيضا أنظمة أجهزة التكييف2

يمكن شراء المركبات أو استاجارها عند الحاجة الها أو التعاقد مع مكاتب خدمات اذا كان 

 عملية النقل قليال وال يستلزم وجود مركبة خاصة

 .شراء المركبات مثل سيارات الركاب والنقل3

 راء األثاث وأعمال الديكور الالزمة ولوحة المحل.ش4

 .التجهيزات المكتبية5

 

 حّدد التكاليف التشغيلية  - 6.2

تشمل التكاليف التشغيلية البنود اآلتية التي تدخل في إنتاج السلع أو الخدمات أو بيعها بشكل 

 مباشر أو غير

 تكاليف تأسيس المشروع •

 الجاهزةتكاليف المواد الخام والسلع  •

 تكاليف الرواتب •

 النفقات أو المصاريف العامة •

 تكاليف التمويل )فوائد القروض( •

 وأخيراً هناك الضرائب على األرباح •
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 أوال: تكاليف تأسيس المشروع

تشمل هذه التكاليف مبالغ تدفع مرة واحدة في مرحلة تأسيس المشروع، وهي مبالغ غير  

 التكاليفمستردة. ومن األمثلة على هذه 

 ما يأتي:

 تكاليف تسجيل المشروع ألول مرة• 

 تكاليف توصيل الخدمات )الكهرباء والماء والهاتف(• 

أجور مهنية للمختصين من محامين ومستشارين كأجور لدراسات الجدوى األقتصادية • 

 وغيرها

 تكاليف مواد أولية لتجريب اإلنتاج• 

 تكاليف أخرى متفرقة• 

 الخام والسلع الجاهزة ثانيا: تكاليف المواد

سوف يحتاج و مشروعك إلى المواد الخام / أو السلع الجاهزة له بحسب حجم إنتاجك 

 أومبيعاتك الذي تخطط له.

 ثالثا: تكاليف الرواتب واألجور

سيتحتم عليك التخطيط لتكاليف كادرك)بمن فيهم أنت شخصيا( حسب األلتزامات 

 ف الرواتب والمتطلبات قانونية و تشمل هذه التكالي

 رابعا: تكاليف التمويل )فوائد القروض( 

قد تحتاج إلى  الحصول على قرض  لتمويل احتياجات مشروعك الرأسمالية .وياتي 

وتشمل هذه التكاليف  تكاليف التمويل.القرض  بتكاليف تسمى تكاليف الألقراض.أو نسمه 

بالقرض و النفقات  عادة على فوائد القرضز كما يندرج تحتها أيضا التأمين المتصل

 المصرفية

 وسوف تتعرف أكثر على المتطلبات وتكاليف التمويل في مشروعك الحقا

 خامسا: الضرائب على األرباح

آخر بنود التكاليف هي الضريبة المفروضة على أرباحك. وبتقدير حجم مبيعاتك الى جانب 

بة المفروضة عليها.و تقدير جميع التكاليف ستتمكن من تقدير ارباحك. و من ثم تقدير ضري

 ستدفع الضرائب على أرباحك فقط بعد خصم تكاليف مشروعك. 
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 سادسا: المصاريف العامة للمشروع 

يقع تحت هذا البند من التكاليف جميع تكاليف المشروع ما عدا تكاليف المواد الخام والسلع 

 التكاليف:الجاهزة والرواتب واألجور وتكاليف التمويل.و قد تكون تلك 

 التكاليف المرتبطة بالمحل •

 تكاليف النقل •

 تكاليف الترويج للمشروع •

 تكاليف توظيف الكادر •

 التأمينات •

 التكاليف المرتبطة باالتصاالت واإلدارة •

 الضرائب والرسوم المختلفة •

 

 حّدد رأس المال العامل 36.

إن بعض المشاريع تحتاج رأس مال يكفي إللدارة المشروع لمدة ستة أشهر. بينما تحتاج 

يكفي لثالثة أشهر فقط. ولذلك ينبغي  Working capitalأخرى إلى رأس مال عام ل 

عليك تقدير المدة التي سيقضيها مشروعك قبل أن يدر المال الكافي من المبيعات. ومن 

في خطتك  دة أطول مما تعتقد قبل أن تبدأ مبيعاتك، ولذلك ضعمر مألالمعتاد أن يأخذ هذا ا

 قل بدون المبيعات.األرأس مال عامل يكفي لتغطية شهر إضافي على 

 سوف تحتاج إلى رأس المال العامل لتغطية تكاليف التشغيل التالية:

 تكاليف تأسيس المشروع •

هذا الرقم من  شراء مخزون المواد الخام والسلع الجاهزة الالزمة: وستحصل عى •

 (٤الخطوة )

 (٥الرواتب: وستحصل على هذا الرقم من الخطوة ) •

 تكاليف التمويل )فوائد القروض( •

 المصاريف العامة: وقد حددت هذه المصاريف للتو •
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 ويعتمد مبلغ رأس المال العامل الذي ستحتاجه على:

 األموال التي تدفعها في مرحلة تأسيس المشروع •

مخزون المواد األولية، والسلع الجاهزة للبيع التي يجب أن تتوافر الحد األدنى من  •

 لديك.

جل )المبلغ ومدة السماح( التي يمنحك إياها الموردون. ويتضمن ألباالت مدى التسهي •

ذلك طريقة دفعك لبدل إيجار مكان المشروع، على سبيل المثال، هل ستدفع شهريا 

 أم كل ثالثة أو ستة أشهر؟ أم كل سنة؟

 سلعك أو خدماتك وأثمانها التي تبيعها كل يوم أو أسبوع أو شهر كمية •

 مدى التسهيالت باآلجل التي تمنحها لزبائنك. •

خرى قبل أن يحصل مشروعك على ألموال التي تدفعها عن جميع التكاليف األا •

 السيولة النقدية لقاء بيع سلعك أو تقديم خدماتك.

  

 المال العامل في أن:وتتمثل أفضل طريقة لتقدير احتياجات رأس 

م النقود من زبائن كلقاء السلع التقّدر مدى الفترة التي ستحتاجها لحين البدء في است •

 التي تبيعها، أو الخدمات التي تقدمها.

ستمرار في التحسب مخزون المواد التي ستحتاج إليها طيلة هذه الفترة، لكي يمكنك ا •

 السلع.إنتاج السلع أو تقديم الخدمات أو بيع 

 خرى في أثناء هذه الفترة.ألموال التي عليك دفعها عن التكاليف األتحسب مبلغ ا •

 

 احسب رأس المال المطلوب للمشروع  - 6.4

طالما أنك انتهيت من تحديد االستثمارات الرأسمالية لمشروعك، ورأس المال العامل، 

ستثمارات يمكنك حساب رأس المال المطلوب للمشروع عن طريق جمع إجمالي اال

 الرأسمالية إلى رأس المال العامل.

 

 



 

30 
 

 مصادر تمويل رأس المال المطلوب

طالما أنك انتهيت من تحديد االستثمارات الرأسمالية لمشروعك، ورأس المال العامل، 

يمكنك حساب رأس المال المطلوب للمشروع عن طريق جمع إجمالي االستثمارات 

 العامل.الرأسمالية إلى رأس المال 

 تمويل شخصي من المالك أو الشركاء -أ

 القروض سواء : -ب

 المصارف •

 برامج األقراض الحكومية •

 برامج األقراض غير الحكومية •

 منح والمعونات المالية   -ج

 خطط للربح  -7

ن للتأكد من أن مشروعك سيغطي كل التكاليف. وينبغي عليك أيًضا أن ألوقد حان الوقت ا

تحقيق الربح أمال. وتساعدك معرفة تكاليفك على ضبطها، تعرف ما إذا كنت قادراً على 

 والتخطيط للنفقات وزيادة الربح إذا أمكن ذلك. ولذلك تأكد مما يلي:

 أنك ستحقق الربح •

أن رصيدك من السيولة النقدية لن ينفد )تأكد من مقدرتك على تغطية النفقات  •

 زمة(الال

وحساب كل التكاليف المحتملة الخاصة وبناءاً عليه تساعدك هذه الخطوة على تجميع 

رباح والخسائر ألبمشروعك، كما تساعدك أيًضا على إعداد قائمة الدخل التقديرية أو قائمة ا

التقديرية ، والتي تقرر على أساسها كيفية تحقيق المزيد من الربح )عن طريق خفض 

 التكاليف وزيادة قيمة المبيعات(.

 وعليه سوف نقوم ب :

 ائمة الدخل التقديرية أو قائمة األرباح والخسائر التقديريةإعداد ق -أ  

 إعداد خطة التدفق النقدي الخاصة بمشروعك -ب 

 إعداد الميزانية العمومية التقديرية -ج 

الكمية المتبقية بعد أستقطاع مصاريف األنتاج، مصاريف التشغيل و التسويق من قيمة بيع 

 المنتوج. 
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الكمية المتبقية بعد استقطاع مصاريف الشراء و مصاريف التشغيل من بعبارة أخرى هي 

  قيمة البيع.

 

 

 إعداد قائمة الدخل التقديرية - 7.1

ويعد عمل قائمة الدخل التقديرية أهم خطوة في إعداد خطة المشروع حيث توضح لك 

تها في الربح المحتمل الذي يمكنك تحقيقه كنتيجة لكل القرارات التجريبية التي اتخذ

الخطوات السابقة. كما يمكنك أيضاً أن تتوقع مدى واقعية ربحك فقط في حالة قيامك بالتنبؤ 

 ل الخطوات السابقة.النتاج والتكاليف من خألبصورة واقعية فيما يخص المبيعات وا

رباح الشهرية والسنوية ألمن المبيعات والتكاليف، وا التوضح قائمة الدخل التقديرية ك

أو  Profitروعك. والجديد في قائمة الدخل التقديرية هو الحديث عن الربح الخاصة بمش

خرى من الخطوات السابقة التي أل، بينما يمكنك استنباط جميع التفاصيل اLossالخسارة 

 قمت بها.

 الربح والخسارة -أ

من  Costsمن ناحية ومجموع تكاليف مشروعك  Salesالربح هو الفرق بين المبيعات 

 ىناحية أخر
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 الـــربح اإلجمـــالي والـــربح الصافي -ب

فالربح  Net profitوالربح الصافي  Gross profitجمالي ألينبغي أن نفرق بين الربح ا

نتاج أو المشتريات( من إيرادات المبيعات. بينما ألجمالي هو ناتج طرح تكاليف المواد )األا

  خرى.ألتكاليف المشروع االربح الصافي هو الربح المتحقق لك بعد طرح جميع 

 والربح الصافي بعد الضريبة هو الربح الذي يبقى بعد دفع الضريبة على الربح الصافي.

 

 إعداد خطة التدفق النقدي  - 7.2

 التدفق النقدي:

موال التي ستخرج منه في غضون ألموال التي ستدخل للمشروع، واألهي التنبوء بحركة ا

موال وبنودها، ألثة شهور قادمة(، من حيث كمية هذه االفترة ما )مثال في غضون ث

 ومصادرها أو وجهة صرفها، ومتى تدخل أو تخرج

موال الداخلة إلى مشروعك والخارجة منه ألتعد خطة التدفق النقدي عرًضا نظاميًا لحركة ا

 من حيث:

 موال التي ستدخل إلى المشروع.ألكمية ا •

 متى ستدخل هذه األموال؟ •

 من أين ستدخل؟ •

 كم من األموال ستخرج من المشروع؟و •

 متى ستخرج هذه األموال؟ •

 إلى أين ستذهب؟ •
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وتساعدك خطة التدفق النقدي على تجنب نفاد النقد من مشروعك في أي وقت، حيث إن 

نك لن تستطيع في هذه الحالة توفير مخزونك ألآثاره المدمرة علي أي مشروع،  نفاد النقد له

نتاج المخطط له. كما أنك لن أللن تتمكن من تحقيق معدل اولية، وبالتالي ألمن المواد ا

نك لن تستطيع الوفاء ألتستطيع دفع أجور موظفيك ومورديك بانتظام، وقد تفقد زبائنك 

بالتزاماتك معهم، مما يدفعك إلي تخفيض النفقات في غير الموضع الصحيح )كفرض 

الناس لعدم الوثوق بك  مر الذي يدفعألالغرامات وشراء مواد ذات جودة منخفضة(، ا

  وبعملك.

نك تستخدم ما لديك من رأس المال لدفع ألتعتبر فترة البداية فترة مجازفة لمشروعك 

فستجد أن رأس المال قد  الالتكاليف، وينبغي عند انتهائها تحقيق مستوى مبيعات معين وإ

 نفد.

 سباب المفضية إلى نفاد رأس المال:ألوفيما يأتي بعض ا

ومواد أولية قبل بيع أي شئ مما يعني خروج النقد قبل تحقيق أي شراء بضائع  •

 عائد.

إعطاء تسهيالت لبعض الزبائن تسمح لهم بالدفع اآلجل لقاء شرائهم لسلعك أو  •

خدماتك. وبالتالي قد يقع مشروعك في وضع تضطر فيه إلى شراء سلع أو مواد 

مالية كافية لمثل هذه وارد م تجد أولية قبل أن يسدد الزبائن ديونهم. وبذلك قد

 المشتريات.

إذا افترضنا أنك تريد النقد لشراء إحدى المعدات لتعزيز اإلنتاج، وبالتالي لزيادة  •

الربح في المس تقبل فإن ك تض طر إل ى الدفع حااًل قبل البدء في تحقيق اإلنتاج 

 أو البيع.

مشروعك، وفيما إذا  ويعتمد تحديد مقدار النقد الداخل والنقد الخارج على طريقة تشغيل

كنت تعتمد على أساس نقدي بالكامل )أي كل مبيعاتك ومشترياتك تدفع نقداً عند التجهيز(، 

لتي تقوم بها تدفع ا جل )أي كل مبيعاتك ومشترياتكألأو كنت تعتمد البيع والشراء با

 سلوبين.ألجل(، أو تعتمد الجمع بين ألبا
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 تصورك عن التدفق النقدي في مشروعك، عليك أن تقرر ما يأتي:لذلك، قبل أن تبدأ بإعداد 

  جل؟ألالمبيعات: نقداً أم با •

يوما( أو  ١٥أيام( أو ) ٧مدة السماح كأن تكون) -جلألإذا اعتمدت البيع با-حّدد  •

 يوما( ..الخ. ٣٠)

جل، ومدة السماح إذا كنت ستعتمد ألوحّدد نسبة مبيعاتك الشهرية التي ستكون با •

 جل.ألالجمع بين البيع النقدي والبيع با

  جل؟ألالمشتريات: نقداً أم با •

  جل.ألحّدد مدة السماح التي تعتقد أن الموردين سيمنحونها لك إذا كنت ستشتري با •

جل، ومدة السماح التي تتوقع أن ألوحّدد نسبة مشترياتك الشهرية التي تكون با •

 جل.ألالجمع بين الدفع النقدي واتحصل عليها من الموردين، إذا اعتمدت أسلوب 

تتألف خطة التدفق النقدي من جزأين، كما هو مبين في أدناه. ويتألف الجزء األول في 

موال على المشروع )النقد الداخل(. ويتألف الجزء ألالقائمة من كل البنود التي تعود با

 النقد الخارج(.موال من المشروع )ألالثاني في القائمة من كل البنود التي تسبب خروج ا
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 إعداد الميزانية العمومية التقديرية  -8

هي البيانات المالية التي تبين تفاصيل رأس مال مشروعك، ومن أين الميزانية العمومية 

الموجودات أو األصول أتى، وتفاصيل استخدامه في لحظة معينة، أي حال كل من 

في المشروع في لحظة معينة. ويجب أن تكون الموجودات في والمطلوبات أو الخصوم 

ة الموجودات والمطلوبات المشروع في أي وقت مساوية للمطلوبات. يعني هذا، أن قيم

 يجب أن تكون متوازنة. لهذا، يطلق على هذه البيانات المالية اسم الميزانية العمومية.

هي بيانات مالية تبين حال موجودات المشروع )ممتلكاته القيمة(  -الميزانية العمومية:

 ومطلوباته )األموال التي يدين بها لآلخرين( بتاريخ محدد.

تعني النقد الذي يملكه المشروع وممتلكاته القيمة التي يمكن  -( :الموجودات )األصول

 تحويلها إلى نقد، مثل: المعدات والمخزون واألبنية وشهادات األسهم والودائع الثابتة.

 تعني األموال التي يدين بها المشروع لآلخرين. -المطلوبات )الخصوم( :

في المشروع، التي ال يمكن تحويلها تعني الممتلكات القيمة التي  -الموجودات الثابتة:

 بسرعة إلى سيولة نقدية مثل، األبنية والمعدات وتعمر أكثر من سنة.

تعني النقد الذي يملكه المشروع وممتلكاته القيمة، التي يمكن  -الموجودات المتداولة:

تحويلها بسرعة إلى سيولة نقدية في غضون أشهر قليلة مثل، المواد األولية والمخزون 

 ألسهم وغيرهاوا

هي المبالغ التي يدين بها المشروع لآلخرين والتي يجب أن تسدد في -المطلوبات المتداولة:

 (شهرا مثل: ديون الموردين والضرائب وغيرها.١٢غضون مدة قصيرة، أقل من )

هي رأس المال المستثمر في المشروع من قبل المالكين واألرباح -الملكية: حقوق 

 حققها المشروع ولم يتم توزيعها على المالكين بعد.المحتجزة التي 

 لماذا الميزانية العمومية مهمة؟

 يكون المشروع قادرا على اإليفاء إذا كانت موجوداته تساوي مطلوباته. -قادر على اإليفاء:

يكون المشروع عاجزاً عن اإليفاء أو مفلساً إذا كانت  -أو عاجز عن اإليفاء أو مفلس:

 تفوق الموجودات.المطلوبات فيه 
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 حّدد مسؤولياتك القانونية  -9

ن بالتفصيل كيف ألبد أنك تعلم االخيرة التي تكمل خطة المشروع. وألهذه هي الخطوة ا

عتماد ألول له. وسوف تستثمر وتوظف العاملين، وسوف تحتاج إلى األل العام االسيعمل خ

المحتمل جداً أنك ستحتاج إلى على مورديك وزبائنك )بنفس قدر اعتمادهم عليك(. ومن 

 قرض أو إعانات مالية.

وبعبارة أخرى سيعمل مشروعك بطريقة نشطة في جو عمل ينبغي أن يكون شفافاً ومنظماً. 

. ويعطيك هذا حقوقًا ويلقي عليك ككيان قانونيومن مصلحتك أن يكون مشروعك موجوداً 

ول على ألهذا في المقام ا مسؤوليات. وعليك أن تعرف ما هذه المسؤوليات. ويعتمد كل

 الشكل القانوني الذي تختاره لمشروعك

 ولذلك اختر الشكل القانوني المناسب لمشروعك

 والذي على أساسه ستتعرف إلى مسؤولياتك.

صول في سجل ألكما أنك تستطيع تحديد اسم تجاري لمشروعك وتسجيله أيضا حسب ا

 سماء التجارية لدى الجهة المعنية.ألا

 شيء له وجود حقيقي وهوية خاصة به.ي: كيان قانون

:هو الشكل المنصوص عليه في القانون والذي يمكنك اختياره شكل قانوني للمشروع  

 لمشروعك لغايات تسجيله وترخيصه وإكسابه الصفة القانونية المعترف بها.

االسم هو االسم الذي تختاره لمشروعك شريطة أن ال يكون هذا االسم التجاري للمشروع: 

 ملكا ألي شخص آخر، أو ألي شركة أخرى في الدولة له الغاية نفسها

 اختر الشكل القانوني لمشروعك - 9.1

قبل أن تبدأ مشروعك، عليك اختيار الشكل القانوني له. واختيار الشكل القانوني ضروري، 

 تية:ألويؤثر في النقاط ا

 تكلفة بدء المشروع وتسجيله •

 هبساطة بدء المشروع وإدارت •

 المخاطرة المالية التي يتحملها صاحب المشروع •

 امكانية وجود شركاء •

 طريقة صنع القرار في المشروع •

 الضرائب على أرباح المشروع •
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 األشكال القانونية المختلفة للمشاريع -أ

شكال ألشكال القانونية للمشاريع لكي تختار من بينها. ولكل من هذه األيوجد عدد من ا

مزاياها وعيوبها. فّكر في أهم الجوانب بالنسبة لك، واختر الشكل طبقاً لذلك. وفيما يأتي 

 كثر أشكال المشاريع شيوعاً:ألعرض 

 المشروع الفردي •

 شركة التضامن  •

  ليةؤوالشركة المساهمة محدودة المس •

 الشركة البسيطة •

باستثمار أموالهالخاصة فيها مؤسسة يمتلكها شخص واحد، يقوم  -المشروع الفردي:

 وإدارتها، ويتحمل بشكل شخصي كاف المسؤوليات وااللتزامات التي تنتج عنها.

مؤسسة يمتلكها شخص واحد، يقوم باستثمار أمواله الخاصة فيها   -شركة التضامن:

 .وإدارتها، ويتحمل بشكل شخصي كافة المسؤوليات وااللتزامات التي تنتج عنها

شركة بين شخصين أو أكثر لها رأس مال  -الشركة المساهمة محدودة المسئولية:

محددومقسم إلى حصص )أو أسهم( غير قابلة للتجزئة.وقد سمح قانون الشركات العراقي 

 بتأسيس شركة مساهمة محدودة المسؤولية يمتلكها شخص واحد فقطز

كة بسيطة، وهي شركة أتاح قانون الشركات العراقي تأسيس شر -الشركة البسيطة:

 ال( اثنين و٢يقل عن ) المساهمة خاصة محدودة المسؤولية تتكون من عدد من الشركاء 

( خمسة يقدمون حصصا في رأس المال أو يقدم واحد منهم أو أكثر عمال ٥يزيد على )

 .الخرون ماألوا

 اختيار الشكل القانوني الصحيح للمشروع -ب

فضل الا جب عليك بحثها عند اختيار الشكل القانونيهناك الكثير من الموضوعات التي ي

تدع أحدا يقنعك  لمشروعك. وقد تحتاج للمساعدة في اختيار وتسجيل مشروعك. ولكن ال

باختيار شكل معين للمشروع، أو يخبرك بعواقب اختيارك دون مراجعة مصادر المعلومات 

 المختلفة.

أن تفكر في مشروعك، وتقدر أي العوامل فلكل شكل قانوني مزاياه وعيوبه، وينبغي عليك 

  هامة بالنسبة إليك. على سبيل المثال:

إذا كان مشروعك سيضطر اقتراض الكثير من رأس المال لشراء المعدات، فسيكون 

فضل إذا لم يكن لديك االة. وفي هذه الحالة سيكون من رالمشروع مرتبطا بديون كبي

مر أهم من قدرتك على بدء االا يكون هذا التزامات شخصية تجاه ديون المشروع. وربم
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مشروع بطريقة بسيطة وذات تكلفة منخفضة. وبالتالي تكون الشركة المحدودة هي الصيغة 

 نسب.اال

هم أن االإذا لم يكن مشروعك مضطرا القتراض الكثير من رأس المال، فربما يكون من 

لحالة تكون المؤسسة تبدأ المشروع بطريقة بسيطة وبتكلفة منخفضة أكثر. وفي هذه ا

 نسب.االالفردية هي 

شكال القانونية المختلفة للمشروع في الجدول التالي. االويمكنك أن ترى الفروق بين 

 علمشرولضافة المزايا والعيوب لكل شكل قانوني الاستخدم هذا الجدول للتقدير و
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