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ريادة األعمال

قبل التفكير في الولوج إلى 
عالم األعمال؟
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  استغالل اختراع أو ابتكار موجود 
في السوق

  أن تكون رئيس نفسك :
-	حرية	اختيار	االستراتيجية.

- حرية	تنظيم	العمل.
- حرية	اعتماد	أسلوب	التسيير.

  اختيار الفريق والشركاء

  ممارسة هوايته :
-  الجمع	بني	املشروع	الشخصي	

واملشروع	املهني.

  تشغيل األقارب

  فصل الذمة املالية للشخص عن 
ذمة الشركة

  االستفادة من ثمار عمله :
-  أغلبية	األشخاص	الذين	حققوا	ذاتهم	ال	
يعملون،	بل	هم	رجال	أعمال	ورياضيني	

وفنانني	وأصحاب	مهن	حرة،	...

  تقاسم التكاليف من خالل 
االنخراط في املؤسسات 
املقاوالتية :	الحاضنات،	املباني	

املهنية	العامة	والخاصة...

  تحقيق الذات :
وذلك	بإنجاح	مشروع	مربح	من	البداية	

إلى	تحديد	موقع	في	السوق.

I. لماذا الولوج إلى عالم األعمال؟
بخالف العمل كأجير لدى الغير، يتيح الولوج إلى عالم المقاولة مزايا 

كبيرة لصاحبه
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ريادة األعمال

توجد	العديد	من	البرامج	واملؤسسات	
التي	تقدم	الدعم	في	هذا	املجال	من	
أجل	مساعدتكم	في	مشاريعكم.

من	أجل	الحصول	على	معلومات	حول	
هذه	البرامج

املرجو	االتصال	بمستشارينا	

II.  هل توجد تحفيزات وبرامج لدعم الولوج إلى 
عالم األعمال؟
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III. هل من األفضل الولوج إلى عالم األعمال بصفة فردية 
أم مع شركاء؟

استقاللية	القرار	
والتسيير

تقاسم	املخاطر	بني	
الشركاء

درجة	مخاطرة	
أكبر

ال	حرية	في	اتخاذ	القرار	وفي	
التسيير	)ضرورة	توافق	الشركاء(

الجمع	بني	الهواية	واملشروع	
املهني

محفظة	متنوعة	من	الكفاءات	
والعالقات

األثر	على	األسرة،	وعلى	التوازن	
بني	الجانبني	الشخصي	واملهني

رؤى	وأساليب	تدبير	مختلفة

االستفادة	بمفرده	من	
ثمار	عمله

تقاسم	املجهودات	واملهام	
بني	الشركاء

يتطلب	وقتا،	والتزاما	
ومثابرة	أكبر

أرباح	مقسمة	حسب	
املساهمة	في	رأس	املال

تحقيق	الذات

منح	وقت	أكثر	لألسرة،	وتوازن	
بني	الجانبني	الشخصي	واملهني

صعوبة	التحكم	في	جميع	
الجوانب

صعوبات	في	تحقيق	الذات

بمفردك

املزايا

املزايا

املخاطر

املخاطر
مع الشركاء
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ريادة األعمال

IV. ما هي كفاءاتي وحدودي؟
إلنجاح	المشروع،	يقوم	حامل	المشروع،	بنفسه	أو	عن	طريق	مدرب	مهني،	بجرد	حصيلة	الكفاءات.

ويهدف	هذا	الجرد	إلى	الكشف	عن	إمكانيات	وحدود	حامل	المشروع	عبر	تقييم	المؤهالت	التقنية	)المتعلقة	
بمجال	العمل(،	والتدبيرية	)المتعلقة	بتدبير	فرق	العمل،	والمشتريات،	والمبيعات،	وتدبير	المخزون،	
والعالقات	مع	الشركاء...	والكفاءات	اإلنسانية	)المتعلقة	بشخصية	حامل	المشروع(،	وذلك	بالتركيز	على	:

	التكوين	األكاديمي	والمستمر	؛
	التجارب	المهنية	؛

	المواصفات	الشخصية	؛
	رؤية	واضحة	حول	المشروع	وآلياته.
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V. ما هي اإلكراهات الشخصية، العائلية و المالية التي 
ينبغي تجاوزها ؟

	الوضعية	الصحية	لعائلتي
	انخراط	العائلة

	األثر	على	التوازن	الزوجي

	التكاليف	العائلية
	الديون	الجارية

		توفر	مداخيل	منتظمة	)أجر	الزوج)ة(،	
تحصيل	الكراء...(

	تحصيل	سريع	لألموال
	وجود	مدخرات

		القدرة	على	الحصول	على	قرض	عند	
الضرورة.

الوضعية	الصحية	لحامل	المشروع
	درجة	المخاطرة

	القدرة	على	تحمل	الضغط	النفسي
	وضعية	المقاول	:

•		أجير	:	أنظر	عقد	العمل
•		موظف	:	رخصة	ممارسة	نشاطكم؟	
متقاعد	:	هل	بإمكانكم	المحافظة	

على	معاش	تقاعدكم؟
•		قاصر	:	هل	لكم	الحق	في	إنشاء	

مقاولة؟
•		أجنبي	:	ما	هي	اإلجراءات	التي	يجب	

القيام	بها	لممارسة	نشاطكم؟
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VI. ما هي المخاوف والفخاخ التي ينبغي تجنبها؟
• مخاوف االستثمار

		فقدان	الرأسمال	المستثمر	والذي	غالبا	ما	يكون	حصيلة	ادخار	لعدة	سنوات	من	
العمل	كأجير.

		عائد	استثماري	ضعيف	بالمقارنة	مع	الدخل	أألجري.
		تغير	الظرفية	دون	توقع	أو	إعداد.

• الفخاخ
• التقدير المبالغ فيه.

		إمكانيات	السوق.
		رقم	المعامالت	المتوقع.

		القدرات	التدبيرية.

• سوء التقدير.
		المنافسة	الحالية	أو	المحتملة.

		الرأسمال	الضروري.
		تطور	عادات	االستهالك.

• االعداد السيء.
		التسرع	في	بدء	المشروع.

		تكاليف	خفية	لم	يتم	توقعها.
		شركاء	غير	جديين.

• التسيير السيء.
		التوازن	المالي	ومؤشرات	األداء.

		فرق	العمل.
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كيف أبدأ مشروعي ؟
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I. التوفر على فكرة منسجمة مع إمكانياتي
يهدف	كل	مشروع	إلى	تلبية	احتياج	لدى	فئة	محددة	من	الزبناء،	في	منطقة	جغرافية	معينة	مع	األخذ	بعين	

االعتبار	بعض	اإلكراهات	)تنافسية،	مالية،	تسويقية...(.

لنجاح	مشروع،	يجب	التوفر	على	رؤية	شاملة	و	واضحة	حول	الواجب	عمله	في	جميع	مراحل	دورة	المشروع	.

		يتم	في	هذه	المرحلة	
تقييم	فكرة	المشروع	
وحامله،	وأيضـــا	
اختبار	انسجامهما.

		تخصـص	هـذه	
المرحلة	لدراسة	
قابلية	المشروع	
للتنفيذ	عن	طريق	
إعـداد	مخطـط	

األعمال.

		يتم	خـالل	هذه	
المرحلة	البحث	
التمويـل	 عـن	
المالئـم	لـدى	
ت	 لمؤسسـا ا

المختصـة.

ه	 هـذ 	 فـي 	 		يتـم
ء	 بـد 	 حلـة لمر ا
اإلجراءات	القانونية	
ومخططات	األنشطة	
	، ت يا لمشـتر ا (

التكويـن...).

		تخصـــص	هذه	
ـــة	لتتبع	 المرحل
ــن	 ــة	بيـ ومقارنـ
ت	 ا ز نجـــا إل ا
والتوقعـــات.

هذه	 خالل	 		يتم	
المرحلة	اكتشاف	
االختالالت	وأخذ	
العبر	لالستفادة	
منها	في	المستقبل.

مرحلة تحديد الفكرة 
وحامل المشروع

مرحلة انطالق 
المقاولة

مرحلة دراسات 
الجدوى 

مرحلة البحث عن 
التمويل

مرحلة التقييم 
والترصيد

مرحلة تتبع 
المخططات

دورة المشروع
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للرفع	من	حظوظ	نجاح	المشروع،	ينبغي	فحص	مدى	االنسجام	بين	فكرة	المشروع	وحامله

االنسجام بين الفكرة وحامل المشروع

المشروع الشخصي 
لحامل المشروع

- الشخصية
- الدوافع

-  إمكانات	حامل	املشروع	
فيما	يخص	الكفاءات/
اإلكراهات	:	التقنية/

التدبيرية/البشرية
-  اإلكراهات	العائلية،	

واملالية،	والشخصية

اإلنسجام	ما	بني	املشروع	
/	الرجال

املصادقة	على	الفكرة

- النشاط	املستهدف
- قسم	الزبناء	املستهدف

- السوق	املستهدف
- الفرص	املتاحة

- املخاطر	املوجودة
- نقط	القوة	الواجب	استغاللها
الواجب	 الضعف	 -  نقط	

معالجتها

واقعية	فكرة	املشروع

مشروع اقتصادي
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II. إعداد مخطط عمل للتحقق من قابلية الفكرة للتنفيذ

 تمكن دراسات الجدوى، مجمعة في مخطط األعمال،
 من التحقق من قابلية الفكرة للتنفيذ

ماليا

التمكن	من	الحصول	
على	ربح	جيد	
للمستثمرين

تحويل	موارد	مادية	
وبشرية	ومعلوماتية	
إلى	سلع	وخدمات

احترام	القوانني	
الجاري	بها	العمل إرضاء	احتياج	حقيقي	

في	السوق	املستهدف

تجاريا

قانونيا

تقنيا
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		تحليل	الفكرة	
		تحليل	لصاحب	املشروع

	دراسة	قانونية
	دراسة	تجارية
	دراسة	تقنية
	دراسة	مالية
	دراسة	إدارة

		كيفية	تتبع	املشروع
		كيفية	تقسيم	املشروع

	 أداة تواصل :	بني	االطراف	املعنية	
باملشروع.

	 أداة تخطيط للمشروع :	يتضمن	
مخططات	املشتريات،	واإلنتاج،	
والتسويق،	والتوظيف،	والتكوين...
	 أداة تتبع تنفيذ الخطط :	مقارنة	
األهداف	املحددة	مع	اإلنجازات	

على	أرض	الواقع.
		أداة	طلب	الحصول	على	التمويل	
حيث	يكون	من	ضمن	شروط	البنوك	

ومؤسسات	التمويل	األخرى.
	 أداة تحديد مسؤوليات الفاعلني :	
كل	طرف	سيكون	مسؤوال	عن	الجزء	
الذي	يخصه	في	مخططات	املشروع.

مخطط	األعمال	هو	وثيقة	مرجعية	تعطي	معلومات	كاملة	حول	النقط	األساسية	لبدء	مشروع	استثماري	أو	تطويره	
أو	شرائه

  الدراسة التقنية
  الدراسة املالية
  الدراسة القانونية
  الدراسة التجارية

 مخطط
األعمال طريقة النفع

اإلعداد

املكونات
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املقارنة بني األشكال القانونية املتاحة 
)جمعيات، تعاونيات، شركة التضامن، 

الشركة ذات املسؤولية املحدودة، الشركة 
مجهولة االسم، شركة التوصية البسيطة، 

شركة التوصية باألسهم(

اختيار شكل قانوني كلفة اإلجراءات اإلدارية
مالئم ألنشطة 

وخصائص املقاولة

إعداد أنظمة 
الشركة

معرفة اإلطار القانوني 
والتنظيمي للمشروع

إجراءات اإلنشاء )شركات، 
جمعيات، تعاونيات،...(

01

02

03 05

06

04

 الدراسة القانونية )القانونية والجبائية(

يعتبر	اختيار	البنية	القانونية	أساسيا	لبدء	مشروع،	حيث	أن	هذا	االختيار	له	نتائج	على	حامل	المشروع	
على	جميع	المستويات	:	محاسبي،	مالي،	قانوني،	تنظيمي...

يجب	أن	يكون	هذا	االختيار	مالئما	ألنشطة	المقاولة	وخصائصها،	ورأسمالها،	وطريقة	حكامتها،	وعدد	
الشركاء	فيها.
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داخلية
تحليل البيئة 

الخارجية )الماكرو 
والميكرو)

تقسيم الزبناء إلى 
أقسام منسجمة

سياسة المنتوج : 
المنتوجات/الشعار/ 

العالمة...

تقدير الحصة في 
السوق حسب كل قسم 

من أقسام الزبناء

استهداف األقسام تحليل البيئة الداخليةخارجية
سياسة السعراألكثر جاذبية

التموقع لدى الزبناء 
سياسة التواصلوالمنافسين

سياسة التوزيع

مصادر المعلومات
جواب المقاولة بعد 
التحليل : المخطط 

التجاري
تقدير المبيعاتتحليل مفصل للزبناءتحليل البيئة

 الدراسة التجارية )السوق(

تهدف	الدراسة	التجارية	إلى	التحقق	من	الجدوى	التجارية	المنتوج.	وحسب	حجم	المشروع،	يجب	أن	
تتضمن	الدراسة	التجارية	:
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المعايير 
الموضوعية

الهيكلة التنظيمية 
للشركة

مخطط 
التوظيف

مسطرة التصنيع 
)اإلنتاج)

أصول ثابتة 
المشترياتمادية

الجدول الزمني 
إلنجاز مختلف 

األنشطة

المعايير 
الذاتية

بطاقات المناصب : 
الكفاءات المطلوبة 

لكل منصب
مخطط 
التكوين

مراقبة 
الجودة

أصول ثابتة غير 
مادية

تدبير 
المخزون

مخطط 
األجور

تسلسل 
العمل

المهام 
والرؤية

مخطط 
الصيانة

مخطط 
التحفيز

مقر المشروع 
معلل

مخطط الموارد 
المادية

مخطط 
التموين

مخطط 
اإلنجاز

الهيكلة، والمهام 
والرؤية

مخطط الموارد 
البشرية

مخطط 
اإلنتاج

 الدراسة التقنية

تهدف	الدراسة	التقنية	إلى	التحقق	من	قابلية	المنتوج	للتنفيذ	على	المستوى	التقني	من	خالل	المخططات	
التي	تمكن	من	تحويل	الموارد	)البشرية،	المادية،	غير	المادية...)	إلى	سلع	وخدمات	تستجيب	الحتياجات	

الساكنة	المستهدفة.

ويجب	ان	تتضمن	الدراسة	التقنية،	بشكل	غير	حصري،	العناصر	التالية	:
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الحاجة إلى التمويل في 
الموازنة/حساب طرق التمويل الداخليتكاليف ثابتة/متغيرةالبداية )االستثمار)

العائدات والتكاليف الرافعة المالية

التمويل في البداية 
)الموارد المالية)

تكاليف مباشرة/غير 
قائمة حساب التسيير/طرق التمويل الخارجيمباشرة

جدول التمويل

قائمة المعلومات 
التكميلية : 23 قائمة

األداء الفعلي 
المحين

معيار التوازن 
المالي

معايير اختيار التمويلميزانية االستثمار المقارنة بين مختلف ميزانية التسيير
طرق التمويل

 القوائم المالية
التوقعية

 الدراسة المالية

الدراسة	المالية	هي	ترجمة	الدراسات	الثالث	السابقة	الى	عناصر	نقدية	)مالية).	وتهدف	هذه	الدراسة	
إلى	التحقق	من	مردودية	المشروع	ومن	أن	العائد	االستثماري	يفوق	بشكل	كبير	كلفة	المشروع.

يجب	أن	تتضمن	الدراسة	المالية	بصفة	عامة	:
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III. البحث عن التمويل
يفترض	في	حامل	المشروع	أن	يبحث	عن	التمويل	لبدء	مشروعه.

اختيار أفضل طريقة التعرف على طرق التمويل
تمويل

املقارنة بني مختلف طرق 
التمويل

رؤوس األموال الذاتية

اإليجار

يمكن اختيار طريقة التمويل من :اإليجابيات

- الرفع من مردودية املشروع.
- تقليص األداء الفعلي البنوك

الرأسمال االستثماري

البحث عن شركاء

قروض شخصية

السلبيات
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بدء املشروعإطالق املشروع

IV. االنطالق والبدء الفعلي

بدء اإلجراءات اإلدارية حسب النظام 
القانوني الذي اختاره حامل املشروع 

)شركة، املقاول الذاتي، تعاونية...)

بدء تنفيذ مختلف املخططات املبرمجة 
في مخطط األعمال وااللتزامات اتجاه 

الشركاء في املشروع

- مخطط املوارد املادية
- مخطط املوارد البشرية

- مخطط اإلنتاج
- مخطط املشتريات
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ريادة األعمال

V. تتبع المشروع

VI. تقييم المشروع
يجب	في	نهاية	المشروع	القيام	بعملية	تقييم	بهدف	قياس	أداء	المشروع	:

	الفعالية	)درجة	تحقيق	األهداف(	والنجاعة	)االستهالك	األمثل	للموارد(	

	مالءمة	الوسائل	مع	األهداف

	أخذ	العبر	وترصيدها	)استثمارها(	في	المشاريع	المقبلة

	التقديم		يمكن	من	كسب	الخبرة	من	أجل	مشاريع	جدد

التتبع	هو	عملية	تدبيرية	:
	يقارن	تطور	المشروع	مع	التخطيط	؛
	يتدخل	في	جميع	مستويات	التسيير	؛

	يأخذ	بعين	االعتبار	التقارير	الرسمية	والتواصل	غير	الرسمي	؛
	ينبني	على	الموارد،	األنشطة،	والنتائج	المحددة	في	اإلطار	المنطقي.

يتم	التتبع	عبر	:
	لوحة	قيادة	المشروع	؛
	جداول	تقدم	المشروع.
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