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متطلبات تأسيس المنشأة الصغيرة: الفصل السابع 

المرحلة األولى

المنشآت الصغيرة

التأسيس واإلدارة



:المحتويات

متطلبات العمل في القطاع

الخاص

الدوافع و الطموحات إلنشاء 

المنشأة الصغيرة

يةصفات المستثمر الشخص

مصادر تطوير األفكار 

لمشروعات ناجحة

خطة المنشأة



مكونات عملية إنشاء االستثمار

المكونات الرئيسية لعملية بناء األعمال

المنشأة•

البيئة•

صاحب العمل•



صاحب العمل

!صاحب العمل نفسه... من أهم العوامل•

:ال بد أن يراعي توافر بعض المقومات الهامة فيه•

oالصفات و القدرات الشخصية

oالمهارات الفنية و اإلدارية



ئةـــــــــــالبي

:من متطلبات نجاح المنشأة الصغيرة

توفر الظروف االجتماعية و االقتصادية و المعلوماتية



أةـــــالمنش

يجب أن تتوفر مجموعة من العوامل داخل المنشأة لكي يتم 

تشغيلها بنجاح



طبيعة العمل في القطاع الخاص تختلف عن العمل في القطاع العام•

متطلبات العمل في القطاع الخاص

القطاع الخاص يلعب دوراً رئيسياً في اقتصاد الدولة•



القطاع الخاص في دول الخليج

والخليجدولفيالخاصالقطاعبهيتميز•

 ً نينالمواطنسبةتدنيهوالسعوديةفيخاصتا

العامبالقطاعمقارنةالقطاعهذافيالعاملين

يعزز التوجه للعمل في القطاع الخاص•

يتيح فرصة أكبر لنمو المنشآت•



القطاع الخاص في دول الخليج

كما يتميز النمو السكاني في هذه المنطقة بنسبة مرتفعة•

ارتفاع نسبة الفئة الشبابية•

أكثر الفئات المناسبة لمزاولة العمل الحر•

ازدياد الحاجة إلى توفير المزيد من فرص العمل•

حاجة لتطوير المهارات التي يحتاجها سوق العمل•



ظروف العمل في القطاع الخاص

:ظروف العمل في القطاع الخاص تخضع لألعباء التالية

ولى عملية تعيين الموظف في القطاع الخاص تخضع بالدرجة األ

.للخبرة و المؤهل للمتقدم 
اء طول فترة العمل اليومي لمن يعمل في القطاع الخاص سو

 ً كان رئيساً أو مرؤوسا

ز األنضباط في العمل و الذي يترتب على التركي

.على اإلنتاجية بدرجة كبيرة 

المدير و اجتهاده /توقف تطور العمل على نشاط المالك

.في تحقيق أهدافه



ظروف العمل في القطاع الخاص

:ظروف العمل في القطاع الخاص تخضع لألعباء التالية

ضرورة توفر التفكير االبتكاري في العمل
إن العمل في القطاع الخاص يتيح فرصة أكبر لتنمية 

المهارات و الخبرات 

اع هناك فرصة للحصول على دخل أكبر عند العمل في القط

الخاص مقابل العمل لفترات أكبر

الحاجة للعديد من المهارات المعرفية و الفنية و 

الشخصية و اإلنسانية و السلوكية

الحاجة للعمل بفكر المستثمر و ليس الموظف الحكوم



التطوير الذاتي

“ من المهم جدا لرائد األعمال أن يعمل على تطوير مهاراته المختلفة من 

:مصادر التعلم الذاتي و خاصة منصات التعلم االلكترونية مثل
إدراك•

رواق•

دروب•
مهارة•

ذاتيـــــــــالتطوير ال



دوافع و طموحات صاحب المنشأة

اص بعد أن يتم التعرف على متطلبات العمل في القطاع الخ

يته من الضروري أن يلتفت صاحب المنشأة إلى ذاته و شخص
هالعمل على مصارحة نفسه بقدراته و إمكانياته و طموحات

المهارات المختلفة قد تمثل نقاط قوة

:إذا عاشت المنشأة هذه المرحلة وسط ظروف اقتصادية مالئمة تحت إدارة جيدة فإنها تتمتع بالخصائص التالية



دوافع إنشاء المنشأة الصغيرة

من المعلوم أن سلوك اإلنسان تحركه مجموعة من الدوافع و

المتغيرات النابعة من القوى الداخلية للنفس البشرية
يكتسبها من البيئة المحيطة

هذه الدوافع تختلف من شخص آلخر

:إذا عاشت المنشأة هذه المرحلة وسط ظروف اقتصادية مالئمة تحت إدارة جيدة فإنها تتمتع بالخصائص التالية



لوــــــماس

:رتب ماسلو هذه الدوافع بشكل تصاعدي و بالترتيب حسب أهميتها

د الرغبة في تأكي
الذات

الحاجة إلى احترام 
الذات

الحاجة إلى اإلنتماءالحاجة إلى 
اإلنتماء

الحاجة إلى األمان و االستقرار

الحاجات الفسيولوجية



ما هي الدوافع و األسباب الحقيقية 

؟؟لالستثمار



أسباب مالية

تحقيق دخل أو ربح إضافي: مثل

لتحقيق االستقرار و األمن الوظيفي



أسباب اجتماعية

كسب مركز أو مكانة اجتماعية: مثل

لكسب التقدير و االحترام في المجتمع



أسباب عائلية

من أجل تحقيق أمن و مستقبل األوالد و األسرة: مثل

من أجل استمرار النشاط العائلي في مشروعات متوارثة للعائلة



أسباب تحقيق الذات

(االستقاللية)لتكون رئيساً لنفسك : مثل

لتجنب العمل لدى اآلخرين

تستخدم قدراتك و خبراتك الشخصية



• ً البد أن تكون األهداف و الدوافع حقيققة و مستمرة أيضا

ال إذا كانت لدى المستثمر أهداف أخرى أهم في الحياة فيجب أال يفكر بالدخول إلى مج•

األعمال 

إن المنشأة الصغيرة تطلب التفرغ و االلتزام •

...البد أن يتذكر المستثمر اآلتي

...البد أن يتذكر المستثمر اآلتي



مدى تقبل عنصر المخاطرة و القدرة على التحمل

الصفات الشخصية

الصفات الشخصية

روح العزيمة و اإلصرار والمثابرة

القدرة على التعامل مع اآلخرين و إنشاء عالقات حسنة

إن العنصر األساسي لمزاولة النشاط التجاري هو توفر بعض القدرات بعض القدرات الذاتية لدى رجل أو سيدة 

:األعمال

التأهل العلمي

الخبرة المكتسبة



مصادر األفكار إلنشاء مشروع صغير

ان كلما زاد عدد المنشآت التي يفكر بها المستثمر كلما ك•

ذلك أفضل 

oيحمي المستثمر من أي قرار متسرع

تأتي بعض األفكار من خالل الخبرة الشخصية•

التعليم و التدريب•

(الكتبيبات و األدلة)المصادر الرسمية •



مصادر األفكار إلنشاء مشروع صغير

المعرفة بالعالقات الصناعية داخل قطاع الصناعة•

التقليد و المحاكاة•

oينصح بالتميز عن المنشآت القائمة

oالتنويع في النتج

oأو دخول سوق جديدة



خطة المنشأة
من أهم الخطوات التي يجب اتخاذها في المراحل اإلعدادية 

!األولى هي إعداد خطة للمشروع



خطة المنشأة

ي تم أداة تنظيم و تحليل و تقييم المعلومات الت”... و الخطة هي

جمعها بمعرفة صاحب المنشأة حيث تصف هذه الخطة جميع 

“الخطوات الالزمة لإلعداد لبدء المنشأة و تشغيله



خطة المنشأة

...من معوقات المنشآت الصغيرة•

oعدم وجود معلومات

oضعف الدراسات المسبقة

لذلك نؤكد على أهمية إجراء هذه الدراسة لتالقي •

المخاطر و الفشل



خطة المنشأة

...و قد اختلفت المسميات لمثل هذه الدراسة•

oخطة المنشأة

oالتخطيط للمشروع

oالجدوي اإلقتصادية



خطة المنشأة

:تشمل هذه الدراسة عدد من العناصر كاآلتي

مقدمة تشمل خلفية عامة عن المنشأة•

أهداف المنشأة و شكله القانوني•

• ً :وصف المنشأة و الذي يشمل أحيانا

oالدراسة التسويقية

oالدراسة الفنية

oالدراسة التمويلية

oالدراسة التنظيمية



الدراسة التسويقية

تركز هذه الدراسة على معرفة السوق المحتمل للمشروع•

مدى قدرته على استيعاب منتجات المنشأة•

:تحديد•

oالسوق المستهدف

oخصائص السوق الديموغرافية

oقنوات التوزيع

oاألسعار



الدراسة الفنية

تتعلق هذه الدراسة بتحديد احتياجات المنشأة•

:مثلالجديد الالزمة إلنشائه

oاألراضي

oالمباني

oاآلالت و المعدات

oالعمالة



الدراسة التمويلية

تشمل تقدير حجم االستثمار الالزم للمشروع•

تحديد مصادر تمويل المنشأة•

تقييم الجدوى االقتصادية للمشروع•



الدراسة التنظيمية

واجب ترتيب األوضاع في المنشأة بحيث تتحدد األعمال ال•

تنفيذها لتحقيق أهداف المنشأة

تعيين المسئولين عن أداء هذه األعمال•


