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مقدمة
جانبإلىالیومیة،الحیاةفيوالدیمغرافیةواالجتماعیةاالقتصادیةالجوانبعلىوتؤثرالتاریخفيدائماموجودةالھجرةإن

بسببالالجئینمنتتألفالتيالخارج،منمكثفةھجرةتدفقاتمضىوقتأيمنأكثرأوروباتشھدوإثرائھا.الثقافةمزج
المھاجرینإدماجتشجیعبغیةاألوروبي،اإلدماجبوالصبعضحالیاتوجداألصلیة.بلدانھمفيالطبیعیةوالكوارثالحرب

والعمالة.في المجتمع واالقتصاد المحلي عن طریق التعلیم والتدریب

معشراكةفي،2019عامفيبدأالشبابمنممولأوروبيمشروعھو)YMEالمھاجرین(الشباباألعمال"روادمشروع
بغیةاجتماعیا،وإدماجھمالشبابالمھاجرینإدماجالمشاریعھذهوتشجعوتركیا.المتحدةوالمملكةورومانیاوإیطالیاھولندا
تحسینجانبإلىالمھاجرینالشبابتمكینبمكاناألھمیةومنالمحلیة.المجتمعاتفياالجتماعيالتماسكوتعزیزتیسیر

ومناالقتصادي.االندماجتعزیزمنأیضایتمكنواحتىوتطویرھا،وتحدیدھامھاراتھمواكتشافالمشاریع،تنظیممھارات
على تقییم ودعم المھاجرین الشباب.وجھة النظر ھذه، تركز جمعیة الشبان الشبان بشكل كبیر

قدالحظ،ولسوءاألوروبیة.البلدانأنحاءجمیعفيمحتملینأعمالروادتضمأساسیةمجموعةالشبابالمھاجرونویمثل
وینبغيبأعمالھم.القیامیحاولونأوفیھایعیشونالتيالبلدانفيواللغویةوالثقافیةوالمالیةالقانونیةالحواجزبعضیواجھون

معالمساواةقدمعلىالمشاریعتنظیممجالفيللشبابالمناسبالدعمتوفیرعلىقادرةلتكونالقضایالھذهاالھتمامإیالء
تنظیمعلىوالقدرةالمحتملالشبابيالعملھذابینصلةإیجادبھدفالمشاریعأصحابمناألخرىالمجموعاتجمیع

لمشروعالرئیسيالھدفذلكاعتبارویمكنالممارسة.أوالتعلیمفيفیھسیشاركونالذيالمكانعنالنظربغضالمشاریع،
YME.

بحالةأفضلمعرفةتعزیزھياألولىاالنطالقنقطةكانتالحجم،والمتوسطةالصغیرةالمشاریعمشروعإطاروفي
وماضعفھمونقاطقوتھمونقاطاألعمالریادةحولنظرھموجھةفھمجداالمھممنالمھاجرین.وبوالصالمھاجرینالشباب

منYMEتوفرهماھيھذهللمھاجرین.الشریكةاألوروبیةالبلدانبوالصمراعاةأیضاینبغيذلك،جانبوإلىذلك.إلى
خالل تقریر تحلیل احتیاجات مفصل.

التقییمأداةالحقیقیة.الحیاةفيلتعملاألدواتتلكوحفظوعملیةمفیدةنتائجتحقیقإلىأیضاYMEمشروعیھدف
المشاریعتنظیممھاراتحیثمنأنفسھمتقییممنالمھاجرینالشبابتمكنالعملیة،األدواتھذهإحدىتعدالتياإللكتروني،

تقییم مؤھالتھم لیصبحوا رواد أعمال.من خالل اكتشاف إمكاناتھم في اإلبداع والمواھب، وكذلك

احتیاجاتھموتلبیةإنشاؤهتمالذيالصلةذيوالمحتوىالتوجیھاتإلىللوصولالشبابللمھاجرینالفرصةتتاحالتقییم،وبعد
النصائحعلىالعثورالمحتملینالمھاجرینالشباباألعمالروادألحدیمكنالتوجیھ،ھذافي.YMEمنصةخاللمن

بممارسةالمتعلقةاألخرىالموضوعاتمنوالعدیدواإلجراءات،والقصص،التحفیزیة،واألفالمالفیدیوومقاطعوالحیل،
.YMEالتعلمدلیلفيككلوإنشاؤھاجمیعاجمعھایتموالتيالخاصة،التجاریةاألعمال

جلساتخططیتضمندلیلإلىالتوصلاألعمالریادةلمدربيیمكنالقدرات،لبناءبالنسبةباالھتمام،جدیرةأخرىوكنتیجة
روادلیصبحواومواھبھممھاراتھموتعزیزالمحتملینالشبابالمھاجریناألعمالروادلتدریبوالمواضیعباألنشطةملیئة

أعمال ناجحین وإنشاء وتطویر خطط أعمالھم.
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إقرارت
بجامعةالحیاةمدىالتعلممركزبجھودالمشروعھذابدءكیفیةعلىالتأكیدأوالنود،)BULLC(التنسیقيللشریكبالنسبةأما

BoğaziçiوWerkcenter Scotland.

االقتصادیةالعافیةتعزیزكیفیةبفكرةالمشروعھذابدأوقدإتخادواالقتصادیةترفكیفیةبفكرةالمشروعھذابدأوقد
التي یعیشون فیھا حالیا من خالل تنظیم المشاریع.والتماسك االجتماعي وإدماج المھاجرین الشباب في المجتمعات

Pieterزمالئنا؛نشكرأوال Van Schieوالمتحدة)(المملكةTamer Atabarut(تركیا)كلجمعووالمشروعبدأومن
الناس معا.

.Drاألساسيالمشروعلفریقنشكرأنأیضاونود Tamer Atabarut, Dr. Oğuzhan Aygören

Burcu Ertürk Kılıç, Ece Gökakin Kurtulduk, Assoc. Prof. Burcu Rodopman, Ebru Sevim, Elif

Yıldız (BULLC); Giuseppina Bomba, Philip Carleton, Gabriela La Morgia (CPA); Carla De Vreij,

Desiree van der Heydt (DFW2W); Prof.Dr.Mustafa Hilmi Çolakoğlu, Özlem Kalkan (MONE);

Tom Savu, Andrei Dumitrescu, Manuela Roxana Dijmarescu, Mustafa Hesso, Mario Oprea

(UPB) and Pieter Van Schie, Morag Cassidy (WS(ممكن.العملالمشروعھذالجعللھانھایةالالتيلجھودھم
Eceإلىالخاصشكرنا Gökakın Kurtulduk BULLCشكرناإجابة.دونسؤاالتتركولمللمشروعولیلةیومكلعملت
Elifمساعدلطالبة Yıldız (BULLCنشكرالمخصصة.أعمالھالجمیعErva AydınوEmine Özkanفيلمساعدتھما

ترجمة ھذا الدلیل.

فيموقعزیارةخاللخبراتھمیتبادلونالمشروع.تنفیذخاللمنالكریمدعمھاعلىالتركیةالوطنیةالوكالةونشكر
األعمالریادةرحلةفيالقیمةمساھماتھمعلى،YMEالمضاعفالحدثفيالمتحدثینلجمیعالصادقشكرنااسطنبول.

للمھاجرین الشباب.

Moragونشك Cassidy (WCS(الدلیل.ھذافيالمطبعیةالتجاربتصحیحعلى

Wiesiekنشكرأننودنشكرأننود,)DFW2W(الھولنديللشریكبالنسبةأما Tatarek.

Logosabileلشركةممتنونلنحنممتنونونحن),CPA(إیتانلیانللشریكبالنسبة OnlusوTu F1rst Onlusلمساعدتھم
ودعمھم

فيشاركواأوالمشروعفيشاركواالذینزمالئناجمیعنشكرأننشكر,نودأننود),UPB(الرومانيللشریكبالنسبة
لشركائنا)TCM(التصنیعھندسةوقسم)CTANM(المتقدمةالتقنیاتمركزمنأولئكوخاصة،المشروعأحداث

والمتعاونین لدینا لدعمھم الجاد الشغل

زكیة،بوكیت)سونیك(كالھماسمیثماریان،یاسینعثمانلممتنونونحن),WS(المتحدةالمملكةفيللشریكبالنسبة
وجیمس مونتغمري (یونغ إنتربرایز اسكتلندا) ، د.موالوي (مدن غیر مرئیة) ، جیف لیسك ، بریان ماك إیوان

یحّرضوننا على اكتشاف األبعاد الجدیدة لعالم مستدام.وأخیرا، علینا أن نشكر جمیع المھاجرین الشباب الذین

YMEمشروعشركاء
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 رئيسية  مصطلحات
:فهمها لتسهيل أدناه شرحها يتم. واالختصارات التعاريف بعض األخضر الكتاب يستخدم

الطوارئ  وحاالت الكوارث إدارة رئاسه: 

رومانيا  من للكنائس المسكونية الرابطة: 

والمهاجرين لالجئين الروماني منتدى: 

() المضافة القيمة ضريبة: 

 جامعة بوغازجي 

ي المركز اإلحصاءات مكتب هولندي: 

المجتمع مصلحة شركة: 

خيرية  مسجلة منظمة: 

البناء صناعة مخطط: 

الهولندي  المركزي لالجئين لجوء:  

جاغريتي جمعية: 

الشركات  ضرائب قانون: 

, محدودة شراكة: 

 لالبتكار الهولندية المؤسسة: 

والمواطنة  السكان لشؤون العامة مديرية: 

للهجرة  العامة اإلدارة: 

الشخصية  البيانات حماية مجلس 

التركي  البيانات حماية قانون: 

 بيانات حماية مسئول: 

االختراع  لبراءات األوروبي المكتب: 

األوروبية  الجامعات رابطة: 

التعليم شبكة مستمرة األوروبية جامعات , الهندسي التعليم: 

طوارئ  حالة اجتماعي أمان شبكة: 

المالية الخدمات هيئة:

 البيانات لحماية العام األوروبي النظام: 
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العامة  الشراكة: 

 اإلسكان لجمعيات خيري صندوق:

والجمارك اتاإليراد جاللة: 

للجامعات  الدولية رابطة: 

İŞKUR :التركية  توظيف وكالة

الدخل  ضريبة قانون: 

الفكري اإلنتاج: 

واإلدارية  الصناعية الجمعية: 

 باألسهم التوصية شركة: 

  الهولندية التجارة غرفة – 

المسؤولية  المحدودة الشركات: 

شركة تضامنية محدودة المسؤولية 

, محدودة شراكة: 

محدودة  خاصة شركة.: 

العالي  الثانوي المهني  التعليم:

االجتماعية والسياسات  األسرة وزارة: 

الوطني  التعليم وزارة: 

O.N.G.: )Organizație Non Guvernamentală ≈ :)حكومية غير منظمة)

االسكتلندية الخيرية الجمعيات تنظيم مكتب: 

محدودة  عمومية شركة: 

محدودة  عمومية شركة: 

()الوحيدة والملكية( ) الخاص لحسابهم العاملون: ≈ 

الملكي الميثاق: 

اإلقليمي نموال صندوق: 

المسجلين  العقارات: 

SA: Societatea pe acțiuni (باألسهم التوصية شركة ≈ ))

S.a.s.: Società in accomandita semplice
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SC: Societăți comerciale

SCA: Societatea în comandită pe acțiuni (باألسهم محدودة  شركة)

SCS: Societatea în comandită simplă( ,محدودة شراكة)

S.N.C.: )societate în nume colectiv ≈ :)العامة  الشراكة

SpA: Società per azioni

SRL: Societatea cu răspundere limitată cu proprietar unic, ≈ Ltd. )UK(

" " المسؤولية المحدودة الشركة: 

Societate cu răspundere limitată )SRL )-  المسؤولية  المحدودة الشركات

Società a responsabilità limitataشركة تضامنية محدودة المسؤولية

والمتوسطة  الصغيرة الشركات

مؤقتة  حماية نظام:

االيطالية  التجارية والعالمات االختراع براءات مكتب: 

محدودة  غير شركة: 

تركيا  إيطاليا، رومانيا، هولندا، المتحدة، المملكة: 

 بوخارست  جامعة: 

المضافة  القيمة ضريبة: 

 - العامة الشراكة: 

اسكتلندا 

الدولية  التجارية الشباب أعمال: 

الشباب المهاجرين عمالاأل رواد: 
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 ملخص تنفيذي 

ولندية. هذا الكتاب هو القاموس الرسمي الذي  يعرف مسرد مصطلحات اللغة الهولندية الرسمي باسم الكتاب األخضر ويشرح اللغة اله
كلمة. هدفنا  107.114األخضر على   كلمة. يحتوي كتابنا  110،000يقبل الكلمات الهولندية الجديدة ويحتوي على أكثر من 

  األخضر هو أن يصبح الكتاب األخضر الرسمي لكل مهاجر شاب يريد أن يصبح رائد أعمال شابًا. من كتابنا 

٪ من جميع الشركات في  99( تشكل العمود الفقري لالقتصاد األوروبي. إنهم يمثلون الشركات الصغيرة والمتوسطة ) إن 
مليون شخص ، وهذا يمثل أكثر من نصف الناتج المحلي اإلجمالي ألوروبا ويلعبون دوًرا   100االتحاد األوروبي. يوظفون حوالي  

قطاعات االقتصاد. ترى المفوضية األوروبية أن ريادة األعمال تعمل على أساس الفرص  رئيسيًا في إضافة قيمة في كل قطاع من 
  واألفكار وتحويلها إلى قيمة لآلخرين، والتي يمكن أن تكون مالية أو ثقافية أو اجتماعية.

توسطة طوال دورة حياتها، تهدف سياسة ريادة األعمال في المفوضية األوروبية إلى دعم الشركات ، وال سيما الشركات الصغيرة والم
وتعزيز تعليم ريادة األعمال على جميع المستويات ، فضالً عن الوصول إلى مجموعات محددة ذات إمكانات ريادية وتشجيعها. تصل  

من  المفوضية األوروبية إلى مجموعات محددة لم يتم استغالل إمكاناتها في مجال ريادة األعمال بالكامل بعد ، مثل النساء والشباب 
طبقة إضافية مع كتابه األخضر عن رواد األعمال    لرواد األعمال الشباب. أضاف مشروع   خالل التعلم الريادي و 

 المهاجرين الشباب. 

إن بطالة الشباب مشكلة خطيرة يواجهها العديد من الشباب بغض النظر عن خبرتهم األساسية وتعليمهم. من الواضح أنه بسبب قوانين 
  الهجرة في االتحاد األوروبي ، فإن الكثير من المهاجرين الشباب غير نشطين وعاطلين عن العمل. ويرجع ذلك أساًسا إلى أن

المهاجرين غير نشيطين )ألسباب تتعلق بالتنظيم البيروقراطي الواضح والقانون( ، فإن بناء قدرات ريادة األعمال للمهاجرين الشباب  
( على االندماج  ألعمال السياسي لالتحاد األوروبي. يشجع مشروع رواد األعمال المهاجرين الشباب ) يحتل مكانة عالية جدول ا

واإلدماج االجتماعي للمهاجرين الشباب من أجل تعزيز التماسك االجتماعي في أوروبا وبدء األعمال التجارية. يعتبر االندماج 
تحاد األوروبي بشأن الهجرة. من المهم تمكين المهاجرين الشباب والالجئين االقتصادي للمهاجرين إحدى أولويات النهج الشامل لال

الشباب من تطوير المهارات والحصول على المعرفة وخطط الدعم التي يمكن أن تمكنهم من بناء سبل عيش قوية، وكذلك لخلق قيمة  
 مضافة. 

 ريادة األعمال الشباب؟  كيف يدعم مشروع  

، من تطوير اإلنتاج  شامل لرجل األعمال المهاجر الشاب والعامل الشاب، لكل ما يفعله مشروع  األخضر هو دليل   كتاب 
عبر اإلنترنت   الفكري إلى المنتج ، إلى مشورة الخبراء وتوجيههم. إلى جانب ذلك، يُستكمل الكتاب األخضر من خالل منصة  

 في بضع خطوات بسيطة.    وتنزيلها أكثر سهولة وع ، مما يتيح للمستخدمين البحث عن معلومات مشر وتطبيق 

بعد إجراء بحث مكثف مع المجموعات المستهدفة )رواد األعمال المهاجرين الشباب والخبراء( بما في ذلك المقابالت عبر اإلنترنت 
 ، مما يسهل التنقل والمراجع التبادلية.  بتحسين أدلة   ومجموعات التركيز ، قام شركاء  

الخمسة ، والمعروفة   م إنتاج الكتاب األخضر لتوفير فوائد رئيسية ألصحاب المشاريع الشباب والعاملين الشباب في دول قد ت 
 : المملكة المتحدة وتركيا وهولندا وإيطاليا ورومانيا.أيًضا باسم 

 األخضر أدت إلى:  القيمة التي أنشأها كتاب 

 اب والمدربين والمعلمين والمهاجرين الشباب في المشاريع الريادية.* القدرة على إلحاق العاملين الشب 

 و مناطق جديدة   * القدرة على إنتاج االبتكار ثم نشره نحو فاعلين جدد

 * القدرة على نشر روح المبادرة و القيم و النتائج إلى جمهور واسع و ذو صلة 

وكذلك للجهات    - ات ذات الصلة لصانعي السياسات والقرارات وإصدار التوصي  * القدرة على االستفادة من نتائج مشروع  
 لمتابعة عمل المشروع بعد انتهاء عمر المشروع ؛  - الفاعلة الميدانية 

 * القدرة على الحفاظ على عملية االبتكار أثناء و بعد انتهاء المشروع؛

 والطويل القيمة على المدى المتوسط * القدرة على إشراك الجماهير المستهدفة وأصحاب المصلحة في عملية خلق 

 
قد رسم الكتاب األخضر إطارا عما من خالل: 

 *جمع جميع المعلومات والمعارف المتعلقة برواد األعمال المهاجرين الشباب حول مشروع  
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   * توفير حزم الدعم للشباب العاملين و المعلمين و المهاجرين الشباب،

 * تقديم التقييم و التوجيه 

 تلخيص في الرسملة و الدروس المستفادة و التوصيات * 

 
الغرض من الكتاب األخضر أيًضا ضمان عدم اعتماد أي سياسة أو برنامج أو مشروع حول رواد األعمال المهاجرين الشباب دون  

الحصول أوالً على اإلجابة على األسئلة التالية: 

 جرين؟ هل هناك طرق أفضل لتوجيه رواد األعمال الشباب المها - 

 هل هناك دروس مستفادة حول دعم رواد األعمال المهاجرين الشباب؟  - 

 هل هناك توصيات بشأن رواد األعمال المهاجرين الشباب؟  - 

  )المملكة  تم تصميم دليل الكتاب األخضر هذا لتعزيز ريادة األعمال للمهاجرين الشباب عبر الحكومات )المحلية( في دول  
 يا وإيطاليا وتركيا(. إنه يقوم بذلك من خالل إعالم رواد األعمال المهاجرين الشباب والعاملين الشبابالمتحدة وهولندا ورومان 

  والمدربين والجهات الفاعلة في صنع القرار. تؤكد اإلرشادات على الحاجة إلى مراعاة الفوائد األوسع لتنشيط رواد األعمال المهاجرين
 والمجتمعات الجديدة أسهل بكثير ومفيد للجميع ... الشباب ، مما يجعل االندماج في البلدان

رواد األعمال المهاجرون الشباب: األمر بيدك!

اول العديد من  بجب النظر إلى ريادة األعمال بين المهاجرين على أنها ساحة جديدة للعمل االجتماعي و االقتصادي و السياسي. لذلك تح
 الحكومات تشجيع ريادة األعمال بنشاط من خالل أشكال مختلفة من الدعم. لكن األمر ال يعود إلى الحكومات. األمر يعود إليك!

تدعم!  وال تقلق، فإن مشاريع  
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 1 الفصل

. األوروبي االتحاد في الشركات جميع من ٪99 تمثل وهي. األوروبي االقتصاد أساس تشكل الحجم والمتوسطة الصغيرة المؤسسات إن
 المفوضية وترى. االقتصاد قطاعات من قطاع كل في قيمة  إضافة في رئيسي دور ولها شخص مليون 100 حوالي فيها ويعمل

 أو ثقافية أو مالية تكون أن  يمكن والتي لآلخرين، قيمة إلى وتحولها واألفكار الفرص أساس على تعمل األعمال ريادة أن األوروبية
.اجتماعية

 في التعليم وتشجيع حياتها، دورة طوال والمتوسطة الصغيرة المؤسسات سيما وال الشركات، دعم إلى  المشاريع تنظيم سياسة وتهدف
. وتشجيعها المشاريع نظيمت  إمكانات لديها محددة مجموعات مع التواصل عن فضالً  المستويات، جميع على المشاريع تنظيم مجال

 خالل من والشباب النساء مثل اآلن، حتى  كامال استغالال المشاريع تنظيم مجال في إمكاناتها تستغل لم محددة مجموعات إلى  يصل
 رواد  عن األخضر كتابه مع إضافية  طبقة   مشروع أضاف وقد. الشباب  األعمال لرواد وإيراسموس األعمال ريادة مجال في التعلم

.الشباب المهاجرين األعمال

 قوانين بسبب أنه الواضح من. وتعليمهم األساسية تجربتهم عن النظر بغض الشباب من العديد يواجهها خطيرة مشكلة الشباب عمل
  نشطين غير المهاجرين ألن اساسا. العمل عن وعاطلين نشطين غير الشباب المهاجرين من الكثير فإن األوروبي، االتحاد في الهجرة

 لالتحاد السياسي األعمال جدول في مرتفع المشاريع تنظيم مجال في القدرات بناء( والقانون البيروقراطي التنظيم في واضحة ألسباب)
 أجل من المجتمع في وإدماجهم الشباب المهاجرين إدماج" الشباب المهاجرون األعمال رواد( ") مشروع ويشجع. األوروبي

 تتبعه الذي الشامل النهج أولويات إحدى هو للمهاجرين االقتصادي اإلدماج. التجارية األعمال وبدء أوروبا في تماعياالج التماسك تمكين
 على والحصول المهارات تطوير من الشباب والالجئين الشباب المهاجرين تمكين بمكان  األهمية ومن. الهجرة إزاء األوروبية الجماعة

ً  متينة، عيش بناء من تمكنهم  التي الدعم وبرامج العلم .مضافة قيمة  خلق من وأيضا

 

 الشبابية؟ األعمال ريادة YME مشروع يدعم كيف

 تطوير من ،  مشروع يفعله ما لكل ، الشاب والعامل الشاب المهاجر األعمال لرائد شامل  دليل هو األخضر  كتاب
 عبر  منصة خالل من األخضر الكتاب يُستكمل ، ذلك جانب لىإ. وتوجيههم الخبراء مشورة إلى ، المنتج إلى الفكرية المخرجات

.بسيطة خطوات بضع في أكبر بسهولة وتنزيلها  مشروع معلومات عن البحث للمستخدمين يتيح مما ،  وتطبيق اإلنترنت

 اإلنترنت عبر المقابالت ذلك في بما( والخبراء الشباب المهاجرون األعمال رواد) المستهدفة المجموعات مع مكثف بحث إجراء بعد
.التبادلية والمراجع التنقل يسهل  مما ،  أدلة بتحسين  شركاء قام ، التركيز ومجموعات

 أيًضا والمعروفة ، الخمسة  دول في الشباب والعاملين الشباب المشاريع ألصحاب رئيسية فوائد لتوفير األخضر الكتاب إنتاج تم قد
.ورومانيا وإيطاليا وهولندا وتركيا المتحدة المملكة:  باسم

:إلى أدت األخضر  كتاب أنشأها التي القيمة

؛ الريادية المشاريع هذه في الشباب والمهاجرين والمعلمين والمدربين الشباب العاملين إلحاق على القدرة* 

؛ جديدة ومناطق جدد فاعلين نحو نشره ثم االبتكار إنتاج على القدرة* 

؛ صلة وذو واسع جمهور إلى والنتائج والقيم المبادرة روح نشر على القدرة* 

 الفاعلة للجهات وكذلك - والقرارات السياسات لصانعي الصلة ذات التوصيات وإصدار  مشروع نتائج  من االستفادة على القدرة* 
المشروع عمر انتهاء بعد المشروع عمل لمتابعة - الميدانية

؛  مشروع انتهاء وبعد  أثناء االبتكار عملية على الحفاظ على القدرة* 

والطويل  المتوسط المدى على القيمة خلق عملية في المصلحة وأصحاب المستهدفة الجماهير راكإش على القدرة* 

الشريكة  والمنظمات YME شراكة
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 و. الشراكة بلدان في الشباب للمهاجرين المشاريع تنظيم مهارات لبناء الدعم تقديم على الشباب المهاجرين األعمال رواد مشروع يركز
المتحدة المملكة و هولندا و إيطاليا و  رومانيا و ياترك هي الشراكة بلدان

 تركيا - بوغازيتشي جامعة

 األجنبية اللغات مدرسة) ومدرستين العليا للدراسات معاهد وستة كليات أربع لديها و. 1971 عام في رسميًا بوغازيتشي جامعة تأسست
 بينما ، طالب 16000 من يقرب لما جامعية دراسات والمدارس كلياتال تقدم. للبحوث مركًزا 32 و( التطبيقية للعلوم المهنية والمدرسة

 هيئة في عضًوا 939 يوجد. اإلنجليزية اللغة هي الجامعة في التدريس لغة. طالب 4.000 لحوالي العليا الدراسات برامج المعاهد تقدم
 كلية أول هي الهندسة وكلية( ) األوروبية معاتالجا رابطة قبل من عليه المصادقة تمت. إداريًا موظفًا 984 و دائم بشكل التدريس

 المتمثل الهدف نفس في تشترك التي الدولية الجامعية الشبكات من العديد في عضو بوغازيتشي جامعة. تركيا في  قبل من معتمدة
 الجامعات رابطة( ) رسيتاتوم،يونيفي  كارتا ماجنا  للجامعات، الدولي االتحاد( : )أعضائها بين  األكاديمي التعاون تعزيز في

 الجمعية( ) األسود، البحر جامعات شبكة أوتريخت، شبكة المتوسط، األبيض البحر جامعات اتحاد( ) األوروبية،
 األوربية  الجامعية المستمر التعليم شبكة( ) الهندسي، للتعليم األوربية

الحياة مدى  التعلم مركز  (BULLC) وتنسيق وتوجيه ويرتط عن  مسؤول  

   المساهمة أجل من  ، العلمية  الدرجات  برامج باستثناء للجميع مفتوحة تدريبية برامج
ية الموارد ف     المؤهلة البشر

تدعم .الدولة ف   
امج هذه ة المركز يتمتع .والجامعة الثانوية المدرسة بعد التعليم أيًضا  البر    واسعة بخبر

امج الكبار تعليم  ف  توجيهوال  المهنية والبر  
   / المهن   

الوظيف  . 

 

 تركيا  - الوطنية التعليم و التربية وزارة

 المستويات جميع على التعليمية الخدمات تقدم. أوروبا في التعليمية األنظمة أكبر أحد تركيا في( ) الوطنية التربية وزارة تدير
 التعليم على اإلشراف و اإلدارية بالتشريعات الوطني التعليم وزارة تقوم. العام التعليم مؤسسات قبل من( ٪ 90 من  أكثر) كبير بشكل

 الدراسية المناهج وتفرض ونقلهم المعلمين توظيف أيًضا التعليم و التربية وزارة تنظم و(. العالي التعليم باستثناء)النظامي وغير النظامي
 في التعليمية الممارسات لمراقبة بصراحة االختبارات تستخدم و الدراسية الفصول في المستخدمة المدرسية والكتب الزمنية الجداول ؛

 يمكن. الخاصة اإلدارة و الخاص التمويل تعني الخاص التعليم مؤسسات. أيضا موجودة الخاص التعليم مؤسسات. الدراسية الفصول
 قبل التعليم مستويات في الخاصة رسالمدا وإدارة فتح( واألوقاف الجمعيات مثل) المؤسسات من أخرى أنواع أو الشركات أو لألفراد

 التعليمية الترتيبات حيث من العامة المؤسسات مع اللوائح لنفس الخاص التعليم مؤسسات تخضع. والثانوي واالبتدائي االبتدائي
 و.(. إلخ ، والدبلوم ، والتقدم ، والتقييم الدراسية، السنة/  األسبوع/  اليوم وطول ، المعلمين ومؤهالت ، الدراسية المناهج) والشهادات

 و. موجودة غير" الحكومة على المعتمدة" الخاصة المؤسسات لكن. معين حد إلى مختلفة بطرق الخاصة للمؤسسات العامة األموال تمنح
.ربح تحقيق دون الخاصة العالي التعليم مؤسسات إدارة فقط" األوقاف" تستطيع ، العالي التعليم مستوى في

   مليون 1.630) مليون 18.242 :0202-2019 الطالب عدد
   مليون 5.280 ،  المدرسة  قبل ما  مرحلة ف 

االبتدائية المدرسة  ف   ، 
   مليون  5.701

   مليون 5.630 ،  المتوسطة المدرسة ف 
الثانوية المدرسة ف  ) 

مليون 15: الحكومية المدارس

مليون 1.5: الخاصة المدارس

مليون 1.5: المفتوح التعليم

 1.1 و تركيا في سوري مليون 3.5 هناك. تعليمهم على أساسي بشكل ركزت تركيا في للسوريين االجتماعي ندماجلال األولى المحاولة
 فقط 650.000 تركيا، في السوريين لألطفال التعليم لتوفير هائلة جهود وجود من الرغم على. 18-5 بين أعمارهم تتراوح منهم مليون

 التدريب توفير يزال ال. اللغوي التدريب هو السوريين األطفال اندماج في الصعب الجزء. ميةالحكو المدارس في حاليًا للتعليم يخضعون
.الوطني التعليم و التربية وزارة ودعم جهود كل مع ناميا مجااًل  التركية للغة الكامل

 قادرين اآلن السوريون الجئونال أصبح. قانوني بشكل العمل من  الالجئون يتمكن بحيث تشريعاتها تركيا عدلت ، 2016 عام بداية في
 مؤهل على الحصول أو  العيش لقمة كسب خالل من. المهني والتدريب التعليم نظام إلى والوصول عمل تصريح على الحصول على

 تتمكن لم اآلن، حتى. المساعدة تلقي في االستمرار من بدال التركي االقتصاد في نشطين أعضاء ليصبحوا لالجئين الفرصة تتاح مهني،
 من كثير. السوريين الالجئين احتياجات لتلبية الخدمات من محدودة مجموعة سوى تقديم من المهنية والمدارس العمل سوق مؤسسات
. الدورات شهادات لديهم يعد ولم تدريبهم إكمال من يتمكنوا لم الحرب، بسبب. التركية اللغة من الالزمة المعرفة لديهم ليس الالجئين

 .المتاحة االستشارية والخدمات التركي العمل بسوق دراية على ليسوا مفه ذلك، إلى إضافة
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ً  ، الحالة لهذه لدعم  على التدريب في المتخصصة العام التعليم بمراكز االلتحاق للسوريين يمكن ، 2017-2016 الدراسي العام من بدءا
: التعليم و التربية لوزارة رسمية روابط :المختلفة الوظائف من العديد

 رومانيا -( UPB) بوخارست في POLITEHNICA جامعة

 طالب منهم 1500 من أكثر و طالب 23000 حوالي مع رومانيا، في تقنية جامعة وأكبر أقدم وهي ، 1886 عام في  تأسست
 بوخارست في بوليتينيكا جامعة تضم. عليا دراسات طالب 900 و جزئي بدوام كلية 1800 و كامل بدوام موظف 3300 لها و. دوليين
 جامعة. واإلدارة األعمال وهندسة األعمال ريادة إلى والروبوتات الكمبيوتر علوم من ، الهندسية المجاالت من للعديد دراسية برامج

. والثقافية والعلمية والتعليمية األخالقية القيم في الرأي نفس في وتشترك الدولي، األكاديمي  المجتمع من جزء هي بوخارست في بوليتينيكا
 على قادرين واإلدارية االقتصادية المعرفة مع محترفين إعداد أجل من لعلميا البحث و التدريب و التعليم جمع هي الرئيسية مهمتها
.البيئة وحماية المستدامة التنمية مبادئ تشجيع و الجديدة، والتقنيات السوق اقتصاد متطلبات مع التكيف

Dutch Foundation of Innovation Welfare 2 Work - هولندا 

 أفعال مؤسسات مثل) المهنيين تدعم للربح هادفة غير مستقلة منظمة هي( ) 2 االبتكار رفاهة لعمل الهولندية المؤسسة
 والتنقل الوظائف ومطابقة  التوظيف مجاالت في الشباب و.( الخ الحكومات و( األوروبي االتحاد و اإلقليمية و المحلية)  الشباب

. الحياة ونوعية األعمال وريادة والرفاهية ماعياالجت  واالبتكار االجتماعي والضمان  االجتماعي واالندماج التعليم و والتدريب

CPA -  إيطاليا 

 تشارك. االبتكار و والمشاريع والتدريب التمكين  استراتيجيات خالل من روبيةاألو الفرص من االستفادة على والشركات األفراد تساعد
.السوق في جاذبيتهم و توظيفهم لتسهيل الخاصة االحتياجات ذوي مع األشخاص و الريفية والتنمية المهاجرين مع العمل في

Werkcenter Scotland - المملكة المتحدة 

 إلى يصل شامل محلي منهج هو و" بها تعمل التي الطريقة هي هذه العمل؛ إلى العمل من" فلسفة  لدى
  تصميم تم. الخبرة خالل من األعمال ريادة أو/و العمل في الشباب إشراك أوال يهدف حيث والدولي والوطني اإلقليمي المستوى
 الشباب وضع يحسن بسيط، منظم نهج خالل من. المراحل جميع في فةوظي  عن والبحث والعمل األعمال ريادة( نحو التعلم) لتشجيع

 .الطويل المدى على لالستخدام القابلية يحسن نفسه الوقت وفي الفور، على العمل سوق في العمل عن العاطلين
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 األعمال  ريادة هي  ما: 2 الفصل

 قديم أساس لبلدان المشروع.أللعمال الحرة من مؤلفات تنظيم المشاريع من أجل ت ًيصف هذا القسم منظورا

أنها   األعمال على  إلى ريادة  النظر  األخيرة. وبمجرد  السنوات  األعمال كتخصص على نطاق واسع في  وقد برزت ريادة 
على أنها مهارة مطلوبة لبقاء الفرد وازدهاره في األعمال التجارية. ويحدد مشروع جمعية الشبان   ًاستثناء، يُنظر إليها حاليا

 ذه الظاهرة ويهدف إلى توفير قدرات تنظيم المشاريع لجمعية الشبان المسيحية في بلدان المشروع.المسيحية ه
( بأنه "السعي وراء الفرص  ، ،في أوسع نطاق لها، أفضل وصف لريادة األعمال من قبل ستيفنسون )

الفرصة باعتبارها المورد الحقيقي الوحيد. وهو    ". ويؤكد هذا التعريف على ًالتي تتجاوز الموارد التي تسيطر عليها حاليا
من   ًيتطلب من رواد األعمال مشاركة رؤيتهم للفرصة مع األشخاص الذين يوظفونهم والمستثمرين الذين يسعون إليها بدال

 الموارد الرأسمالية التي يمكنهم توفيرها أو التفاوض بشأنها. 

تقليديا ، رجال األعمال يعتقدون الفرص كما الطلب في السوق لم تلب. وهذا  ويمكن أن يتخذ مصدر الفرص أشكاال عديدة.  
في السوق على بعض الخدمات أو المنتجات؛ ومع ذلك، ال يوجد عرض في السوق أو العروض الحالية   ً يعني أن هناك طلبا

س. وهذا النوع من الفرص موجه مكلفة أو مرهقة أو غير موثوق بها. في هذه الحالة، الفرصة هي بناء وتقديم ما يطلب النا
نحو اإلنتاج، وتنافسي، ومعظمه قصير األجل. على سبيل المثال، عندما يكون هناك اتجاه متزايد للغذاء الصحي وليس ما 
يكفي من العروض في السوق يمثل فرصة لهذا السوق المحروم. ومع ذلك ، هناك صيد هنا. عندما يدخل هذا العدد الكبير 

ل الباحثين عن الفرصنفس السوق، يمكن أن يؤدي ذلك بسرعة إلى سوق يُستخدم بشكل مفرط مع المنافسة من رواد األعما
 ًالعالية. هذا هو مماثل لحالة حيث متجر اآليس كريم يفتح في حي وفجأة فتح خمسة متاجر أخرى. وإذا كان السوق قادرا

ت، ستفشل جميع المحالت التجارية في تحقيق أرباح كافية  على النمو، فقد ينجح هذا العرض الجديد، ولكن في معظم الحاال
 لكل وا ٍف من الداخلين.  ًألن الطلب لن يكون كافيا

للطبيعة التنافسية لتلبية الطلب في السوق، فإن تلبية االحتياجات غير الملباة هي طريقة أفضل لتحديد الفرص. تنشأ   ًونظرا
من األشياء التي تزعجك. كل شكوى هي فرصة. مراقبة اآلخرين والوعي    االحتياجات غير الملباة من تحديد المشاكل أو

. لذا، يصبح تعريف المشكلة الصحيحة بالطريقة الصحيحة مهارة رئيسية. إذا تم تعريف المشكلة  ًبالبيئة يصبحان مهمين جدا
تياجات كامنة أو خفية حتى بشكل صحيح، فإنه سيجعل العثور على الحل أسهل. االحتياجات غير الملباة هي في معظمها اح 

أن الناس ليسوا على علم بها. في هذه الحالة، ال يوجد سوق وأول اجتماع عمل االحتياجات ليس فقط يخلق منتجا ولكن  
يخلق السوق كله كما هو الحال في االقتباس الشهير من هنري فورد قائال "إذا كنت أسأل الناس ما يريدون، كانوا يقولون 

من ذلك أعطيتهم سيارات". في هذا المثال، كان الناس على بينة من احتياجاتهم النقل وذكر مشكلتهم   ًدال أسرع الخيول. وب
 كسرعة. غير أنهم لم يكونوا على علم بالخيارات المتاحة لمشكلة النقل الخاصة بهم. 

نوع من الفرص يتطلب باإلضافة إلى تلك، بعض الناس هم أصحاب الرؤى يحلمون ويتصورون على المدى الطويل. هذا ال
طرح أسئلة مثل "كيف يمكننا أن نصمم أفضل <ضع أي حقل أو منتج أو خدمة تريد تحسينها>" و "ماذا لو". ايلون ماسك  
)الذي نشأ في جنوب أفريقيا( هو مثل هذه البصيرة جريئة على السؤال "لماذا السفن الفضائية ال تعود بالكامل إلى األرض؟"  

كلة بالذات لعقد من الزمان. بعد وقت قصير من تحقيق أخيرا للعثور على إجابة يسأل سؤاال آخر هذه  والعمل على هذه المش
المرة توفير مرة واحدة حال ال يمكن تصوره لمشكلة النقل. ويسأل "ماذا لو استخدمنا صواريخ فضائية لنقل البشر ألي  

الى تقصير وقت السفر في أقل من ساعة واحدة بين أي  نقطتين على األرض؟" من خالل طرح هذا السؤال ، وقال انه يهدف  
 وجهات على األرض. 

ستيف جوبز هو مثال آخر على البصيرة الذي كان أيضا ابن المهاجرين من سوريا. أسس أبل على وعد من جهاز كمبيوتر  
الكمبيوتر على أنها شخصي حيث يمكن أن يكون الجميع أجهزة الكمبيوتر الخاصة بهم في المنزل. كان يُنظر إلى أجهزة  

آالت للشركات ولم يكن أحد يفكر في إمكانية استخدامها ألغراض شخصية. من خالل  

 
الكمبيوتر ولكن أي ًضا في البرامج   آبل بإعادة اختراع نفسها عدة مرات ليس فقط في أجهزة  قيادة جوبز، قامت شركة 

 يد من المجاالت األخرى. وأنظمة التشغيل والتصميم الجرافيكي والموسيقى والهاتف والعد

يصف تعريف ستيفنسون الفرصة كنقطة انطالق ويذكر أنها سعي ال نهاية لها وهو بحث مستمر. الفرص تتحرك األهداف.  
اإلعدام   البحث هذه. هذا يختلف كثيرا عن  األعمال هي حول وظيفة  فإن ريادة  لذا،  بداية ونهاية محددة.  ال توجد خطوط 

(2018  .,Yang et al.) 
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(.  EOشرح هذا السلوك البحث، تحدد المؤلفات اإلدارية موقفا استراتيجيا تجاه ريادة األعمال التي تسمى التوجه الريادي )  في
وتمثل منظمة أصحاب العمل األولوية اإلدارية التي تُولى لتحديد واستغالل الفرص السوقية ألغراض تنظيم المشاريع )بيكر  

أصحاب العمل أن الشركات أو األفراد ذوي العقلية الريادية يحددون الفرص المتاحة    (. وتفترض منظمةآند سينكوال،  
في السوق قبل أي شخص آخر )االستباقية(، وأن يأتوا بحلول مبتكرة الغتنام هذه الفرص )االبتكار(، ويتحملون مخاطر عالية 

 )مثل الديون( لتنفيذ هذه المبادرات )المخاطرة( 
.(Miller, 1983) 

لنصف الثاني من التعريف الموارد بأنها نوعان؛ حيث أنهما ال يمكن أن يكونا من النوعين. الموارد التي تتحكم ويصف ا
. وهذا تمييز هام يجب القيام به. في معظم األحيان، يركز رواد األعمال على العديد  ًوالموارد التي ال تتحكم بها حاليا ً بها حاليا

ور ويشكون مما يحدث لهم أو اإلخفاقات التي عانوا منها. هذا هو خارج في المنظور لطلب من األشياء التي ال تتحكم في األم
نتائج مثل هذه  اآلخرين هي  ينتظرون  أو  اآلخرين، يشكون  المثال، من خالل سلوكيات  المساعدة في مسعاك. على سبيل 

( أن يكون له منظور  و    واألحداث التي ال يمكن السيطرة عليها. وبدال من ذلك، يقترح ستيفنسون )
داخلي من الداخل إلى الخارج بالتركيز أوال على الموارد التي يمكن التحكم فيها والعمل على توسيع حدود الموارد التي  
الخاص بك،   الموارد، وزيادة حدود  المزيد من  إلى  "ما وراء"، والوصول  يعنيه مع كلمة  فيها. هذا هو ما  التحكم  يمكن 

ستمرار، والفشل، في محاولة، وتجريب وأخيرا المتنامية. لذا، يجب على صاحب المشروع أن يركز على الحدث  وتحسين با
األكثر قابلية للرقابة وهو نفسه. وتصبح العقلية أهم مورد. ليس هو الذي لديه رأس المال ، ومعظم الشبكة ، ومعظم المعرفة 

 يهدف إلى التعلم والنمو والتحسين. ، ومعظم الخبرة ، ولكن من لديه أقوى عقلية والذي 

أدعو هذا النوع من البحث باسم عدم التوافق السلمي. يتطلب عدم التوافق أن يتجاوز المرء منطقة الراحة وأن يؤدي وظيفة  
المكافأة التي البحث. هذا الطريق مليء بالشك وخيبات األمل. ومع ذلك ، فإن البحث المستمر عن التعلم وتحسين الذات هو  

من المتوقع أن تكون مصد ًرا للنتائج األكبر. وفي هذا المسعى، ال توجد العقلية إال في مورد قيم. لذا، يحتاج المرء إلى 
 السعي إلى السالمة والبقاء هادئًا بغض النظر عن الظروف. هذا هو قلب المسعى الناجح. 

العديد من الباحثين يع ّرفه بأنه بناء مشروع تجاري صغير. ومع ذلك،  وإلى جانب هذا التعريف لريادة األعمال كعقلية، فإن 
الناشئة  الشركات  العديد من مؤسسي  يتفق  الصغيرة.  الشركات  الناشئة تجعلها مختلفة عن  الناشئة  التشغيل  بدء  ثقافة  فإن 

تلف من أشكال األعمال وأصحاب رؤوس األموال وقدامى المحاربين في وادي السيليكون على أن بدء التشغيل هو شكل مخ
Ries،  2011حيث تتميز المنظمة بالبحث والتجريب ) ( والنمو السريع )غراهام،  ; دافنبورت،  ؛  ؛ 
( أن الشركات الناشئة ليست إصدارات صغيرة من الشركات التقليدية، كما (. على وجه التحديد، يذكر بالنك )

أو    Airbnbأو    Googleية ال تنطبق على الشركات الناشئة. تلعب الشركات الناشئة مثل  يقول إن ممارسات اإلدارة التقليد
Dropbox    دو ًرا حاس ًما في تعطيل الهياكل االقتصادية الحالية ليس فقط من خالل إنشاء الشركات ولكن أي ًضا من خالل

( فارغة  جديدة.  أعمال  ونماذج  أسواق  األعمإنشاء  نموذج  على  أيضا  تنص  التجارية  (  األعمال  عن  البحث  هو  ال 
المستدامة والمربحة. الوسائل المستدامة يجب أن تكون الوسائل موجودة على المدى الطويل في حين أن مربحة يعني أن  

 األعمال التجارية تستحوذ على قيمة كافية لتحقيق مهمتها في خلق وتقديم القيمة وإرضاء أصحاب المصلحة. 

( الذي ينص على ريادة األعمال كعقلية بمعناها  ، ، أقرب إلى ستيفنسون ) ً موقفالذا، يتخذ هذا المشروع  
األوسع، ويميز بين الشركات الصغيرة والشركات الناشئة. على الرغم من أن الصفات الريادية هي نفسها بالنسبة ألصحاب  

ت مختلفة. تلعب الرؤية دو ًرا رئيسيًا هنا. لذا، ينبغي الشركات الناشئة والشركات الصغيرة، فإن المخاطر والشكوك والمكافآ
. مهما مماثلة على ًمن أن يكون التدريس انتهازيا  ًأن يستند التثقيف في مجال تنظيم المشاريع إلى البحث عن الفرص بدال 

التجارية وا األعمال  إلى بناء  األجل وتجربة تهدف  األولى على رؤية طويلة  التفكير حد سواء قد يبدو؛ وتستند  لثانية على 
القصير األجل وغير المستدامة على أساس تحقيق الربح. 
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 المهاجرين الشباب األعمال  ريادة هي  ما: 3 الفصل
 المهاجرين الشباب أعمال ريادة تعريف

 تعريف يمكن المشروع، لهذا بالنسبة . والشباب والمهاجرون األعمال ريادة وهي ،  مفاهيم ثالثة بين الشباب المهاجرين أعمال ريادة تجمع
 ، عاًما 29 و 16 بين أعمارهم تتراوح شباب مهاجرون فيها يشارك التي ريادية أنشطة أنها على الشباب للمهاجرين األعمال ريادة

 التجارية اآلثار بسبب جزئًيا ارتفاًعا الشباب المهاجرين من األعمال  ريادة تشهد. الحالي المضيف البلد عن مختلف وطن لديهم والذين
 .واإلنترنت االجتماعي التواصل ووسائل العالية للتكنولوجيا والمجتمعية والثقافية

 ناقش. البلدان بعض في األصليين  السكان  من أكثر المهاجرين قبل من شيوًعا أكثر األحيان بعض في  الحر والعمل األعمال ريادة تكون
 الجذب عوامل تشمل. األعمال رواد يصبحوا أن على المهاجرين تحفز التي العوامل( ٢٠٠٩) Zamantılı Nayır و 

 في الفرص تمنع عوامل أي هي الدفع عوامل. المجتمع في االرتقاء وإمكانية االستقاللية من والمزيد ، المهنية والمكانة ، األعلى األجور
/  االجتماعية الروابط ، لهم وفقًا. والبطالة الفقر لتجنب مستقل عمل عن لبحثا إلى المهاجرون يحتاج لذلك ، األساسي العمل سوق

 والثقافة اللغة حول المعرفة(. أعرفه؟ من) للمهاجرين االجتماعي المال رأس تمثل المضيف البلد وفي  األم البلد في األسرية/  التجارية
 البشري المال رأس المهاجرون  األعمال رواد يستخدم(. أعرف؟  ماذا) للمهاجرين البشري المال رأس تمثل المضيف البلد وعادات
 والبلد الوطن في السوق حول رؤى يكتسبون. جديدة تجارية أعمال وبدء الموارد واكتساب الفرص الكتشاف االجتماعي المال ورأس

.المضيف البلد في والنجاح  التكيف في تساعدهم الثقة عالقات بناء أيًضا يحاولون. المضيف

 هم. ومبادرون ومجازفون باألفكار، ومليئون ، التجديد عن ويبحثون للغاية، فعالون الشباب السكان. أسباب لعدة مهمة الشباب يادةر إن
 ارتباًطا أكثر أيًضا هم ، االجتماعي التواصل وسائل عالم في. الجديدة التكنولوجيا واستخدام الجديدة االتجاهات لمتابعة ميال أكثر

 للخروج عرضة وأكثر ، جرأة أكثر يكونون األحيان بعض في. مكان كل وفي مكان أي في األنواع جميع من وبالناس مالعال بمعلومات
 المرجح من ، جوبز ستيف تعبير حد على. الفرص على والتعرف للرؤية أكبر مساحة تتيح عقلية ولديهم بهم الخاصة الراحة منطقة من
 رواد من العديد هناك. األعمال ريادة نشاط في للمشاركة هائلة إمكانات الشباب السكان يقدم". مغامر ابقى فضولي ابقى" الشباب يكون أن

 من سيلفادوراي نافين جوجل، من برين وسيرغي بيج الري الفيسبوك، من زوكربيرج مارك ذلك في بما ، المشهورين الشباب األعمال
 من كوك وكاثرين ماشابل من كاشمور بيتر فورسكوير،

التقدم“ من الكثير فعال يمكنك ثم أوال، أسهل هي التي األشياء تفعل  ”.إذا

Mark Zuckerberg, Facebook 

 ’’يتم فعل شيء صعب من خالل معرفة كيف يبدأ“

Rand Fishkin, SEOmoz 
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 ”.كل شيء  بدأ كعدم“

Ben Weissenstein, Grand Slam Garage Sales 

 ”.ليس لدي أفكار كبيرة أحيانا   لدي أفكار صغيرة، والتي يبدو أنها تكون مفيدة“

Matt Mullenweg, WordPress 

 ” .أعاني من الوهم بأن كل منتج من مخيلتي ليس فقط ممكنا ، بل دائما   قريبا   من أن يصبح حقيقيا  “

Sean Parker, Napster 

 ”.أعتقد أنني كنت ساذجا   جدا   في وقت مبكر، لكن هذا ي عني أيضا   أنني لم أكن أعرف ما ال يمكن القيام به“

Matt Mickiewicz, 99 Designs 

 ”.سنوات الخبرة التي لديك ليست مهمة .المهم هو جودة سنوات خبرتك“

Jacob Cass, Logo of the Day 

 .ال توجد لجنة تقول" :هذا هو نوع  الشخص الذي يمكنه تغيير العالم - وال يمكنك ذلك ."يمكن ألي شخص القيام الخطوة األولى’‘ 
 ”.الشيء التالي هو معرفة كيف ستفعل  ذلك

Adora Svitak, Flying Fingers 
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 لتنظيم جديدة سبال الشباب المهاجرين المشاريع أصحاب يوفر المبادرة، بروح ويتمتعون مهاجرين وكونهم الشباب، تقاطع نقطة وفي
 إلى  يفتقرن قد. سنهم شغف وبسبب المهاجرة خلفيتهم بسبب فريدة فرص أمام األبواب فتح على قدرات لديهم. والتقدم والتنمية ريعالمشا
ً  مرتبطة  ولكنهم الراسخة العمل طرق إلى والوصول والتمويل الخبرة  جيدين أعمال رواد يكونوا أن يمكن.  نشطون  وهم بالعالم جدا

.هائل بشكل المجتمع في ويساهمون

)sources: Shinnar, R. S., & Zamantılı Nayır, D. )2019(. Immigrant entrepreneurship in an 
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 YME بلدان في  للمهاجرين الحر   والعمل  الراهن التكامل  وضع :  4 الفصل

 وتركيا وإيطاليا ورومانيا وهولندا المتحدة المملكة: إلى يرمز المختصر هذا". UNRIT" أيضا  YME بلدان وتسمى

 YMEمعلومات الملف الشخصي 
 

لبحوث جمعية الشبان المسيحية، معهد األمم المتحدة لبحوث البحوث والتدريب في مجال المعلومات   ً وتشكل خمسة بلدان منبرا
وأنواع مختلفة من   المهاجرين  فئات مختلفة من  بلد، هناك  إيطاليا وتركيا(. وفي كل  المتحدة، هولندا، رومانيا،  )المملكة 

محلي، تنظم أو تساعد األنشطة المتصلة بالمهاجرين في  األنظمة. وهناك عدة وكالء ووكاالت على الصعيدين الوطني وال 
قضايا تتراوح بين الجوانب القانونية واالندماج الثقافي. ويسلط بحثنا الضوء على العديد من الفرص المتاحة لنشاط جديد في  

 مجال ريادة األعمال للشباب المهاجرين.
وهناك   -لق بالقضايا المتعلقة بتنظيم المشاريع المهاجرة.  ويتضمن القسم معلومات عن الوضع الراهن في كل بلد فيما يتع

أمثلة كثيرة على الممارسات الجيدة المتعلقة بتنظيم المشاريع المهاجرة. كما أن الممارسات الجيدة تتيح وسيلة جيدة لتطوير  
، فإنها توفر معلومات لتعليم برامج تعليمية للشباب المهاجرين. وعلى الرغم من أن الممارسات الجيدة قد تختلف في كل بلد
 المهاجرين الشباب لكي يصبحوا من منظمي المشاريع ويزدهرون في أنشطة تنظيم المشاريع 

 . ما هي المعارف والمهارات االلزمة لرواد األعمال المهاجرين الشباب؟

؟ YME. ما هي الطريقة األنسب للتعليم  

 UNRITالحالة الراهنة في 

 المتحدة المملكة

. ارتفع عدد السكان المولودين في الخارج  إلى عام  تضاعف عدد السكان المولودين في الخارج تقريبًا من عام  
)انظر مليون نسمة في عام  إلى أقل بقليل من  مليون نسمة في عام  في المملكة المتحدة من حوالي  

مليون. وعلى الرغم من  ماليين إلى حوالي  عدد المواطنين األجانب من حوالي    (. وخالل الفترة نفسها، ارتفعالشكل  
أن أعداد المهاجرين من االتحاد األوروبي قد زادت بسرعة أكبر من المهاجرين من خارج االتحاد األوروبي على مدى العقد 
الماضي، فإن المولودين األجانب من خارج االتحاد األوروبي ال يزالون يشكلون غالبية السكان المولودين فى الخارج. في  

 من السكان المولودين في الخارج مولودين في االتحاد األوروبي.  /، كان عام 
ع مرور الوقت، فإن النساء يشكلن أغلبية  وعلى الرغم من أن أعداد المهاجرين اإلناث والذكور على حد سواء قد زادت م

من السكان المولودين في الخارج من النساء،    /، كان  صغيرة من السكان المهاجرين في المملكة المنحدة. في عام  
 .LFSا لبيانات ًوفق

( والشباب )الذين  -  وبالنظر إلىالريبونالمولود في الخارج حسب العمر ، بما فيذلك األطفال )الذين ننراوح أعمارهم بين
( وسن النقاعد )الذين تتراوح أعمارهم بين -( والبالغين )الذين ننراوح أعمارهم بين  -ننراوح أعمارهم بين  

من أولئك الذين ولدوا في بلدان مختلفة هم من البالغين ، مع أقل نسبة مئوية هي    /و    /عاما فأكثر( ، فإن بين  
لمولودين في الخارج وأمريكا الشمالية. ويالحظ المزيد من التباين في النسبة المئوية لمن هم في سن  ا  EU14بالنسبة لـ  

في المائة من األشخاص المولودين  إلى    A2و    A8في المائة من المهاجرين من الفئة  سنة فأكثر، حيث تتراوح من  
 في الهند. 

،  A2و    A8من    /من السكان المولودين في الخارج من مختلف البلدان هم من األطفال، بما في ذلك    /و  ما بين  
في المائة من المهاجرين هم من الشباب، مع وجود أقل من األشخاص المولودين في البلدان األفريقية. وأقل من    /و  

( من أولئك الذين ولدوا في بلدان أخرى  /ألوقيانوسيا والهند، وأكبر نسبة )في المائة( من المهاجرين. يجري  نسبة )
 . A2آسيا و 
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وبالنظر إلى المولود في المملكة المتحدة، فإن حوالي نصف السكان المولودين في المملكة المتحدة فقط هم من البالغين الذين  
ن المقيمين المولودين في المملكة المتحدة هو طفل؛  ممن كل   ً ، في حين أن واحدا ًعاما-تتراوح أعمارهم بين  

من السكان المولودين في المملكة المتحدة هم من الشباب، في حين أن السكان المولودين في المملكة المتحدة لديها أعلى    /
 .(/نسبة من األفراد في سن التقاعد )

، كان حوالي نصف السكان المولودين المتحدة. في عام    هناك تباين كبير في التوزيع الجغرافي للمهاجرين في المملكة
%(. أيرلندا الشمالية وويلز  ( والجنوب الشرقي  )/في المجموع( إما في لندن )  /في الخارج في المملكة المتحدة )

  /و  / ،/وشمال شرق لديها حصة منخفضة من مجموع السكان المولودين في الخارج في المملكة المتحدة، في 
  / ، كان  . في عام  ًعلى التوالي. وبالمقارنة، فإن السكان المولودين في المملكة المتحدة موزعون بشكل أكثر تعادال

لندن. في عام   المتحدة يعيشون في  المملكة  المولودين في  السكان  مليون شخص  كان ما يقرب من  فقط من 
مليون شخص يعيشون في لندن الخارجية. تم العثور الداخلية وكان ما يقرب من    مولودين في الخارج يعيشون في لندن

على أصغر عدد من األفراد المولودين في الخارج في الشمال الشرقي وميرسيسايد )مقاطعة ميت(. وحدثت أكبر الزيادات 
بالنظر إلى العدد الصغير من   ً يس مفاجئابالنسبة لـ "بقية يوركشاير" واسكتلندا. وهذا لو  المئوية خالل فترتي  

الذين كان لدى بقية يوركشاير في عام   الخارجية، غرب  و  . بين عامي  المهاجرين  لندن  ، شهدت 
 على التوالي(.  /و ويوركشاير )مقاطعة ميت(، ولندن الداخلية، أدنى زيادة في عدد المهاجرين )بزيادة 

. ^ من المواطنين غير البريطانيين في عام  ^ من المولودين في الخارج و  كان عدد سكان المملكة المنحدة  
^  إلى  ^ في عام  ارتفعت نسبة السكان المولودين في الخارج من إجمالي عدد سكان المملكة المنحدة من  

 في المائة. إلى عت نسبة المواطنين األجانب من (. وخالل نفس الفترة، ارتف)الشكل في عام 
ا  ^ و   ،بولندا والهند وباكستان هي البلدان الثالثة األولى من حيث الوالدة بالنسبة للمولود األجنبي على التوالي بنسبة  

المواطنين من المملكة ^ من غير  من المجموع. بولندا هي أيضا البلد األعلى من مواطني المواطنين األجانب، تمثل  
 المتحدة الذين يعيشون في المملكة المتحدة. )لالطالع على معلومات مفصلة، انظر التذييل(

 
 

 المتحدة المملكة في المهاجرين األعمال ريادة
 دولة  155 من شخص مليون نصف من يقرب ما استقر. بريطانيا إلى العالم أنحاء جميع من المنتجين الشباب المهاجرين من العديد يأتي
.شركات وأطلقوا بريطانيا في

 نشاط  ضعف من يقترب الريادي نشاطهم. المتحدة المملكة في الشركات  جميع من شركات سبع كل من واحدة  أنهم نجد. كبير  تأثيرهم
 بين  ومن سنوات، بثماني المتحدة ملكةالم في المولودين األعمال رواد  من أصغر المتوسط في وهم. المتحدة المملكة في المولودين األفراد

 .المتحدة المملكة سكان بين عليه هي مما أكثر شركات المهاجرات النساء من أكبر نسبة تبدأ الجنسيات، من عدد

 لبدء  األعمال أصحاب من المهاجرين  كبيرعلى بشكل بريطانيا  تعتمد . أيضا واضحة األدلة المستقبل في الهجرة حول للنقاش السياق كما
 فإن لذا والعقارات، البناء  هي المهاجرون األعمال رواد فيها يعمل التي  العليا القطاعات إن. االقتصاد وتنمية العمل فرص وخلق األعمال

 أيضا نعتمد التحويلية، والصناعة المعلومات، تكنولوجيا و االستهالكية، السلع مثل  هامة قطاعات وفي. بريطانيا بناء يعيدون األفراد هؤالء
.  المشاريع أصحاب من المهاجرين وإنتاجية مهارات على

 من  استرليني جنيه مليار 13 واحدة، مجموعة  على الضوء لتسليط المهاجرون، يقودها التي الحجم والمتوسطة الصغيرة المشاريع وتولد
 والخبرة  العليا الدراسات مؤهالت على للحصول بكثير أكثرعرضة  كونهم خالل من. االسكتلندي لالقتصاد وظيفة 107,000و اإليرادات
 جميع على ينطبق وهذا. سكتلنداا في جديدة واعدة مشاريع وبدء األعمال فرص لتحديد عرضة أكثر هم الناس وهؤالء ، العائلية التجارية
 .المستوطنات النائية أو اسكتلندا في المدن أكبر في تقع أو إثيوبيا؛ أو إستونيا أو إنكلترا من هاجروا سواء المهاجرين المشاريع أصحاب 

 خاص  بشكل تكافح أنها إال تصديرية، وطموحات أعلى نمو توقعات لديها المهاجرون يقودها التي المشاريع أن من الرغم وعلى ذلك، ومع
 حجم  ومع.  األداء ميزة وليس التصدير نشاط وانخفاض النمو، تواجه أنها. مترسخة ناجحة تجارية أعمال إلى الطموحة نواياها لتحويل
 تهاووكاال االسكتلندية للحكومة رئيسية أولوية المصاعب على للتغلب المشاريع أصحاب هؤالء دعم يكون أن ينبغي المعروضة، الجائزة

.المحلية والحكومة المؤسسية

اسكتلندا في المهاجرين األعمال ريادة

 اسكتلندا لديها أعلى مستوى من المهاجرين الجامعيين في االتحاد األوروبي  ●
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 واحدة من كل عشر المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم في اسكتلندا يقودها مهاجرون ●
يعملون لحسابهم الخاص في اسكتلندا ، وكان حوالي  شخص  310،000، كان هناك حوالي  2017في عام  ●

٪(. ما يقرب من نصف هؤالء أصحاب المشاريع 9منهم من المهاجرين لحسابهم الخاص في الخارج ) 28،000
 ٪( تقع في اسكتلندا أكبر ثالث مدن من غالسكو، ادنبره وأبردين. 44المهاجرين )

لعائدون هم أكثر عرضة تقريباً بضعف محاولة بدء مشروع  والمهاجرون من الخارج والمهاجرون االسكتلنديون ا ●
 تجاري أو إدارة أعمالهم التجارية الخاصة، مقارنة بغير المهاجرين االسكتلنديين. 

٪ أكثر عرضة للمشاركة في  67٪ و 24الذين هم  RUKوهذا هو الحال أيضا بالنسبة للمهاجرين االسكتلنديين و ●
 . نشاط ريادة األعمال في مرحلة مبكرة

بالمقارنة مع بقية المملكة المتحدة، فإن رواد األعمال المهاجرين في اسكتلندا هم أقل عرضة لالنخراط في ريادة  ●
األعمال بدافع الضرورة، بسبب انخفاض مستويات البطالة بين المهاجرين وارتفاع مستويات التعليم بين 

 المهاجرين.
 

ما هو أبعد من االقتصاد. من خالل تقديم منتجات وخدمات مختلفة  ولكن تأثير أصحاب المشاريع المهاجرين يمتد إلى 
للمستهلكين في اسكتلندا ، فإنها بمثابة جسر بين ثقافتهم المنزلية والمضيف. ومن خالل تمكين التفاعالت بين الناس من  

ة المتحدة مكانا أكثر جاذبية  مختلف الثقافات والبلدان المختلفة، فإنها تعزز جهود التكامل والتفاهم الثقافي وتجعل المملك
للزيارة، وبدء عمل تجاري ودراسة وعمل. 

 

Silva. “Migrants in the UK: An Overview,” Migration Observatory briefing, 
ity of Oxford, August 2018; Salt, J. “International Migration and the United 

Kingdom, 2010.” Report of the United Kingdom SOPEMI correspondent to the OECD, Migration 

 هولندا 

ألف شخص في هولندا. وهذا يماثل النمو السكاني في نفس  ، تمت إضافة  في األرباع الثالثة األولى من عام  
ألف شخص من الخارج  عن طريق الهجرة األجنبية. كان هناك تسجيل  ًالفترة من العام الماضي. ويُح  دد النمو أساسا 

ألف طفل أكثر مما مات الناس. ويتضح ذلك من  في بلدية هولندية أكثر من اليسار. وباإلضافة إلى ذلك، ولد أكثر من  
 األرقام المؤقتة الصادرة عن هيئة اإلحصاء الهولندية.

ية في الربع الثالث. وتعطي األرقام حتى أيلول/سبتمبر بما فيها بالفعل صورة عن  يحدث جزء مهم من حركة الهجرة السنو
ألف عن نفس الفترة قبل عام.  ألف مهاجر إلى هولندا، أي أكثر بـ النمو لهذا العام. في األرباع الثالثة األولى من 

. رباع الثالثة األولى من عام  ألف شخص عن األألف شخص، أي أكثر بـ  باإلضافة إلى ذلك، هاجر  
 .(آالف عن العام الماضي )المصدر: يزيد بنحو   ًوهذا يعني أن رصيد الهجرة حاليا

، لطالبي اللجوء وحاملي الوضع رؤى حول الوضع الحالي أي ًضا. اعتبارا من عام تقدم دراسة الفوج لعام 
طالبي اللجوء الذين دخلوا مراكز االستقبال التابعة للوكالة المركزية الستقبال طالبي  تراقب هيئة اإلحصاء الهولندية جميع  

( وأصحاب الوضع بما في ذلك مقدمي طلبات لم شمل األسر وأفراد أسرهم التالية. تلقي الطبعة الثالثة من  COAاللجوء )
لجوء إلى مراكز االستقبال التابعة لمجلس إدارة  التقرير السنوي حول دراسة الفوج هذه الضوء على التدفق األخير لطالبي ال

عن تكوين أحدث مجموعة من أصحاب المراكز. وعالوة على ذلك، يقدم هذا المنشور على شبكة اإلنترنت   ً المعارف، فضال 
. وتشمل األرقام لكيفية تحقيق أصحاب المركز الذين حصلوا على تصريح إقامة في اللجوء منذ عام    ًمحدثا  ًسردا 

لمعروضة هنا التدفق والتدفق إلى مراكز االستقبال في مركز استقبال المأوى، وفترة االنتظار للحصول على تصريح إقامة  ا
في مكان اللجوء، والسكن، واالندماج المدني، وتكوين األسر، ولم شمل األسر، والتعليم، والعمل والدخل، واستخدام الرعاية  

أ  االجتماعية والعمالة والعدل واألمن والتعليم والثقافة  ت هذَّولُ َالصحية، والجريمة. وقد  الشؤون  البحوث من وزارات  ه 
 والعلوم والصحة والرفاه والرياضة في هولندا. 

إدارة  لمجلس  التابعة  االستقبال  في مراكز  إقامتهم  اللجوء ومدة  لملتمسي  الجديد  التدفق  في  األخيرة  التطورات  يلي  وفيما 
 الشؤون العامة: 

مقارنة بالعام السابق،   —في اصصف األول من عام  COA -انخفاض طفيف في التدفق إلى مراكز استقبال ال •
. ويشمل ذلك تدفق أفراد األسرة التالية عن طريق مراكز COAتم استقبال عدد أقل من طالبي اللجوء في مراكز استقبال  

 . COA -االستقبال التابعة لل
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كان هناك تدفق متزايد من بلدان آمنة مثل المغرب والجزائر، وخاصة في    —ن البلدان اآلمنة  تزايد عدد طالبي اللجوء م •
 .السنوات األخيرة. شهد عدد المواطنين األتراك الذين تقدموا بطلبات لجوء في هولندا زيادة حادة في عام 

ذين ينضمون إلى طالب اللجوء أكثر عددا بين أفراد األسرة ال —نسبة أفراد األسرة الذين لم يعودوا في ازدياد بعد اآلن  •
 بالمئة تالحق أفراد عائالتهم. ، كانت نسبة السوريين واإلريتريين. من بين طالبي اللجوء اإلريتريين القادمين في 

د وصولهم  عن ً عاماأكثر من ثالثة أرباع جميع طالبي اللجوء تقل أعمارهم عن    - ً طالبو اللجوء الذين ال يزالون صغارا •
 إلى هولندا. 

من السنوات السابقة. ويرجع ذلك إلى حد كبير  ً أعلى قليال  ً ، كانت نسبة النساء واألطفال األصغر سنا- في   •
 إلى تزايد تدفق أفراد العائالت من سوريا في هذين العامين.

في المائة من جميع طالبي  ، سافر  في عام    -وصول المزيد من طالبي اللجوء اإلريتريين مع أفراد عائالتهم   •
من  ً ، سافر عدد أكبر نسبياو في المائة. في  بة  ، بلغت هذه النساللجوء إلى هولندا كعائلة. وفي عام  

 طالبي اللجوء إلى هولندا بأنفسهم.
خالل األشهر الستة األولى من إقامتهم، انتقل طالبو اللجوء   — COA -أقل من طالبي اللجوء الذين تم نقلهم في مالجئ ال

-المتوسط في الفترة إلى مركز استقبال مختلف أكثر بقليل من مرة في  COAفي مالجئ  معظم السوريين   - .
واإلريتريين الذين دخلوا مراكز   من بين جميع السوريين  —شهرا  واإلريتريين الذين حصلوا على صريح إقامة بعد  

ال الفترة    -استقبال  في  نحو  -"كونا"  بعد  ، حصل  مؤقت  إقامة  على تصريح  منهم  .  ًشهرابالمائة 
 في المائة بين الجنسيات األخرى. ووتراوحت هذه الحصة بين 

وال يزال كل هؤالء    -"كونا" بدون تصريح إقامة    - طالب لجوء ال يزالون يقيمون في مالجئ العام، كان  بعد  
في مركز استقبال بعد أن ُرفض انتظار مغادرتهم، وينتظر آخرون   األشخاص ينتظرون تصريح إقامة. وال يزال بعضهم

صدور حكم من المحكمة بعد االستئناف. وبعد الرفض، يجوز لمقدمي الطلبات تقديم طلب لجوء آخر )ثان أو الحق(؛ على  
 سبيل المثال، عندما تتغير حالتهم أو بسبب توفر معلومات جديدة عن بلدهم األصلي. 

من وصولهم   ًبعد اثني عشر شهرا  -بشكل أسرع من اإلريتريين لسوريين الذين وصلوا في عام تم توفير السكن ل •
في المائة من اإلريتريين. وال تكون نسبة في المائة من السوريين، مقابل    -إلى مركز استقبال، تم توفير السكن ل

 كن لهم متساوية تقريبا إال بعد سنتين. المشاركين في طلب اللجوء السوري واإلريتري الذين تم توفير الس
بالنسبة   —في المالجئ لفترة وجيزة، بسبب المزيد من أفراد عائالتهم  وبقي اإلريتريون الذين وصلوا في   •

في المائة منهم ، نحسن الوضع: في هذه المجموعة، تم توفير  ألولئك اإلريتريين الذين دخلوا هولندا في عام  
جع ذلك إلى أن  . ويرفي المائة للزموج الذي وصل في عام  للسكن بعد اثني عشر شهرا. وبلغت هذه الحصة  

 نسبة كبيرة من طالبي اللجوء كانوا يالحقون أفراد أسرهم في السنوات األخيرة.
أكثر من مرة   • لغترة أطول ويغادرون/يعودون  المالجئ  يبقون في  لطالبي    —األفغان  األولي  اللجوء  يتم رفض طلب 

ما يقدمون طلبات  ً على سبيل المثال. وبما أنهم غالبامقارنة بالسوريين واإلريتريين   ً اللجوء األفغان في كثير من األحيان نسبيا
من طالبي اللجوء األفغان قد   ًلجوء الحقة، فإن مدة إقامتهم في مركز االستقبال أطول من المتوسط. كما أن نسبة كبيرة نسبيا

 ً.غادروا بعد اثني عشر شهرا 

( فقط لمالحقة أفراد العائلة إذا  MVVsتصاريح اإلالمة )يتم إصدار    — ال يكاد أي أفراد من العائلة صلون بعد عامين   •
اللجوء. هذه   إقامة  التصريح في غضون ثالثة أشهر بعد الحصول على تصريح    MVVsتم تقديم الطلب من قبل حامل 

 صدار. يو ًما من تاريخ اإليوما فقط. يجب على أي من أفراد العائلة التالية السفر إلى هولندا في غضون  صالحة لمدة  
ويرد أدناه وصف للتطورات األخيرة في مجال اإلسكان واإلدماج المدني ألصحاب المركز وأفراد أسرهم التاليةين،    -

 عن مقدمي طلبات لم شمل األسر: ًفضال 
للمرة األولى منذ بدء دراسة الفوج، نرى انخفاضا في العدد اإلجمالي لتصاريح    -انخفض عدد تصاريح اإلقامة الصادرة  •
أفراد األسرة التاليةين الذين    ً(. وفي هذه الدراسة، يشمل أصحاب المركز أيضا إلقامة الصادرة )اعتبا ًرا من عام  ا

 حصلوا على تصريح إقامة )مشتق( من اللجوء. 
تغفير   • عليا  لم  على    —جنسيات  المركز  أكبر حصة من أصحاب  وناني  أكبر  واإلريتريون  السوريون  حيث يشكل 

 أشخاص مواطنين أفغان وعراقيين. وال هذه السنوات، كان من بين أكبر التوالي. وط
% من تصاريح إقامة  ، تم إصدار  في عام    -المزيد من أفراد العائلة التالية بين حاملي التصاريح اإلريترية   •

. بين اإلريتريين على وجه الخصوص،  في المائة بحلول عام  اللجوء لقريب الحق. وقد ارتفعت هذه الحصة إلى  
التالية )من   أفراد العائلة  المائة في عام  ارتفعت نسبة تصاريح اإلقامة الصادرة إلى  في المائة في  إلى  في 

 .(النصف األول من عام 
يحصل أفراد األسرة السوريون واإلريتريون على   —متوسط وقت االنتظار بالنسبة إلريتريين أقصر في جمع شمل األسر 

لقصر وقت االنتظار لجمع شمل األسر، انخفض متوسط وقت االنتظار. وقد شمل عدد   ًتصريح إقامة بسرعة نسبية. ونظرا
 كبير نسبيا من أفراد األسر في أحدث مجموعة، وال سيما بين اإلريتريين. 
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في المائة يعيشون في مناطق  ، كان  في فوج عام    -تزايد عدد أصحاب األوضاع في المناطق الحضرية   •
شهرا. كما يظهر مستوى سكان المدن في المئة بعد  جدا بعد شهرين؛ وقد ارتفع هذا إلى  حضرية قوية أو قوية  

 .و زيادة طفيفة بين أفواج العامين 
انخفاض حصة السكان الوحيدين بين أصحاب المركز يرجع جزئيا إلى تزايد    -عدد قليل من أصحاب المركز الوحيد   •

 مة سبب آخر هو أن تخصيص المساكن ألصحاب المركز الواحد يشكل مشكلة بالنسبة للبلديات.تدفق أفراد األسرة التالية. وث
عدد متزايد من األشخاص الذين حصلوا على    —أصحاب األوضاع غير الملتحقين في سن اممدرسة أيضا في التعليم   •

الذين تزيد أعمارهم عن  (. وحتى الشباب  في المئة في  مسجلون في التعليم )تصريح إقامة في عام  
 ألن مدة إقامتهم تصبح أطول.  ًسنة والذين ال هم في سن الدراسة من المرجح أن يكونوا في التعليم تدريجيا

ينتقل العديد من أصحاب األوضاع    - ارتفاع معدالت االلتحاق بالمدارس الثانوية، ومستويات أعلى من التعليم االبتدائي   •
بالمئة ، كان  انوي إلى التعليم المهني الثانوي العالي. اعتبارا من أكتوبر/تشرين األول  الذين يتركون التعليم الث

. وكان معظمهم  MBOمسجلين في  من جميع حاملي األوضاع في التعليم الذين حصلوا على تصريح إقامة في عام  
 ً.يتزايد تدريجياالمسجلين في المستوى  ، على الرغم من أن عدد حاملي المركزمن المستوى مسجلين في المستوى 

في المائة من جميع حاملي تصاريح اللجوء    -ليس لديهم التزام بشرط االندماج  في المائة من فوج عام   •
اإللزامي، ولكنهم لم يتجاوزوا أيضا )حتى اآلن( الحد األقصى  في فوج عام   لم يكملوا بعد برنامج اإلدماج المدني 

الفوج   -في المئة أخرى من مجموع التصاريح  ار الزمني، على سبيل المثال ألنهم حصلوا على وقت إضافي إلكماله.  إللط
 فشلت في إكمال البرنامج في حدود الوقت ، وبالتالي تلقى عقوبة

عتبار فقط من هم  عندما أخذوا في اال  —اجتازوا امتحان االندماج المدني  في المانة من أفراد مجموعة عام   •
.  في المائة اجتازوا امتحان االندماج المدني بحلول أكتوبر  الذين لديهم شرط االندماج المدني،  في فوج عام  

في المانة من هذه النسبة االمتحان،  في المانة إما على تنازل أو إعفاء. ولم ُت َجر بعد نسبة  وحصل ما يقرب من  
للقيام بذلك. اثنان في المنة لم يجتازوا االمتحان بعد وبالتالي تجاوزوا الحد األقصى إللطار الزمني  ولكنها ُمنحت   الوقت 

 اللندماج المدني 

من بين المجموعة الكاملة التي حصلت على    —نسبة أصحاب الوظانف الذين يحصلون على مركز العمل ترتفع باطراد   •
في المانة( في العمل مقارنة مع الفنة التي حصلت على تصريح  ً )قليال  ، هناك نسبة أكبرتصريح إقامة في عام  

في فوج عام    ًفي المانة(. وبالمثل، فإن حصة أصحاب المركز في العمالة أعلى قليالإقامة في العام السابق )
من ربع جميع حاملي ، يوجد ما يقرب  (. وفي فوج عام  ًشهرافي المانة بعد  )مقارنة بزمره عام  

سنوات. وال نرى فقط ارتفاع معدل المشاركة في  سنة في العمل بعد  و  المركز الذين تتراوح أعمارهم بين  
أضيق. وغالبية أصحاب الوظانف هم    ًالعمل باطراد، بل إن الفجوات في المشاركة في العمل بين القوميات أصبحت أيضا

 في المانة منهم يعملون بموجب عقد مؤقت.ي المانة( في حين أن فمن العمال غير المتفرغين )
شهرا من حصولهم على  بعد    —األرتتريون والسوريون نفس الحصة من المستفيدين من المساعدات االجتماعية   •

ون على  عاما من هذه الفنات يحصلو  في المانة من جميع الذين بين  ، فإن  تصريح إقامة اللجوء في عام  
انخفضت هذه النسبة إلى   —سنة من الحصول على تصريح إقامة  بعد    —إعانة مساعدة اجتماعية. وبعد ذلك بعامين  

 في المنة مع فروق أصغر بين مختلف الجنسيات.
في المانة من أفراد الفئة  شهرا، كان  بعد    —انخفاض طفيف في االعتماد على المساعدات االجتماعية   •

في  يتلقون دخلهم األساسي من الرعاية االجتماعية أو المعاشات التقاعدية. وبعد ثالث سنوات، انخفضت هذه النسبة إلى 
أكبر من أصحاب    ًالمانة. وفي معظم الحاالت، يتعلق هذا بالمساعدة االجتماعية )دعم الدخل(. وعلى الرغم من أن عددا 

غير كاف. ونتيجة لذلك، ال تزال هذه الفنة   ًما توفر دخال  ًهذه الوظانف غالبا  الوظانف يشغلون وظيفة )بدوام جزني(، فإن
 تعتمد إلى حد كبير على استحقاقات الرعاية االجتماعية

بعد ثالث سنوات من الحصول على تصريح إقامتهم،   -نسبة االعتماد على المساعدات االجتماعية األعلى بين اإلريتريين   •
من أصحاب الوضع اإلريتري على الرعاية االجتماعية أو المعاش التقاعدي كمصدر رنيسي في المانة  يحصل حوالي  

(،  ًفي المانة منهم مسجلون في التعليم. وبالمقارنة: من بين أصحاب المركز األفغاني )األصغر نسبياللدخل، في حين أن  
 ي المانة في التعليم بعد ثالث سنوات.ففي المانة منهم على استحقاقات المساعدة االجتماعية ويحصل نحو 

وهذا يرجع إلى حقيقة أن األغلبية الساحقة من   -يعني ارتفاع نسبة االعتماد على الرعاية االجتماعية فروقا قليلة في الدخل  •
 أصحاب المركز يعيشون على استحقاقات المساعدة االجتماعية، وهي مبالغ ثابتة حسب الحالة األسرية.

من بين جميع أصحاب المراكز   —التي تستخدم بشكل أكثر تواترا، بين اإلريتريين على وجه الخصوص    الرعاية الصحية •
، كان  بحلول نهاية عام    COAسنة فأكثر وال يقيمون في مالجئ الـ  الذين تبلغ أعمارهم  في فوج عام  

في المئة عال استشارة سباق الجائزة الكبرى و  في المئة ففي المائة منهم قد اتحملوا تكاليف الرعاية الصحية.  
في المائة من أصحاب  ، كان لدى ما يقرب من  فقط المسجلين مع سباق الجائزة الكبرى. وبعد عام واحد، في عام  

بين  تكاليف الرعاية الصحية المتعلقة بزيارات الطبيب العام. شهد استخدام الرعاية الصحية  المراكز من فوج عام  
في المائة لديهم تكاليف الرعاية الصحية  ، كان  أصحاب الوضع اإلريتريين أكبر زيادة: ففي حين أنه في عام  
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 في المائة. كانت هذه النسبة ، بحلول عام  GPالمرتبطة بال 
عاما أو أقل( الذين حصلوا  من بين جميع الشباب )الذين تبلغ أعمارهم    —زيادة حصة الشباب في رعاية الشباب   •

، كان ما يقرب من  COAوالذين لم يعودوا يقيمون في مركز استقبال للـ  أو  على تصريح إقامة في عام  
في . وبعد مرور عام، ارتفعت هذه النسبة إلى في المائة منهم يستخدمون شكال من أشكال رعاية الشباب في عام 

المائة. وهذا يشير إلى الرعاية المقدمة للشباب وآبائهم في حالة حدوث مشاكل نفسية أو نفسية اجتماعية أو سلوكية أو إعاقة  
 عقلية أو مشاكل أبوية )للوالدين(. 

 ًحاملو صفة الذكور هم )ال يزال( أكثر عرضة نسبيا  —لكاد أي تغيير في حصة المشتبه في ارتكابهم جرائم مسجلة  با •
ألن يصبحوا مشتبهين جنائيين أكثر من الرجال الهولنديين األصليين أو الرجال الذين لهم خلفية هجرة غربية، ولكن أقل  

 لهجرة الغربية. مقارنة بالرجال الذين ال ينتهجون في ا ًاحتماال

 هولندا في المهاجرين األعمال ريادة

. الثقافية  لالختالفات المضافة القيمة الناس ويقدر المجتمع المهاجرين مؤسسات تثري حيث الثقافات، بتعدد غني لبلد عظيم مثال وهولندا
.هولندا اقتصاد على مؤات أثر له المهاجرة المشاريع تنظيم زيادة

 كبير  حد إلى - الثقيلة والصناعات الزراعة ذلك في بما - القطاعات بعض وتعتمد الهجرة، على  كبير حد إلى لهولنديا السكاني النمو يعتمد
.المهاجرين العمال على

ً  بالءً  يبلي المهاجرون األعمال رجال  من  ٪14. التجارة غرفة على تُطلق التي العامة االستعراضات  في  حصتهم وتزداد. هولندا في حسنا
.آخر بلد من أصل من هم المشاريع أصحاب

 

 رومانيا

نسمة، وهو قيمة متوسطة في  1000مهاجرين في  7. هناك 2016اإلحصاءات الرسمية للهجرة في رومانيا هي من عام 
 مهاجرا.  177 435أوروبا. ويقدر عدد المهاجرين بـ 

الغربية، وهناك حاجة للقوة العاملة، لذلك الشركات الرومانية  ألن شريحة كبيرة من السكان الرومانيين هاجروا في أوروبا  
) األوروبي  االتحاد  من  األجانب  الموظفين  من  كبيرة  نسبة  تأتي  الخارج.  من  البشرية  الموارد  إجمالي    787تستخدم  من 

أوروبا، وخاصة    المهاجرين(، التي وضعت رومانيا على رأس هذه الفئة اإلحصائية. كعا أن الموظفين األجانب هم من خارج 
 من تركيا والصين وفيتنام.

هناك الجئون وطالبو لجوء في رومانيا، ولكن بالنسبة لهم رومانيا بلد عبور، مجرد خطوة في طريقهم إلى أوروبا الغربية.  
 غير أن بعضهم يقرر البقاء واألخذ بالطريق الطويل اللندماج والحصول على وضع قانوني. 

في المائة من مجموع المهاجرين في رومانيا. وفي أوروبا، تقل سن نصف المهاجرين عن    60ويمثل الرجال المهاجرون  
 بشكل جيد.  ً، مما يشير إلى أن مشروع جمعية الشبان المسيحية كان مستهدفاًعاما  28

 ]القيم المذكورة أعاله هي من التقرير اإلحصائي.
 

–

 رومانيا في المهاجرين األعمال ريادة

 أعلى رومانيا سجلت ،2017 و 1990 عامي بين . 1990 عام منذ األوروبي االتحاد بلدان  بين  الهجرة في زيادة أعلى رومانيا وشهدت
 في  فقط السابعة هي رومانيا السكان، من المهاجرين حصة  ثحي  من ذلك، ومع. المائة في 287 بلغت حيث  المهاجرين، عدد في زيادة

 وتركز . ومهمة جدا واضحة أصبحت رومانيا في المهاجرة األعمال ريادة ولكن.  . المائة في 18.2 بنسبة األوروبي، االتحاد
 والتقليل منها الرئيسية الفوائد على الحصول أجل من الصحيح الوجه على إدارتها نحو جهودهم رومانيا في السياسات وواضعو السلطات

 األعمال  لبيئة الممثلة المنظمات مع وكذلك رومانيا في  األجنبية السلطات مع التعاون ويمثل. بها المرتبطة المخاطر جميع من حد أدنى إلى
.قوة نقطة رومانيا في األجنبية



17

 

 والمؤسسات  النشطة، المؤسسات عدد بين قوية إيجابية وتطورات تباطاتار وجود عن اإلحصائية للبيانات القياسي االقتصاد موكب وكشف
.األخيرة السنوات في رومانيا في والمهاجرين حديثاً، المسجلة

 

 ومن . البالد اقتصاد في المضافة القيمة إجمالي  في نيساهمو ألنهم الرومانية للسوق مهمون األوسط الشرق  في المهاجرين األعمال رجال
 وريادة  الفرص من  الشكلين كال  تحديد يتم. المحلية ومجتمعاتهم  اآلخرين للمهاجرين قوية كقدوة التجارية ومبادراتهم جهودهم تشجيع الجدير

 استحالة  هو" دفع" شيوعا األكثر  العامل وكان .معهم التحقيق تم الذين األوسط الشرق من المهاجرين بين الضرورة تحركها التي األعمال
.المضيف  البلد في وظيفة على العثور

 إيطاليا

إيطاليا هي دولة في االتحاد األوروبي شهدت في السنوات األخيرة مستويات عالية من الهجرة من دول االتحاد األوروبي 
(. وقد بدأ العديد من المهاجرين القادمين  ISTAT(7كانت نسبة الهجرة من +وخارج االتحاد األوروبي، في عام  

من بلدان مختلفة بعد الحصول على الجنسية أو تصريح اإلقامة شركات في قطاع اقتصادي متنوع. وقد نما هذا االتجاه في  
للنظام االقتصادي اإليطالي ونموه. في ا اليوم من األهمية األساسية  التي هي  إلى ظاهرة واسعة االنتشار  لسنوات  إيطاليا 

. في إيطاليا  في عام  7، وخاصة في السنوات األخيرة:  7العشر األخيرة نمت ريادة األعمال المهاجرة بنسبة  
أصبح تنظيم المشاريع المهاجرين أساسيا للنظام االقتصادي، حيث أن الشركات اإليطالية تشهد انخفاضا مستمرا، بسبب آثار  

تنظيم المشاريع المهاجرين هو المفتاح بالنسبة إليطاليا، البلد الذي قام تاريخيا على أساس    األزمة االقتصادية، وبالتالي فإن 
مليار يورو سنويا، والتعاون مع الناتج اقتصاده على روح المبادرة والعمل الحر؛ مشاريع المهاجرين توليد أكثر من  

. ويشير التوسع في ريادة األعمال المهاجرة إلى أن الهجرة ال تتسبب فيها العمالة في  ،7المحلي اإلجمالي اإليطالي ل
المقام األول في تقديم عروض البلد، بل عن سلسلة من الظروف التي تعرض للخطر وال تسمح للمهاجرين بتطوير إمكاناتهم 

شركات في إيطاليا تدار من قبل  كل  )اتحاد غرف التجارة اإليطالية(    Unioncamereفي بلدانهم. وفقا لدراسات  
 المهاجرين. البلدان التي يأتي منها معظم أصحاب المشاريع المهاجرين هي المغرب والصين ورومانيا وألبانيا 

 اإليطالية  الجزيرة  شبه في المهاجرة  المشاريع تنظيم  توزيع

للغاية وق المهاجرين هو أمر دينامي  الح ّرية لدى  المشاريع  البلد. التوزيع   ًد أصبح داعما إن تنظيم  االقتصادي في  للنظام 
من الشركات فى شمال إيطاليا، خاصة في لوبارديا، والباقي يقع في وسط  المادي لهذه األنشطة ليس موحدا: وتقع نسبة  

لمهاجرين  ) ، وخاصة كامبانيا. وتقع معظم أنشطة وأنشطة ا^) ، خاصة في توسكانا، وجنوب إيطاليا  إيطاليا (
الكبرى، يجذب رواد   المدن  الكبرى مثل ميالنو وروما وتورينو ونابولي. من خالل تحديد مواقع شركاتهم في  المدن  في 
األعمال المزيد من الناس والعمالء، مما يؤدي إلى زيادة ازدهار ونجاح األعمال التجارية. وعلى الرغم من هذا االتجاه،  

الدراسات األخيرة اللتح إحدى  الضوء على كيفية وجود رواد  فإن  قد سلطت  المهاجرة  اد األوروبي حول ريادة األعمال 
 % من البلديات اإليطالية. األعمال المهاجرين في 

 الشركات وأنواع االقتصادية القطاعات

التجارة ( االقتصادية، وال سيما  القطاعات  في مختلف  المهاجرون  يديرها  التي  الشركات  شركات)، من كل  وتنشط 
  ًتماما  ً%). ويكاد يكون تنظيم المشاريع المهاجرة غائبافي المائة) وقطاع الصناعات التحويلية (وصناعة البناء (

في ظروف قانونية).    ًعن القطاع الزراعي، حتى وإن كان العديد من المهاجرين يعملون بنشاط في هذا المجال (ليس دائما
رون في الغالب مطاعم ومحالت ماركت صغيرة ومصففي شعر، إلخ، ولكنهم كانوا أكثر ويدير أصحاب المشاريع المهاج

 في قطاعات الخدمات، وال سيما البستنة. ًأيضا ًنشاطا
) فردية  شركات  معظمها  في  هي  المهاجرة  واألنشطة  التجارية  و  واألعمال  المائة)  الكيانات في  من  المائة  في 

التي تديرها األسر واحدة. وحتى إذا  في المائة) و  في المائة من الكيانات التجارية (في المائة) و  التجارية (
في إيطاليا، فإن هذه الشركات ال توظف اإليطاليين في معظم الحاالت، بل    ًجدا  ًكان وجود تنظيم المشاريع المهاجرة مرتفعا

صحاب المشاريع المهاجرين هم من أصحاب المشاريع الجدد الذين بدأوا  تتألف من قوة عاملة للمهاجرين فقط. وغالبية أ
 ألول مرة شركة ذات إمكانياتهم الخاصة. 
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 المهاجرة المشاريع تنظيم  إمكانات

وكما ذكر سابقا، فإن الهجرة ال تنجم فقط عن نقص فرص العمل في بلدان المنشأ، بل هي نتيجة سلسلة من األسباب المعقدة 
يتسم   المهاجرة  المشاريع  تنظيم  أن  أعاله  المعروضة  الدراسات  أظهرت  بلدانهم. وكما  الخروج من  إلى  الناس  تدفع  التي 

مال هي المفتاح بالنسبة للمهاجرين ألنها تتيح لهم االندماج بشكل أفضل في المجتمع بالحيوية والنشاط في إيطاليا. فريادة األع
إن اإلدماج ليس مهمة سهلة بالنسبة للمهاجرين الذين يتعين عليهم التعامل مع مجموعة   -الجديد الذي كانوا على اتصال به.  

دة من خصائص اإلنسانية، فالناس ما بين مختلف القرون متنوعة من القضايا في البلدان المضيفة. لقد كانت الهجرة دائما واح
ينتقلون باستمرار من بلد إلى آخر بحثا عن فرص أفضل لم يجدوها في بلدهم. إيطاليا لديها تاريخ مهم من الهجرة، وخاصة 

 ًا، الخ. واليوم، واستنادا ، عندما غادر اآاللف من اإليطاليين بالدهم اللنتقال إلى الواليات المتحدة وأستراليا وكندفي القرن  
المختلفون  المهاجرون  فيه  يأتي  الذي  المكان  األوروبي  االتحاد  أصبح  اإليجابي  واالجتماعي وموقفه  االقتصادي  النمو  إلى 

/للحصول على حياة أفضل. في العقود األخيرة، تم استقبال آالف المهاجرين، مع إلقاء نظرة خاطفة عليهم في  
سورية بشكل خاص. وقد بدأت العديد من األحزاب السياسية، في االتحاد األوروبي، بما في ذلك إيطاليا القلق بسبب الحرب ال

بشأن النسب المئوية المتزايدة للمهاجرين في تطوير حمالت تقوم على الخوف واالقتصاد مما يعطي حياة جديدة للقومية. وقد  
زمة االقتصادية، مناخا صعبا للمهاجرين، وال سيما في السنوات األخيرة. خلق هذا الوضع، مقترنا بالمشاكل التي جلبتها األ

بسبب بطء عمل البيروقراطية اإليطالية،    ًمن ذي قبل أيضا   ًقبول المهاجرين، وعملية اندماجهم أكثر تعقيدا  ًوال يسهل دائما
 ائق الرسمية والوضع السياسي.التي ال تسمح للعديد من المهاجرين بأن يكونوا نشطين في المجتمع بسبب نقص الوث

أفضل طريقة إللدماج هي من خالل العمل، ولكن في إيطاليا ثبت أن هذا صعب وصعب. وكما أظهر تقرير منظمة التعاون 
أن معظم المهاجرين مؤهلون أكثر من أي وقت  والتنمية في الميدان االقتصادي عن توقعات الهجرة الدولية لعام  

الفعل، فإن هذا هو نفسه هنا في إيطاليا حتى اليوم. وهي ظاهرة إيطالية، حيث أنشأ المهاجرون شركات  للعمل الذي يؤدونه ب
صغيرة ومشرعة، ال سيما في القطاعات التي لم تعد القوى العاملة اإليطالية مستعدة للعمل فيها، مثل القطاع الزراعي وقطاع  

في إيطاليا   Migrantتفع إنشاء الشركات الناشئة الجديدة والتي أنشأها  البناء والخدمات للمسنين. حتى خالل سنة األزمة ، ار
الحالي حوالي   الوقت  الثقافي  ، ونحن في  االجتماعي  اإلدماج  إيطاليا على نطاق واسع. وهذا يؤكد  شركة في 

 المجتمع.  الجيد، ويبين قدرة المهاجرين على أن يكونوا مستقلين في توفير الثروة وأن يساهموا بنشاط في

 شركة؟ إلنشاء مهاجر مشروع صاحب يحتاجه الذي ما

المهاجرون من بلدان االتحاد األوروبي اإلضافية الذين يرغبون في فتح أعمالهم يحتاجون إلى متطلبات مختلفة للقيام بذلك.  
إلى الغرض الخاص    أول شيء لديهم لمنح تصريح إقامة في إيطاليا. يجب تحويل تصريح اإلقامة هذا من الغرض األصلي

توافر الموارد المالية االلزمة لنوع -بالعمل الحر. هذا التحويل ضروري لفتح شركة أو شركة ويستند إلى بعض المتطلبات:  
 النشاط التجاري الذي يرغب في فتحه؛

للتقدم بطلب للحصول على السجالت  أن يكون لديك المتطلبات التي يحتاجها القانون اإليطالي، بما في ذلك المتطلبات االلزمة  -
 المهنية.

أن يكون لديه بيان رسمي من المكتب المختص ينص على أن الشخص لديه متطلبات تأسيس شركة )يجب طلب هذا اإلعالن  -
 أشهر(قبل 

 الحصول على الترخيص االلزم لفتح عمل معين-
 توفر مكان إقامة مناسب -
الشرعية( التي تتجاوز الحد األدنى الذي يعتبره القانون اإليطالي: في عام    الحصول على دخل سنوي )يأتي من األنشطة-

 يورو. ،من 

أن يضمن طرف ثالث الموارد المالية االلزمة من خالل جميع الوثائق الرسمية االلزمة. تسمح الحكومة اإليطالية  ً ويمكن أيضا
، فإن السعر المحدد لها ألسباب تتعلق بالعمل الحر. بالنسبة لعام  لكل عام باقتباس من تصاريح اإلقامة التي يمكن تحوي

 تحويل.هو من 
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 إيطاليا  في المهاجرين المشاريع تنظيم  الصعب من تجعل أو تشجع التي العوامل

وح المبادرة مما  ريادة األعمال في إيطاليا ليست سهلة. وال تزال آثار األزمة االقتصادية العالمية تؤثر تأثيرا عميقا على ر
يؤدي إلى وضع صعب، وال سيما بالنسبة لريادة األعمال اإليطالية. وتبرز البيانات التي جمعتها معاهد بحثية مختلفة كيف 
العكس من ذلك، أصبح تنظيم  االقتصادية، وعلى  األزمة  المهاجرين ال يتأثر بقدر ما يتأثر بتداعيات  المشاريع  أن تنظيم 

، فإن المشاريع  Censisقيقة قوية في النظام االقتصادي اإليطالي. ووفقا ألحدث الدراسات التي أجراها  المشاريع المهاجرين ح
في المائة من مجموع الموجودين. في حين أن الشركات اإليطالية قد ضاءلت  التي بدأها المهاجرون وِمم  رة لهم هي  

(. رجال األعمال القادمين من االتحاد األوروبي إلى  )من  نمت الشركات المهاجرة بنسبة  بنسبة  
لعمرية التي تقل عن  . والبيانات األكثر اثارة إللعجاب هي عمر رواد األعمال هؤالء: فهن الفئات ا7اضافية هي  
في المائة. إن ريادة األعمال المهاجرين الشباب هي حقيقة مهمة في إيطاليا. والعوامل التي عززت هذا النمو سنة هي  
 كثيرة: 

 :: استعداد مجموعات عرقية معينة لريادة األعمال )على سبيل المثال المواطنين القادمين من الشرق األوسط والقصى(
 شبكة اجتماعية ومألوفة قوية، مما يسهل ويحفز إنشاء أنشطة عمل جديدة.وجود 

 االنفتاح على التعلم، وال سيما التعلم المهني إلبداع المهاجرين.

والعوامل التي تحفز على تنظيم المشاريع كثيرة؛ والعوامل التي تؤدي إلى تشجيع المشاريع التجارية على تنظيم المشاريع،  
دي إلى االضطالع باألعمال الحرة، والعوامل التي ويعتبر المهاجرون أن تنظيم المشاريع هو وسيلة فعالة  والعوامل التي تؤ

اللندماج في المجتمع واستراتيجية لخلق فرص العمل، حيث أن العديد من المهاجرين ال يدخلون بسهولة إلى نظام العمل 
لمهاجرين إحساس قوي بريادة األعمال، التي يُنظر إليها على  لدى ا  -اإليطالي ألسباب متنوعة، اجتماعية واقتصادية.  

أنها وسيلة الكتساب االستقاللية واإلشباع وتثمين الكفاءات والمعارف التي يمتلكها وتعزيز وضعهم االقتصادي. وبطبيعة  
ن يبدو في إيطاليا أنها  لديها هذا الميل، ولك  ًالحال، فإن هذه الخصائص ال تقتصر على المهاجرين، فالمشاريع الحرة عموما

. فالمهاجرون، وال سيما أولئك  ًفي األشخاص الذين لديهم خلفية مهاجرة، ألسباب اجتماعية ونفسية مختلفة أيضا ً أكثر بروزا
القادمون من بلدان االتحاد األوروبي اإلضافية والذين لديهم خلفية من الهجرة غير الشرعية، لديهم خلفية مهمة دفعتهم لسبب 

خر إلى االنتقال من بلدهم األصلي. والفكرة العامة للمهاجرين في العديد من البلدان اليوم هي فكرة الفقراء، الذين عادة  أو آل
ما ال يتمتعون بأية مؤهالت للهروب من الحرب والتعذيب وما إلى ذلك. هذا يمكن أن يكون حقيقيا لكثير من الحاالت ولكن  

هم األغلبية الذين يُجبرون على مغادرة بلدانهم حتى لو كان لديهم استقرار اقتصادي    ليس بالنسبة لهم جميعا. والمهاجرون
مألوف؛ كثير منهم قد بدأت بالفعل مشاريعها ولها مؤهل. إن الوصول إلى بلد أجنبي، الذي يتمتع بحس قومي أكثر فأكثر 

قيمتهم ومعارفهم وكفاءاتهم.  ًليس سهال إثبات  األعمال يمكنهم  ريادة  أعمال مهاجر  ، ومع  العمل كرائد  في سوق  الدخول 
أصعب منه بالنسبة ألصحاب المشاريع من السكان األصليين. وعلينا أن يواجهن المزيد من الصعوبات ونوعا من "المشتبه 
هم  به" الذي يمكن أن يتصاعد أحيانا إلى أعمال تمييز حقيقية. ولكن ريادة األعمال هي على أي حال الخيار األفضل بالنسبة ل

ألن العمل التابع أكثر صعوبة، ليس فقط بسبب الوضع القانوني ولكن أيضا بسبب عوامل أخرى، وال سيما عدم اعتراف  
 البلد المضيف بمؤهالتهم األصلية وظروف العمل المنخفضة. 

تنظيم المشاريع. عوامل ال تشجع على   ً واألسباب التي تزيد من روح تنظيم المشاريع لدى المهاجرين كثيرة، ولكن هناك أيضا
في إيطاليا أهم العوامل هي تعقيد نظام البيروقراطية، الذي يعتبر واحدا من آخر العوامل في االتحاد األوروبي. عند بدء  
مشروع جديد ، والوثائق والوقت االلزم هائلة ، ورجال األعمال اللنتقال من مكتب إلى آخر للحصول على ما يحتاجونه لبدء  

من عدم تشجيع أصحاب المشاريع. وثمة   ًتثبط أحيانا  ًفقة مع القانون. وهذه العملية التي تستغرق شهوراشركة قانونية متوا
مشكلة هامة أخرى هي االفتقار إلى سياسات حكومية تشجع على تنظيم المشاريع؛ في إيطاليا ال تكفي هذه السياسات وتتسبب 

ؤدي في كثير من الحاالت إلى إغالق العديد من الشركات التي ال في دفع المؤسسات الكثير من الضرائب إلى البالد، مما ي
 تستطيع تحمل هذا العبء.

وعلى الرغم من النمو المستمر لريادة األعمال للمهاجرين، فإن هناك ظاهرة جديرة باالهتمام. وحتى إذا كان تنظيم المشاريع  
بالنسبة للكثيرين، ال سيما بسبب نقص المعرفة   ًالفي مجتمعات المهاجرين يشجع على اإلدماج، فإن هذا المسار ليس سه

التي أجراها   الدراسة  لنفس  الوطنية. ووفقا  المهاجرين  أعاله، فإن    Censisباللغة  المشاريع  المائة من أصحاب  في 
 :% ال يعرفون سوى أساسيات اللغة. يمكن معالجة هذه المشكلة إلى األسباب الرئيسية يعانون من اإليطالية و

دم توفير دورات اللغة للمهاجرين، ال سيما في األشهر األولى من وصولهم. وبعد قبول طلب اللجوء من المهاجرين في ع
المقام األول، يتم استضافة هذه الهياكل في هياكل معينة مخصصة لهذا الغرض. وتدير الهياكل منظمات مختلفة من أجل  

توفر دورات دراسية ودورات في مجال اللغة للتعليم المهني. ويؤدي نقص الربح ولغير هادفة للربح، التي يتعين عليها أن  
 الموارد إلى تخفيض هذه الموارد وبالتالي إلى االفتقار إلى الكفاءات في اللغة اإليطالية؛ 

، عالقة المهاجرين فقط ضمن مجموعتهم العرقية. وال تربط الكثير من المهاجرين عالقات كثيرة خارج مجموعاتهم اإلثنية
وهذا يؤدي إلى استخدام لغتهم األم فقط. وهذا أمر شائع بين جميع فئات المهاجرين وكذلك بين منظمي المشاريع. وتسلط  

 % منهم فقط ضمن مجموعتهم العرقية.الدراسة الضوء على كيفية وجود عالقة بين 
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االقتصادي، ولكن ليس بالضرورة على المستوى  ويمكن أن تؤدي روح المبادرة إلى إدماج أفضل، ال سيما على الصعيد  
 االجتماعي. 

 

 تركيا

من طالبي اللجوء   ًكبيرا  ًالجئين من االلجئين الذين تدفقوا بأعداد كبيرة من سوريا المجاورة وعددا  ًوتستضيف تركيا حاليا
وإيران والصومال، وأفغانستان  العراق  أخرى، ومعظمهم من  فردي من جنسيات  بين جنسيات    الذين يصلون بشكل  من 

أخرى. ويخضع هذان الشخصان من طالبي الحماية لمجموعتين مختلفتين من قواعد وإجراءات اللجوء. وعلى هذا النحو، 
 فإن نظام اللجوء التركي له هيكل مزدوج.

أبريل   االتحاد األوروبي بشأن األجانب والحمايةً، اعتمدت تركيا قانونًا جدي ًدا شام  في  الدولية،    ال مستوحى من 
والذي يضع إطا ًرا قانونيًا مخص ًصا للجوء في تركيا ويؤكد التزامات تركيا تجاه جميع األشخاص الذين يحتاجون إلى  
حماية دولية، بغض النظر عن بلد المنشأ، على مستوى القانون المحلي الملزم. كما أنشأ القانون الجديد مديرية مدنية جديدة  

مسؤولية الهجرة واللجوء. وال تزال هذه الوكالة الجديدة في الوقت الراهن بصدد إنشاء قيادة   إلدارة الهجرة مكلفة بتولى
تنفيذية كاملة بشأن عبء قضايا اللجوء وبناء نظام لجوء جديد كامل من الصفر. تطبق تركيا نظام "حماية مؤقتة" اللجئين  

القانونية، فضال ع اإلقامة  في  الحق  المستفيدين  يمنح  والخدمات من سوريا،  الحقوق  على  الحصول  ن مستوى معين من 
، على أساس جماعي، للمواطنين السوريين والفلسطينيين عديمي الجنسية ًاألساسية. وضع "الحماية المؤقتة" المكتسبة مبدئيا

ظام وهيئة إدارة شؤون األراضي هي السلطة المسؤولة عن قرارات التسجيل والوضع في نطاق ن -القادمين من سوريا.  
المادة   إلى  يستند  الذي  المؤقتة"،  المؤرخة  "الحماية  المؤقتة  الحماية  والئحة  المؤقتة  الحماية  قانون  تشرين من 

. ومن ناحية أخرى، يُتوقع من طالبي اللجوء من بلدان المنشأ األخرى أن يتقدموا بطلب للحصول على  األول/أكتوبر 
قانون بموجب  فردي  دولية"  "حماية  إدارة   مركز  بها  تقوم  التي  المركز  تحديد  إلجراءات  وأن يخضعوا  الدولية،  الحماية 

، ًالشؤون العامة. ومع ذلك، فإن مديريات إدارة الشؤون العامة في المقاطعة لم تصبح جاهزة للعمل بشكل كامل إال مؤخرا
مقدمي طلبات "الحماية الدولية". وفي  ولم تصدر حتى اآلن سوى عدد قليل من القرارات المتعلقة باإلجراءات والوضع بشأن  

،  LFIPحين أن إدارة شؤون االلجئين ال تزال بصدد وضع إجراء وطني جديد للجوء على أساس برنامج الحماية من قبل 
فإن المفوضية تضطلع بدور رئيسي في تركيا بوصفها جهة فاعلة "تكميلية" في مجال الحماية، وتواصل االضطالع بأنشطة  

اال التوطين  تحديد وضع  بإحاالت إلعادة  المفوضية، وتقوم  أساس والية  تقوم على  التي  إجراء    —لجئين  "بالترادف" هع 
الحكومة الجديد "للحماية الدولية". وهع ذلك، فإن قرارات المفوضية المتعلقة بتحديد وضع االلجئ ال يكون لها أي أثر ملزم  

إدارة شؤون االلجئين بوصفها الجهة الوحيدة التي تتخذ القرار في    مباشر بموجب برنامج العمل اإلقليمي، الذي يُقر بقوة
 طلبات اللجوء.

تجربة تركيا مع سياسة الباب المفتوح، كانت في الواقع بلد استضافة أكبر عدد من االلجئين في العالم، وخلقت مساحة معيشة 
من أي نزاع آخر في العقدين الماضيين: فقد فر  لماليين السوريين. لقد أسفرت الحرب في سوريا عن عدد من االلجئين أكثر  

مليون سوري )الشكل . وقد لجأ أكثر من  ًمليون نازح داخليا مليون شخص من البالد، باإلضافة إلى  حوالي  
 ( إلى تركيا، مما يجعلها أكبر دولة مضيفة اللجئين في العالم. 

تواصل تركيا قيادة االستجابة ألزمة االلجئين السوريين. توفر الئحة الحماية المؤقتة للسوريين في تركيا إمكانية الحصول  
، شبكة األمان االجتماعي  على التعليم والرعاية الصحية وسوق العمل. منذ إطالقه في جميع أنحاء البالد في نوفمبر  

التي تنفذ بالتعاون  -أو برنامج التماسك االجتماعي كما يترجم عنوانه باللغة التركية  -وبي الطارئة التي يمولها االتحاد األور 
االجتماعية ) األسرة والسياسات  الكوارث والطوارئ )MoFSPمع وزارة  العامة  AFAD(، ورئاسة إدارة  (، والمديرية 

، تسعى إلى تلبية االحتياجات األساسية  (DGMM(، والمديرية العامة إلدارة الهجرة )DGCPAللمواطنة وشؤون السكان )
بين أكثر من مليون الجئ في جميع أنحاء البالد من خالل توفير متعددة األغراض ، نقدية غير مقيدة. وفي حزيران/يونيو  

في في المائة منهم مستضافين في مخيمات االلجئين، ومليون سوري مسجلين في تركيا، ، كان أكثر من 
 يقيمون في المناطق الحضرية والمناطق شبه الحضرية والريفية.المائة 

، إال أنها تواجه اآلن قضايا  وفي حين أن تركيا كانت سخية في توفير الرعاية الطارئة اللجئين السوريين منذ عام  
أن تركيا لم تمنح  توفير بعض الحقوق والفرص لهم التي من شأنها تسهيل اندماجهم في المجتمعات األوسع. على الرغم من

، أصبحت االلئحة الخاصة بتصاريح عمل األجانب تحت السوريين وضع االلجئ الرسمي، في يناير/كانون الثاني  
الحماية المؤقتة سارية المفعول. تسمح هذه االلئحة للسوريين بالتقدم بطلب إلى وزارة العمل للحصول على تصاريح عمل  

ح بإمكان االلجئين السوريين اآلن الحصول على تصريح عمل والحصول على نظام التعليم بعد ستة أشهر من تسجيلهم. وأصب
والتدريب المهني. من خالل كسب لقمة العيش أو الحصول على مؤهل مهني، تتاح الفرصة اللجئين ليصبحوا أعضاء نشطين  

في عدد السكان السوريين في تركيا، تحولت    من االستمرار في تلقي المساعدات. ومع النمو السريع ً في االقتصاد التركي بدال 
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الشركات عبر الت ّكن إلى غير كافية. وبقي بعض السوريين مع أقاربهم في تركيا في بداية الحرب. ومع ذلك، ومع إطالة  
، يعيش السوريون في الغالب في مدن  أمد الحرب، بدأ السوريون في االنتشار في جميع أنحاء تركيا. كما يظهر الشكل  

 يبة من الحدود السورية والمدن الكبيرة في مناطق أخرى مثل اسطنبول وقونيا وإزمير وبورصة. قر
 

 تركيا  في المهاجرين األعمال ريادة

 قريبة  مناطق  في  كبير حد إلى الشركات هذه تجمعت . سنوات بين ضعفًا  40 السوريون افتتحها التي الشركات عدد زاد  ، المثال سبيل على
 .أعلى التجارة حجم حيث الكبرى والمدن سوريا مع تركيا حدود من
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 YME بتعليم  المتعلقة الجيدة الممارسات 5 الفصل

 ؟  لتعليم األنسب بالطريقة يتعلق فيما حدة على  دول من بلد كل على نظرة نلقي الفصل هذا في

 بريطانيا

 االجتماعية المؤسسة I األولى الخطوات

الحضرية   الهجرة  مؤسسة  مع  بالشراكة  تقديمه  يتم  الذي  أولميتش  برنامج  هو  االجتماعية  المشاريع  في  األولى  الخطوات 
RBS .سيتي بريدج ترست ومؤسسة الشباب ، 

 داخل مجتمعاتنا المحلية.  ً كبيرا ً ويركز هذا البرنامج على تلبية احتياجات المهاجرين في وقت ارتفع فيه عددهم ليشكلوا قسما
في المائة من سكان  واليوم، فإن واحدا من كل ثالثة أشخاص يعيشون في لندن هو مهاجر، في حين يشكل المهاجرون  

البرنامج   يتضمن  ثانيا،  إشراك    RSLsنوتنغهام.  في  الثورة  وقت  في  مستويات  عدة  على  المسجلة(  االجتماعية  )المالك 
RSLs  ( الذي تدعمه أكثر من  ، يقوم مشروع الضوء األخضر)مع المشاريع االجتماعية. وعلى الصعيد الوطني

جمعية سكنية، ببحث نطاق التنمية المستدامة للمشاريع االجتماعية من جانب رابطات اإلسكان. وتهدف هذه الشراكة على  
يعمل نفسه،  الوقت  وفي  في جمهورية صربسكا.  والمقيمين  للشباب  المستدامة  العمل  فرص  تحديد  إلى  الخصوص   وجه 
الصندوق الخيري لجمعيات اإلسكان مع المؤسسات االجتماعية المالية الرئيسية على تجريب برنامج للتمويل الصغير في  
قطاع اإلسكان. وعلى المستوى المحلي، هناك أمثلة كثيرة على أن هذه الشبكات ال تقوم فقط بتطوير المشاريع االجتماعية،  

 ها من أجل تحقيق أهدافها االجتماعية الخاصة. على التعاقد عليها والشراكة مع ًبل أيضا
( االجتماعية  المشاريع  في  األولى  االجتماعية  FSISEالخطوات  األعمال  لرواد  والدعم  للتدريب  أولميتش  برنامج  هو   )

المرحلة   الحضرية  الهجرة  مؤسسة  كلفت  وقد  بقيادة.  المهاجرين  خلفيات  من  المؤسسات  والطموحين  قدرات  ببناء 
إلى درجة أنها قادرة على اختبار التجارة من أجل    ًية التي يديرها المهاجرون قبل بدء تشغيلها وبدء تشغيلها مبكرااالجتماع

الملهم    RBSمن البرنامج من خالل برنامج  إثبات أو دحض نموذج أعمالها، قبل بدء التشغيل الكامل. تم تمويل المرحلة  
 CLIMBفت مؤسسة الهجرة في العاصمة مؤسسة الشباب بتسليم برنامج  للمؤسسات ضمن دعم نوعي من متروبوليتان. كل

، وهو برنامج دعم مكثف للمشاريع االجتماعية. تم تسليم البرنامجين معا في شراكة مع متروبوليتان )اإلسكان(. وتمتعت  
المجتمع تنشيط  إعادة  ذلك  في  بما  اإلسكان،  جمعية  داخل  الرئيسية  اإلدارات  مع  بعالقات  والمشتريات    البرامج  المحلي 

واالتصاالت. وتبادل أصحاب المصلحة المعلومات وعززوا البرنامج ككل وشجعوا اإلحالة المتبادلة بين مقدمي الخدمات. 
مؤسسة اجتماعية يقودها مهاجرون في توظيف   ً كبيرا ً وقد أثبت برنامج الخطوات األولى في المشاريع االجتماعية نجاحا 

منها من الوصول إلى نقطة التداول االختباري. وكان هذا يتجاوز بكثير  مع مقترحات تجارية قابلة للتطبيق، وتمكين  
 تجار اختبار. إلى  هدفها األصلي المتمثل في 

ومهارات األفراد على إدارة مشاريع  ويهدف المشروع إلى تحقيق هدفين رئيسيين هما: تنمية قدرات مجتمعات المهاجرين  
اجتماعية قابلة اللستمرار وتيسير وصول تلك المؤسسات إلى األسواق بطريقة تفيد مجتمعات المهاجرين الذين يعيشون في  
أوساط   االجتماعية في  بالمشاريع  الوعي  المشروع ضرورة زيادة  المحورية في  األمور  الكبرى. وكان من  المدن  مساكن 

اجرين، وال سيما أولئك الذين يعيشون في المساكن في المدن الكبرى، وبين موظفي اإلسكان في العاصمة،  مجتمعات المه
األوسع نطاقا. الخطوات األولى    BAMERوفيما بين أصحاب المصلحة اآلخرين من قطاع المهاجرين وااللجئين وقطاع  

البدء أو بد االجتماعية كلها في مرحلة ما قبل  المشاريع  االجتماعية. وقد الحظت في عمالء  اية جديدة لتطوير مشاريعهم 
مرحلة ما قبل البدء حاجة اجتماعية محلية وحددت نوع الخدمة التي قد تستجيب لها بطريقة مبتكرة. يأتي الكثيرون مع أكثر  

ال الفكرة. وقد برعت جهات أخرى في مهنة أو مهنة معينة أو طورت مهارات تريد استخدامها لصالح  مجتمع قليال من 
،  IPSأو  CICالمحلي. لمحة نموذجية عن انضمام بداية جديدة للبرنامج هو من مؤسسة اجتماعية مسجلة حديثا باعتبارها 

أو كمتداول وحيد الرغبة في تطوير بعد اجتماعي ألعمالهم والتسجيل. وكثيرا ما يقوم هؤالء أصحاب المشاريع االجتماعية  
شاء مشروع جديد. وهم يسعون إلى تطوير المنتجات، واالستثمار لنقلهم إلى المرحلة  بموازنة وظيفة قائمة مع متطلبات إن

التالية. ومن المتطلبات الرئيسية للبرنامج وضع عملية قوية لبناء القدرات لتمكين أولئك الذين لديهم إمكانية الوصول إلى  
 وتحديد الخطوات التالية لتنمية المشاريع. السوق الختبار التجارة، وتطوير ممارسات العمل في مجال تخطيط األعمال،

 مصادر: 
; جون مايفورد وبراين ميلينغتون Olmecتقرير عن الخطوات األولى في برنامج المشاريع االجتماعية من قبل المؤلفين  

في    المساهمين: سام أوبنغ، مالكولم شيبارد، مي هوي وبروس وود. ويمكن العثور على مزيد من التفاصيل حول البرنامج
http://olmec-ec.org.uk 



24

 

 الدولية الشباب األعمال منظمة

(YBI) 
سنة( لبدء أعمالهم التجارية وتنميتها  -يدعم البنك الشباب أصحاب المشاريع الشباب الذين ال يقدم لهم خدمات )

والحفاظ عليها ، مما يمكنهم من خلق فرص العمل وبناء المجتمعات وتغيير حياة الناس. وبغض النظر عن مكان عملهم،  
فإن تركيزهم ينصب على الشباب الذين لديهم فكرة تجارية قابلة للتطبيق ولكن دون الوصول إلى هياكل الدعم التي يحتاجون 

ويُشرك البنك الدولي مع الشركات والحكومات ووكاالت التنمية الدولية والمؤسسات   -ا إلنشاء وإدارة األعمال التجارية.  إليه
لرواد األعمال الشباب الذين ال يتمتعون بمنافع   ًالخيرية واألفراد، من أجل تنمية ورعاية شبكة فعالة ومستدامة تخلق أثرا 

دولي أللعمال التجارية بين األعضاء والشركاء ذوي األهداف المتوائمة إلحداث التغيير لرواد  على نطاق عالمي. يجمع البنك ال 
األعمال الشباب بسرعة وعلى نطاق واسع. وهي تقوم بذلك من خالل االستفادة من القدرة الفريدة للشبكة على التعلم واالبتكار 

 ين بشكل فردي وقوي بشكل جماعي.وتبادل الخبرات والمعارف المتنوعة التي تجعل أعضائها فعال
 
 

 
 

 Me4Change)) التغيير  أجل من المهاجرين تمكين

لخطط الدعم لمنظمي األعمال المهاجرين الشباب، وال    ًأوسع نطاقا  ًويح ّسن ويوفر نشرا  ME4Changeينشئ مشروع  
( المقيمون بصورة قانونية في االتحاد  -إلى االتحاد األوروبي، أي المهاجرون الشباب ) ً سيما أولئك الذين يصلون حديثا

 ًص ويبنون مشروعا األوروبي والبلدان المضيفة ألكثر من عام على األقل، لمساعدتهم على أن يصبحوا يعملون لحسابهم الخا 
)يدرون الربح أو مع أهداف اجتماعية(. وهي تجمع بين منظمات من بلدان مختلفة حيث تبلغ الهجرة ذروتها، ولوضع  ً ناجحا

حلول مبتكرة إلدماج المهاجرين، وال سيما للشباب )قطاع رئيسي ستمثله رائدات األعمال( الراغبات في بدء أعمال تجارية/  
لناشئة. ويتم ذلك عن طريق الجمع بين التجارب المختلفة المستمدة من مختلف البلدان المشاركة: من  تعزيز نمو شركاتهم ا

للمهاجرين في الحياة االقتصادية واالجتماعية )ألمانيا وبلجيكا(؛ ومن جهة أخرى،   ً ناجحا ً جهة البلدان التي تدير بالفعل إدماجا
اجح للمهاجرين في الحياة االقتصادية واالجتماعية )ألمانيا(؛ والبلدان التي تعمل فإن البلدان التي تعمل بالفعل على االندماج الن

بالفعل على االندماج في الحياة االقتصادية واالجتماعية )ألمانيا(؛ والبلدان التي تعمل بالفعل في مجال الدمج )بلجيكا وألمانيا(؛  
)بل االجتماعي  االندماج  بالفعل في مجال  التي تعمل  االندماج والبلدان  بالفعل في مجال  التي تعمل  جيكا وألمانيا(؛ والبلدان 

وعلى الجانب اآلخر، ال تزال البلدان التي ال تزال فيها القدرة على االستفادة االجتماعي )بلجيكا، ألمانيا(؛ والبلدان الـ  
التأخر في وضع السياسات )إيطاليا بسبب ذروة تدفق الهجرة أو   ً أساسا ً من خبرات ومهارات المهاجرين الشباب تشكل تحديا

مشروع  فإن   ، األوروبي  االتحاد  في  وكذلك  المحلية  الممارسات  أفضل  وتبادل  الخرائط  رسم  خالل  من  وفنلندا(. 
ME4Change   سيكون تغيي ًرا في قواعد اللعبة في جميع بلدان االتحاد ، مما يخلق حالة نجاح ليتم تكرارها على مستوى

ينتهى المجال إلنشاء نظام بيئي حيوي حيث يمكن للمهاجرين الشباب استغالل الفرص المتاحة لهم، وتنمية االتحاد األوروبي. و
وبناء مهارات األعمال التجارية لتحسينهم كمقاولين. ويتحقق ذلك من خالل توفير برنامج تدريبي قوي ومتعدد األبعاد، بما 

ة تدريب قصير "أثناء العمل" من قبل المرافق )رائد أعمال مهاجر  في ذلك خطة توجيه مبتكرة تتيح للمهاجرين الشباب فرص 
المستثمرين   أمام  الواجهة  بفرصة  الشباب  المهاجرين  المشاريع  أصحاب  ستحظى  التوجيه،  خطة  من  وكجزء  متمرس(. 

 وأصحاب المصلحة المعنيين خالل فعاليات الترويج المخصصة، والتي سيكون لها طابع عبر وطني.
و تطوير برنامج تدريب وإرشاد لتحفيز وتعزيز وتمكين الشباب المهاجرين من ريادة األعمال، مما يزيد من  الهدف العام ه

 فرصهم في المشاركة الكاملة في المجتمع. أهداف محددة: 
 تحديد عوامل النجاح والتحديات والعقبات التي تحول دون بدء الشباب المهاجرين األعمال التجارية؛  -
االتحاد والنظام اإليكولوجي بأكمله عن طريق ربط االتحاد بكونسورتيومات أخرى ناجحة تم اختيارها    تعزيز الشبكات داخل -

 بواسطة النداء؛ 
 إشراك المهاجرين وتجنيدهم بوضع خطة محددة لزيادة الوعي وإجراءات تكتيكية محددة؛ -
 وضع برنامج تدريب وتوجيه سلس ومبتكر وفعال للمهاجرين الشباب المجندين؛ -
وإعداد  إشرا - المخصص  التوجيه  توفير  أجل  من  والوطنية  واإلقليمية  المحلية  المستويات  على  خبرة  ذوي  موجهين  ك 

 المهاجرين الشباب ألحداث نصب األحداث كجزء من الدروس المستفادة.
-  

 https://ec.europa.eu/docsroom/documents/24461 المصدر:
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 جديدة بداية

تجمع البداية الجديدة مجتمعات المهاجرين وريادة األعمال لتقديم برنامج دعم لرواد األعمال المهاجرين وإنشاء نهج مجتمعي  
البعض. وسوف تعمل البداية الجديدة مع المنظمات التي تدعم المهاجرين الشباب لبناء  حيث يمكن للجميع التعلم من بعضهم

نظام دعم متصل لتمكين ريادة األعمال في المنطقة المضيفة. وسيدعم برنامج األنشطة المهاجرين الذين لديهم فكرة يريدون 
بد الذين  أو  األعمال  ريادة  خلفية من  لديهم  إلى شركة ومهاجرين  لتنمية تحويلها  الدعم  إلى  أعمالهم ويحتاجون  بالفعل  أوا 

وتطوير شركتهم. وقد تم تصميم البرنامج اللستفادة من نقاط القوة األساسية للشركاء الثالث في الجامعة وتقديم الدعم المتعدد  
 األبعاد لرواد األعمال المهاجرين في لندن وليمبورغ وماستريشت. 

دول في  من رواد األعمال المهاجرين الشباب في و تطوير وتقديم برنامج لدعم  الهدف الرئيسي من البداية الجديدة ه
مما يسمح لهم باكتساب الكفاءات والقدرات االلزمة لمستقبل ريادة    -المملكة المتحدة وهولندا وبلجيكا    -االتحاد األوروبي  

 األعمال. 
وتجريب منصة قابلة للتكرار وقابلة للتطوير من أجل    ويريد المشروع أن يتجاوز مجرد تقديم الدعم. ويهدف إلى تطوير

الجديدة   البداية  وستوفر  الريادية.  رعاية روحهم  من  وتمكينهم  الشباب  المهاجرين  لتمكين  الدعم  لخدمات  إيكولوجي  نظام 
نقل في النظام  إمكانية الوصول إلى المعارف المحلية والشبكات والدعم التجاري والمالي لمساعدة المهاجرين الشباب على الت

في البلد المضيف ودعمهم في المشاريع الناشئة. وسوف يقدم الدعم عبر األبعاد الثالثة المحددة على أنها أفضل الممارسات: 
من خالل تهديم الدعم الفردي والجماعي لألعمال التجارية، والمشورة القانونية وما إلى ذلك   —* قسم الكفاءات والمهارات  

من خالل الوصول    —من خالل أنشطة اإلرشاد والتواصل. * االحتياجات الملموسة    —االجتماعي    * توفير رأس المال
الحصول على   أيضا  ولكن  أوسع  األعمال على نطاق  دعم  إلى مجتمع  بأسعار معقولة/ مجانية وصالت  أماكن عمل  إلى 

 الخدمات المالية. 

 المصادر: 
https://ec.europa.eu/docsroom/documents/24461 

!#/www.freshstart4eu.com 
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، هناك مجموعة واسعة من  التحديد  الشباب على وجه  المهاجرين  التي تستهدف  المفصلة أعاله  المشاريع  إلى  باإلضافة 
سنة، وقد حان ثقة األمير في    Start Ups UKالخدمات لرواد األعمال الشباب بشكل عام على النحو المفصل أدناه:  

عدة المالية والدعم التجاري في جميع أنحاء المملكة المتحدة )باستثناء  مخطط صندوق األمير من العمر نفسه. وهي تقدم المسا
اسكتلندا التي لديها مخططها الخاص( وتركز على الشباب الذين كافحوا في المدرسة، أو كانوا في الرعاية، أو عاطلين عن  

 العمل لفترة طويلة أو كانوا في ورطة مع القانون. 
^ سنوبا، وكجزء جنيه إسترليني بنسبة  شكل قروض للشركات الناشئة تصل إلى    تأتي األموال النقدية المعروضة في

من الصفقة تتلقى أيضا مساعدة من مرشد أعمال. للتقدم بطلب، اتصل بمكتب منطقتك المحلية حيث يتوقع منك إعداد خطة  
 صول على برنامج األعمال. سنة التقدم بطلب للح-عمل للحصول على المال. يمكن لمن تتراوح أعمارهم بين 

-شل اليف واير ساعدت على تشجيع المشاريع بين أولئك الذين تتراوح أعمارهم بين  شل اليف واير منذ عام  
جميع  التدريب  وحزم  األعمال  منشورات  مجموعة  تغطي  والمشورة.  السنة  مدار  على  المساعدة  تقديم  خالل  من 

 رواد األعمال إلى معرفتها ، من إدارة األشخاص إلى التسويق والموارد البشرية. الموضوعات الناشئة التي يحتاج  
منسق على الصعيد الوطني يمكنهم تقديم المشورة على أساس واحد بشأن بدء  وباإلضافة إلى ذلك، هناك أكثر من  

تدير أيضا نظام الجائزة حيث يتنافس رواد األعمال على جائزة    LiveWireالعمل. في حين ال تقدم القروض أو المنح شل 
 www.shelllivewire.org-£ ولقب رجال األعمال الشباب من السنة. ،

ير الربحية تقدم للشركات  ولكن هذه الشراكة غ  BSBIمبادرة األعمال التجارية الصغيرة الكبيرة من السهل التغاضي عن  
الصغيرة في المملكة المتحدة المشورة والدعم الجيد والمعلومات من مجموعة متنوعة من المصادر بما في ذلك الجمارك  

واإليرادات الداخلية ومكتب براءات االختراع. يتطلب العضوية ، ولكن من خالل القيام بذلك سوف تحصل    HMوالمكوس  
وات األعمال التجارية وأيام المشورة ، والتشاور المجاني ، والمساعدة في المحاسبة والمساعدة  على حرية الوصول إلى ند

 www.bsbi.co.ukفي مجموعة كاملة من المواضيع. 
ف يساعد رواد األعمال الشباب ربط األعمال من المحتمل أنك سمعت عن "ارتباط األعمال" دون معرفة بالضبط ما تفعله أو كي

هذه الشبكة   -وهي وكالة حكومية أنشئت لمناصرة قضية الشركات الصغيرة    -مثلك. تدار من قبل خدمة األعمال الصغيرة  
 الوطنية من الوكاالت تقدم المشورة والمعلومات والموارد لمساعدتك في طريقك إلى النجاح. 

اليوم ، كان أول ميناء للمكالمات ، وعلى الرغم من أنه من المتوقع أن تساهم    بالنسبة للعديد من رواد األعمال الناجحين
القضايا من   أنواع  إلى معرفة الخبراء حول جميع  التي تتلقاها ، ستحصل على إمكانية الوصول  الخدمة  بشيء في تكلفة 

سجل األعمال الوطنية واحدة من القضايا الرئيسية التي من    www.businesslink.orgالتجارة اإللكترونية إلى التصدير.  
االستخدام بالفعل،   إلى معالجة عند بدء عمل تجاري جديد هو الخروج مع اسم لمشروعك ليست قيد  المرجح أن تضطر 

 وتسجيله وأي الشعارات والعالمات التجارية والمواقع المرتبطة بها.
ة ولكن السجل الوطني أللعمال يمكن أن يكون مساعدة كبيرة ألنه يمكن أن يقدم كل شيء تحت سقف واحد  إنها عملية معقد

ورسوم فقط لتكلفة التسجيل نفسه. باإلضافة إلى ذلك ، سيساعدك أي ًضا على إنشاء جميع أنواع الشركات البريطانية أو  
في    Young Enterprise UKتأسست    www.anewbusiness.co.ukالخارجية بسرعة وكفاءة وبدون متاعب.  

 شاب كل عام.مجموعة من برامج تعليم األعمال ألكثر من  Young Enterprise، وتدير عام 
من  مع أكثر    Young Enterpriseيحصل المشاركون على خبرة مباشرة في إدارة شركة من خالل شراكة  

شركة في جميع أنحاء المملكة المتحدة. تهدف المنظمة إلى تحسين مهارات تنظيم المشاريع في سن مبكرة، مع إعطاء الشباب 
 مقدمة قيمة لعالم األعمال.

وعلى الرغم من أن معظم مخططات المشاريع الشابة تدار في المدارس، فإن المنظمة لديها أيضا برنامج للخريجين وتدير  
 سنة في مؤسسات االحتجاز. برامج لمن تقل أعمارهم عن 

التي يديرها جيش من   إنتربرايز"  الدعتعتمد "يونغ  األعمال والحكومة للحصول على  م.  متطوع على مجتمع 
www.young-enterprise.org.uk 

إطالق مجموعة مشاريع مقرها لندن تقدم الدعم والمشورة المجانية للشباب. يهدف برنامج االنطالق إلى مساعدة الشباب 
ة؛ باإلضافة إلى خدمات المشورة الخاصة به  على اكتشاف وتطوير مواهبهم ال ُمغامرة وعقد ورش عمل وفعاليات مجاني

 ً.مجانا
 هو موضع ترحيب، سواء كان لديهم بالفعل فكرة تجارية أم ال. -أي شخص تتراوح أعمارهم بين  

www.businesslaunchpad.org
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 YME التعليم  حول الممارسات أفضل حول الخبراء آراء

المهاجرون في الخارج والمهاجرون العائدون االسكتلنديون هم تقريبا ضعف احتمال أن يكون محاولة نشطة لبدء األعمال  
بالنسبة   أيضا  الحال  المهاجرين. وهذا هو  االسكتلنديين غير  مقارنة مع  بهم،  الخاصة  التجارية  األعمال  إدارة  أو  التجارية 

 ^ أكثر عرضة للمشاركة في نشاط ريادة األعمال في مرحلة مبكرة.^ و الذين هم  RUKللمهاجرين االسكتلنديين 
وبشكل عام، ترتبط الهجرة باألفراد المهرة والطموحين الذين من المرجح أن اكتشاف فرص االعمال وبدء مشاريع واعدة  

 جديدة. لذلك عليك أن تتأكد من أن الحكم مختلف. 
أن يسدو المهاجرين  المشاريع  ألصحاب  تعقيدات عديدة، بما في ذلك ويمكن  الوقت نفسه  الدولية ويواجهون في  الحدود  ا 

(، وفي الوقت  Brinkerhoffسياقات األعمال التجارية المختلفة، والحدود، والهويات والخصائص عبر الوطنية )
؛  Brinkerhoff  2009)   نفسه يمكنهم األستفادة من مواردهم في مجال تنظيم المشاريع المكتسبة من خالل عمليات التدويل

(. وكجزء من مواردهم،  (. تيريسن وعالم  ؛ وشركة برينك هورهو   ،وشركة برينكرهوف  
يمكن ألصحاب المشاريع االستفادة من رأس المال البشري، الذي يشير إلى الخصائص والمهارات والكفاءات والتعليم التي  

تماعي، الذي يشير إلى طبيعة العالقات األجتماعية وكيف يمكن األعتماد عليها هي هبات فردية، فضال عن رأس المال األج
(. رأس المال البشري والوصول إلى الشبكات التي تولد رأس المال االجتماعي  للمنفعة الفردية )ويليامز وآخرون  

 (.Bagwell 2015من األمور الهامة ألصحاب المشاريع من السكان األصليين وكذلك المهاجرين )
ولن يكون للبناءات الرئيسية لرأس المال البشري واالجتماعي تأثير على أصحاب المشاريع من السكان األصليين فحسب، 

(، بمن فيهم أولئك الذين يجبرون على الهجرة. ويتألف رأس  على أصحاب المشاريع المهاجرين )باغويل    ًبل أيضا 
عليم وما إلى ذلك ترتبط ارتباطا وثيقا بالفرد ولها أثر إيجابي عليه )بيكر  المال البشري من خصائص ومهارات وكفاءات وت 

). 
 يجب أن تكون الصفات التي تحتاجها كرائد أعمال مهاجر شاب

مهارات اإلبداع: مهارات اإلبداع هي القدرة على رؤية األشياء بشكل مختلف وتقديم الحلول حيث توجد ثغرات. لبناء   -
 صة بك، حاول عمدا شيء جديد. افعل شيئا لن يفعله اآلخرون مهارات االبداع الخا

ريتشارد برانسون. -تعلم عن طريق القيام: "أنت ال تتعلم المشي باتباع القواعد. تتعلم من خالل القيام به ، والسقوط على."   -
ل على فرصة لتنمية ال يوجد شيء مثل تجربة العالم الحقيقي. سواء كنت تدير شركة على الجانب أو بدوام كامل، ستحص

 مهاراتك مثل تخطيط األعمال، والتفاوض، والمبيعات والتسويق 
 بناء المثابرة، وخلق هدف أو التحدي الذي هو ذات مغزى وال تعطي لنفسك إلنهاء  -
 فهم التمويل األساسي أمر ضروري في إدارة شركتك الخاصة  -
 مهارات االتصاالت  -
 زيادة التمويل  -

 مهارات الشبكات 
 مهارات التحضير والتنظيم  -
 المهارات اللغوية -

 ألصحاب  مستويين من التدريس هو االقتراحات أحد

 المهاجرين  المشاريع

 ( دورة للمبتدئين تستهدف المهاجرين الذين يفكرون في فتح عمل تجاري، و -
دارة األعمال التجارية الخاصة بهم،  ( أولئك الذين لديهم بالفعل فكرة محددة في االعتبار وتلك التي لديها خبرة سابقة مع إ -

 ولكن ألسباب مختلفة ليست في مجال ريادة األعمال اآلن. 
ويشمل التدريب على األعمال للمبتدئين أربع وحدات. لتحقيق التوازن بين المعلومات المقدمة وتطبيقها في الحياة الحقيقية، 

ويم  أسابيع.  أربعة  تستغرق حوالي  المبتدئين  دورة  في  األربعة:  كل وحدة  الوحدات  تكون  أن  التجارية    -كن  األعمال  بيئة 
 استراتيجية النمو.  -العمل اليومي أللعمال التجارية، و  -كيفية إنشاء مشروع تجاري؛    -)المحلية/الوطنية/األوروبية/الدولية(؛  

ولكنهم يرغبون في تطويره بشكل أكبر.  وينبغي أن تكون الدورة الثانية دورة متقدمة للمهاجرين الذين يملكون عمال تجاريا  
تقدم الدورة المتقدمة الوحدة األولى واألخيرة من دورة المبتدئين، ولكن يمكن للمشاركين المشاركة طواعية في جلسات الوحدة  

عملهم، فإن  اللتزامات   ً إلى أن المشاركين في الدورة قد ال يكون لديهم قدر كبير من التوفر نظرا ً النمطيتين األخريين. ونظرا
الوحدات الخاصة بالدورة المتقدمة موزعة على ثمانية أسابيع لكل منها. وتتمثل المواضيع الرئيسية في كيفية تعبئة الموارد 
الشخصية على أفضل نحو ممكن )مثل المهارات أو المعارف أو المدخرات( ورفع مستوى اإللمام بالشؤون المالية إلى جانب  
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ل المعونة المالية. ونظرا الستخدام التمارين العملية والمهام التي سيتم تطويرها في المنزل، فإن  المعلومات عن مختلف أشكا
المشاركين يحصلون على مهاراتهم اإلدارية ويطورونها. من خالل التمارين العملية، ينبغي أيضا أن تدرس المشاركين كيفية 

 التعامل مع المواقف المجهدة. 

، إما في ظل مبادريها أو التلمذة الصناعية: التلمذة الصناعية  ًهاما ً لمتوسطة الحجم أن تلعب دورا ويمكن للمشاريع الصغيرة وا
ألصحاب المشاريع المحتملين هي طريقة بسيطة لتزويد المهاجرين الشباب بالمعدات االلزمة لريادة األعمال. ويستخدم العديد  

م الكتساب الخبرة والمهارات االلزمة إلنشاء األعمال التجارية ألنفسهم. من العمال في األعمال التجارية الجديدة المهاجرة عمله
وأبرزت الدراسات المحلية التي استعرضت رأس المال البشري غير المعترف به داخل العديد من الشركات. وكثيرا ما يزيد 

ان الهدف بالنسبة للكثيرين هو العمال من مؤهالتهم الرسمية بالخبرة الملموسة في المساعدة على إدارة مشروع صغير. وك
 أن يضربوا بأنفسهم بمجرد أن يكونوا قد أ ّمنوا المهارات والخبرات والموارد االلزمة 

كما يمكن أن تكون شبكات األعمال مربية جيدة: دمج شبكات المشاريع المهاجرة مع برامج دعم األعمال التجارية العامة  
مع شبكات من المهاجرين الزمالء واألقليات العرقية، وهذه الشبكات نفسها  والخاصة. أصحاب المشاريع المهاجرين تعمل  

ليست متكاملة بشكل جيد مع الدعم الممول من القطاع العام المتاحة في النظام اإليكولوجي للمشاريع االسكتلندية. وعالوة على  
ؤسسات، أو يترددون في التعامل معه، أن أصحاب المشاريع المهاجرين ال يدركون الدعم المتاح من الم  ًذلك، وجد أيضا 

في   المشاريع  فإن حيوية  المؤسفة. وهكذا،  الخاطئة  التصورات  أو  السلبية  السابقة  التجارب  على  القائمة  الهواجس  بسبب 
 المراحل المبكرة ال تنتهي في األعمال التجارية الراسخة، كما أن إمكانات التصدير غير ُمح  سنة. 

 م رواد األعمال المهاجرين الشباب أننا نشمل:من المهم إذا قمنا بتعلي
 الخبرة القائمة مع المهاجرين من األقليات اإلثنية والشباب -
 تعزيز الصور اإليجابية للتالميذ طالبي اللجوء وااللجئين -
 وضع مؤشرات واضحة على نجاح التكامل -
 روح الشمول واالحتفال بالتنوع  -

 والتثقيف في مجال ريادة األعمال: 2020خطة عمل ريادة األعمال 

العرضية   والمهارات  األساسية  المهارات  ذلك  في  بما  الرئيسية،  الكفاءات  وتقييم  توفير  تعزيز  إلى  يهدف  للمعلمين،  دليل 
 وخاصة ريادة األعمال واللغات والمهارات الرقمية. 

 وينبغي تقسيم التدريب إلى أربعة وحدات.
لمشاركون معلومات تمهيدية حول بيئة األعمال بشكل عام، في البلد المضيف وفي كل قطاع، ( في الوحدة األولى، يتلقى ا

 مثل القوانين واللوائح ومتطلبات الترخيص وآداب األعمال التجارية، أو من بين االختالفات األخرى بين الثقافات المختلفة. 
حياة إلنشاء األعمال التجارية ، وهذا يتطلب المزيد من ( وينبغي أن الجزء الثاني تركز على تطوير فكرة تجارية قابلة لل

من   أكثر  ويذهب   ، للمشاركين(  الصلة  ذات  هي  التي  )تلك  المحددة  التجارية  األعمال  قطاعات  بشأن  العملية  المعلومات 
 ، الخ. الضروريات االلزمة لفتح األعمال التجارية )التراخيص والتصاريح والتسجيل( ، والتمويل االلزم ، والتسويق 

ذلك   )إذا كان  الرفوف  الضرائب، وإعادة تخزين  التجارية، مثل  األعمال  اليومية من  األعمال  الثالث تدور حول  ( وحدة 
 مناسبا(، وشراء اإلمدادات، وإغالق حتى، ولوائح الصحة والسالمة وغيرها.

)مثل إضافية  مهارات  تطوير  ذلك  في  بما  األعمال  تطوير  على  األخير  القسم  يركز  الشامل(   (  اإلعالن  استراتيجيات 
 واستراتيجيات النمو. 

 هولندا 

بتعليم   األمر  يتعلق  األخرى، عندما  األوروبية  البلدان  العديد من  للتعليم في هولندا، مثلها مثل  استراتيجية وطنية  ال توجد 
وتطورهم، وابتكارهم وروحهم في مجال  ، ألن الهولنديين مشهورون ببحوثهم  ًمهارات ريادة األعمال. قد يكون هذا مفاجئا

ريادة األعمال. يبدو أن هذه الروح الريادية هي بالفعل جزءا ال يتجزأ من الثقافة الهولندية. ما هي المتطلبات التي يجب 
 الوفاء بها لبدء عمل تجاري في هولندا تدعمها وكاالت خاصة مثل كامر فان كوبهاندل )غرف التجارة( والمراكز الهولندية 

( التوظيف، متصل بنظام الرعاية االجتماعية  un( وأنظمة الدعم للشركات الناشئة المتعلقة )DutchCEلريادة األعمال )
مثل   مقدمي  خالل  )من  للعمل  بالزا(،    Werkpleinالهولندية  االجتماعي(   UWV)العمل  الضمان  العمل  (مراكز 
 لتجارية"(...  األءمال ا-رجل-0والبلديات (مزود للمنفعة، وأيفا لبدء "ح

-http://transnationalbusinessgroups.eu/tbg/wp content/uploads/2016/11/English-O2-:)المصدر



29

 

A1-Dutch - .التعليم وريادة األعمالpdf^ 

 األعمال ريادة  وحدة 

الحكومة الهولندية مجموعة متنوعة من المبادرات مع منظمات أصحاب العمل والموظفين في السنوات األخيرة، وضعت  
للمساعدة في إدخال ريادة األعمال في التعليم. ومن بين هذه المبادرات وحدة تنظيم المشاريع المؤهلة للحصول على شهادة  

، وهي تستند 2011-2013عمل الوطنية الهولندية من خطة ال ًفي التعليم المهني الثانوي العالي. وكانت هذه المبادرة جزءا
إلى السنوات الثالث األولى من العمل. وقام مركز الخبرة في مجال التعليم المهني والتدريب وسوق العمل لقطاع التجارة 

ص بتطوير هذه الوحدة مع أصحاب المصلحة. تركز الوحدة على تمكين الطالب من العمل لحسابهم الخاص أو لحسابهم الخا
 وتطوير عقلية ريادة األعمال.

أهداف وحدة ريادة األعمال المؤهلة للحصول على شهادة هي دعم طالب التعليم والتدريب المهني (وكذلك الطالب المهاجرين 
في التعليم والتدريب المهني( في جميع القطاعات في الحصول على الكفاءات الالزمة لتصبح حرة وتطوير عقلية المبادرة 

 ثر قابلية للتوظيف. وتُعطى وحدة تنظيم المشاريع في المؤسسات التعليمية التي توفر التعليم المهني الثانويلتصبح أك

تدعم الوحدة تطوير سبع كفاءات تحقق سمات مثل المسؤولية الفردية والقدرات المبتكرة والعمل الفعال والمهارات االجتماعية 
اريع من سبع عمليات عمل. وتصف هذه العمليات حزمة ريادة األعمال األساسية والعقلية التجارية. وتتألف وحدة تنظيم المش

من أجل تشغيل أعماله. وتتعلق عمليات العمل الثالث األولى    -عادة بدون موظفين    -التي سيحتاجها رائد أعمال مستقل  
ة العمليات تتعامل مع الحفاظ بصياغة خطة عمل والخطوات األولية التي يتخذها صاحب المشروع لبدء العمل الفعلي. بقي

 ويشمل نموذج تنظيم  -10على وتطوير األعمال التجارية بمجرد أن تبدأ.  

 المشاريع العمليات التالية:

 تحديد شكل العمل في المستقبل  •

 تشكيل شكل العمل  •

 تنظيم الجوانب المالية لبدء األعمال التجارية  •

 مراقبة الوضع المالي للشركة  •
 ر األعمالتحديد موقع و/أو ابتكا

 شراء المنتجات و / أو الخدمات للشركة  •

أن يكون   ًالحصول على أوامر / العمالء ، وصياغة االقتباسات و / أو المفاوضات خالل هذه العمليات ، من المهم جدا  •
لصاحب المشروع "قبضة" على األعمال: السيطرة على األرقام ، والبقاء على اتصال مع المشترين والعمالء ، والتفكير 

 حول كيفية تحسين األعمال. ًدائما

الموقع: الهولندية:  باللغة  إضافية  معلومات  rnemerschap.nlhttp://www.onde  المصدر: 
ondernemerschap/toolkit-en                        
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(الخاص رئيسه) باس إيجن الطيار

مؤسسة   مع  روتردام  مدرسة    Vluchtelingenwerkو    Qredits Microfinanc microfinancوتتعاون  في 
 "Eigen Baas  الذين يتمتعون بخلفية    -وليس أصحاب المركز فقط    -المهاجرين  " التجريبية. والهدف الرئيسي هو تشجيع

" ، يتعلمون خالل التدريب  EigenBaasتنظيم المشاريع على بدء أعمالهم الخاصة في هولندا. بمساعدة برنامج المهاجرين " 
للبنوك   أعمالهم  فكرة  المطاف طرح  نهاية  وفي   ، بالضبط  جيدة  عمل  عليه خطة  تنطوي  االعمال  ما  ورجال  والمدربين 

هولندا. باإلضافة إلى ذلك، يؤكد البرنامج على االستخدام الفعال ألبحاث السوق، وتحليل نقاط   Redits Microfinanceو
 القوة والضعف، ووسائل التواصل االجتماعي والتمويل.

 حدود  بال الناشئة الشركات

بالموارد االلزمة لتنمية أعمالهم، مع تزويد  ً االلجئين والمهاجرين طموحاتربط الشركات الناشئة بال حدود أكثر رواد األعمال  
المستثمرين بنقطة دخول للشركات الناشئة التي ال تخضع للحدود مع إمكانات تخريبية. تقدم الشركات الناشئة بال حدود  

 الدعم والتدريب واالتصاالت لرواد األعمال المهاجرين وااللجئين لبناء أعمالهم.

 INC رمهاج

وتتمثل مهمتها في دعم أصحاب األوضاع التي تتمتع بطموح ريادي في إنشاء وتحقيق شركة. ويسهم المعهد الوطني لشؤون  
الهجرة في استقالل أصحاب المركز من خالل السماح لمن يريدون ويستطيعون المشاركة في المجتمع الهولندي والمساهمة  

 روا" في المساهمة في خلق صورة إيجابية عن االلجئين. "مهاج ًفيه. وبهذه الطريقة، يرغب أيضا 

 التنفيذ  عملية

 (العمل فكرة ) 1 الخطوة 

 VluchtelingenWerkويقوم مرشحو شركة الهجرة الوطنية باستقدام المرشحين، بما في ذلك عن طريق بلدية الهاي، 
Nederlandوطموح لبدء األعمال التجارية. ، عن طريق األحداث ومن شبكتها الخاصة. المرشحون لديهم فكرة 

 (األول واختيار المحادثة) 2 الخطوة 

وتبرم لجنة التفاوض الحكومية الدولية المعنية بالمهاجرين اتفاقات إلجراء مقابلة مع المهاجرين. ويستند اختيار المرشحين  
 إلى نظام النقاط. ويتم التنسيق بين جميع المرشحين وبلدية الهاي. 

 (الثاني االختيار التدريب،) 3 الخطوة 

المرشحون مدعوون للتدريب على قماش نموذج األعمال. وبعد هذا التدريب، يلي ذلك اختيار ثاني يستند إلى جملة أمور منها 
)التقديم خصائص المشاريع التجارية ودوافعها. ويرتبط المرشحون المختارون بالمرشدين. كما يتم توفير التدريب للمرشدين  

 والتقاطع الثقافي(.

 (خاص  مدرب) 4 الخطوة 

وجعلها مناسبة ألصحاب    Qreditsأسابيع طورتها شركة   10، وهو دورة تدريبية مدتها Eigen Baasبرنامج التدريب 
 يزية(.. يتم تقديم التدريب باللغة الهولندية )مع إمكانية على اإلنترنت باللغة اإلنجلMigrant INCالمركز من قبل شركة 
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 (العمل خطة) 5 الخطوة 

ويشرف على كتابة خطة العمل الموجهون، مع االهتمام بالتشريعات، ودراسة استقصائية للسوق، وحيز األعمال، وخيارات  
 التمويل، والضرائب واإلدارة، والشكل القانوني، وما إلى ذلك. 

 (المحتملون المقرضون) 6 الخطوة 

لتخطيط االستثماري من قبل شركة الهجرة، مع االهتمام بمصادر التمويل المختلفة واألحكام  دعم رواد األعمال الطموحين في ا
 ، وما إلى ذلك(. Fonds1818، والتمويل الجماعي، واألسهم، BBZ)بما في ذلك 

 (شركتك بدء) 7 الخطوة 

 االهتمام باستمرار الدعم والتوجيه، وكذلك من أجل تحقيق االستغالل األمثل أللنشطة. 

DELITELABS 

إلى توظيف  ً اللجئين في هولندا. وهي األولى من نوعها، وتتطلع حاليا ً أطلقت مدرسة ما قبل بدء العمل في أمستردام برنامجا
الخاصة.   أعمالهم  لفتح  االلجئين  مهارات  من  مجموعة  لتعليم  مجاني  أساس  على  األعمال  ريادة  مجال  في  محاضرين 

DELITELABS    التدريب المحليين والمهاجرين حداثة من خالل  والسكان  الدعم اللجئين  تقدم  هي منظمة غير ربحية 
 دة. والتعليم والتوجيه واحتضان الشركات الناشئة الواع

 بعض تعليقات الخبراء على البرامج:

يحدث القليل جدا لكسر الحواجز التي يواجهها صاحب المركز على طريقه للخروج من المساعدة. وباإلضافة إلى ذلك، هناك  
 في كثير من الحاالت عدم تطابق بين الطلب من أصحاب المركز والعرض في دعم تنظيم المشاريع.

النج  األعمال  ومن الصعب تنظيم عوامل  أقل على خطط  التركيز بشكل  التخصيص ضروري. إن دعم المبادرات مع  اح. 
يتناسب بشكل أفضل   -ما يسمى بـ "الشركات الناشئة الهزيلة"  -الموضوعة، وزيادة التركيز على القيام باألمور على الفور 

ما تقدمها البلديات، حيث يوجد  ًالتي غالبا مع طاقة ودوافع بدء رواد األعمال. وهذا ينطبق بدرجة أقل على برامج المشاركة
على األسئلة واالحتياجات الفردية لصاحب المركز.    ًفي كثير من األحيان برنامج محدد بشكل جيد إلى حد ما أقل تركيزا

الهزيلة. هذ الناشئة  والشركات  البلديات  بين  التعاون  المزيد من  كان هناك  إذا  الحقيقي  الربح  تحقيق  يمكن  ه هي  وبالتالي 
 الطريقة التي تأتي إلى مباريات جيدة.

إن وجود شبكة متنوعة، تتألف من مؤيدين راغبين وراعي أو أكثر، هو أمر حاسم دائما تقريبا في إعالن النجاح. فعلى سبيل 
  المثال، كانت عدة شركات من أصحاب األوضاع تعتمد على قرض من أحد معارفه الهولنديين من أجل رأس مالها األساسي. 

ولذلك فإن التركيز على توسيع هذه الشبكة له أهمية كبيرة. كما سيساعد على بدء العمل في مجال األعمال الحرة إذا تعاملت 
البلديات بمرونة أكبر مع االلجئين الذين يبدأون أعمالهم التجارية الخاصة على أساس المساعدة. يمكن أن تحدث الحلول  

 ا كبي ًرا في مرحلة البدء".ًلعمال بدوام جزئي أو هدية صغيرة، فرقالمالية غير المضمنة، مثل ريادة اأ

وترد أدناه بعض نتائج البحوث المتعلقة باألسباب المحتملة للحواجز وعدم التطابق بين الطلب من أصحاب المركز والعرض  
 في اتجاه الدعم في مجال تنظيم المشاريع. 

 ال تشكل اإللمام بالدعم عائقاً.  •

البحث أن مبادرات الدعم معروفة بما فيه الكفاية وهي مع أصحاب الوضع المغامر. وينطبق الشيء نفسه  ويبين   •
 على خيارات التمويل.

 عوامل النجاح يصعب تنظيمها  •
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 وتُف  سر قصص النجاح من "مهارات تنظيم المشاريع"؛ مزيج من التحفيز والخبرة والشخصية والموهبة •
 عب التنبؤ بالنجاح ومن الصعب تنفيذ نهج عام.والكفاءات. وهذا يجعل من الص

 بناء شبكة واحدة أو أكثر من الرعاة أمر ضروري  •

والخيط المشترك في إعالن النجاح هو، إلى جانب امتالك "مهارات تنظيم المشاريع" لشبكة توجه رائد األعمال  •
جاح. ولذلك فإن جميع المبادرات ى واحدة أو بعض رعاة شرح مّهمة من النّالذي بدأ العمل. ضمن أّن شبكة يتلق

 التي تسهم في بناء الشبكة أو توسيعها لها قيمتها. 

 ًما يكون مفقودا ًالتخصيص ضروري ولكنه غالبا  •

 والمجموعة المستهدفة من أصحاب المركز الذين يحتاجون إلى عمل غير متجانس. وبسبب هذا  -21 •
ودعمه يحتاج إلى تنوع. ولذلك، فإن هذه المجموعة    ًمختلفة دائما  ًهي أيضا  ًفإن الرغبات في أن تصبح منظما
تكييفا تتطلب  المتنوعة  وإمكانيات صاحب   ًالمستهدفة  احتياجات  تكون  المشاريع، حيث  تنظيم  دعم  في  ومرونة 

 المركز أساسية. 

الدعم له طابع    على الرغم من حقيقة أن معظم المبادرات تشير إلى أن التخصيص مهم ، فإن جز ًءا كبي ًرا من •
عام أو فصل دراسي. وهذا يجلب عددا من العيوب، وهي أن جزءا من الدعم ال يكون له فائدة عملية تذكر أو أن  

 المواضيع ذات الصلة لمنظم أعمال معين ال تتأثر.

  ميزة هي أن صاحب المركز يبني شبكة غالبا ما تكون حاسمة بالنسبة لها نجاح الشركة ، ويتعرف على النظام  •
 الهولندي واللوائح وتحسين الهولندية له. 

 ما يكون التطابق بين العرض والطلب موج ًها إلى العرض ًغالبا

لها  لبدء مبادرة. كل مبادرة  االلزمة  المشاركين  لديه عدد معين من  البادئ; هذا واحد  عموما، يفترض عرض 
 ل ال يقود إلى من سيقدم التوجيه.معايير القبول الخاصة بها. إن مسألة رائد األعمال الذي يبدأ العم

وال يوجد اتساق في نطاق الدعم. وعلى اختالف المجموعة المستهدفة، فإن نطاق الدعم المقدم للجمهور المستهدف. 
وبسبب الطريقة التي يتم بها تمويل عرض الدعم، فإنه يركز بشكل أكثر ربحية على نهجهم الفريد الخاص به ومن  

قصص نجاح. وهذا يعوق التعاون بين المبادرات، في حين أن هذه المبادرات يمكن أن الضروري أن تكون لديهم  
أن تكون المبادرات من منصات ريادة األعمال "المنتظمة" إضافة    ًتكمل بعضها البعض بشكل جيد. ويمكن أيضا

مرحب بها، وذلك أي ًضا بالنظر إلى الحاجة إلى الرعاة من عالم األعمال. ومع ذلك، هناك مبادرات قليلة من هذه 
 المنصات.

لها دور رئيسي في بدء وال تملك البلديات نهجا واضحا ونهجا للفئات المستهدفة. في جميع الحاالت تقريبا، البلدية  
 . 19)مرحلة النظر( ومرحلة االختيارات( لشركة جديدة من المساعدة

البلديات هي ألصحاب المركز نقطة االتصال األولى وحارس البوابة األساسية لخيارات الدعم المختلفة ألصحاب  
حارس بوابة لها تأثير كبير  الوضع من وضعهم المساعدة االجتماعية. إن الطريقة التي تؤدي بها البلدية دورها ك

 على فرصة نجاح صاحب المركز كرائد أعمال. 

ذلك يعتمد على موقع صاحب الحالة ما إذا كان وكيف بسهولة يمكن الوصول إلى الدعم والتي تدعم هذا الحين.   •
الواحدة هي أيضا  الستخدامها من    ًالبلدية  األخرى. بشكل عام، ومع ذلك، فإن تط  Bbz"أكثر مالءمة"  بيق من 

Bbz .تبين أن معقدة 

 مع الطموح وتدفع رواد األعمال ًالمبادرات المغامرة هي أكثر انسجاما •

الشركات الناشئة العجاف تتناسب بشكل أفضل مع الطاقة ومحرك بدء رجال األعمال ثم عمليات المشاركة. العديد   •
من المبادرات ترى البلدية كحاصرة لريادة األعمال لصاحب المركز ألنه بعد االنتهاء من العملية، يتطلب موافقة 
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ألصحاب المركز ، فإنه ينطبق على عالم النظام في    . بالنسبةBbzالبلدية على خطة عمل ليتم قبولها في الئحة  
البلدية معقد ومشتت عن رغبتهم في البدء كرائد أعمال. وبسبب هذا االختالف في نقطة البداية، يصبح التواصل  

 هم القصة، والتي يمكن أن تقف في طريق التعاون الجيد  -بين المبادرات والبلديات في بعض األحيان لنا

 YME التعليم  حول الممارسات أفضل لحو الخبراء آراء

 التوصيات في لمحة: 
 إيالء المزيد من االهتمام إلى المدلى بها لجعل مباراة جيدة •
 تبادل المعلومات  •
 تحديد المبادرات •
 االستثمار في تحسين التعاون بين البلدية والمبادرات •
 تنظيم نهج تسلسلي لدعم أصحاب وضع المشاريع •
 )المالية( خارج الصندوقالعمل على الحلول  •

 ( للمهاجرين للنجاح؟ ويرد أدناه من الخبراء وأصحاب المشاريع المهاجرين الناجحين في هولندا: imهل هناك ميزة )
 تطوير عقلية المرونة واإلبداع جنبا إلى جنب مع الجوع للنجاح. .

يتم تسليم أي شيء لنا على أطباق الفضة.  قال لي رجل األعمال المهاجر صافي: "كل شيء في رؤوسنا! ونحن نفهم أنه لن  
كل فوز واحد يتطلب العرق والدموع". هذه العقلية هي نتيجة للبيئات التي أتوا منها. وهو يعتقد أن البيئة التي تربى فيها 

 ساعدت على خلق رغبته في الحفاظ على الذات وتغذية الجوع للنجاح.
 لديك واالستفادة من نظام الدعم.  .

عدم   فكرة  األعمال  إن  لرائدي  التنفيذيون  المديرون  وأشار  للمهاجرين.  بالنسبة  خاص  بشكل  صحيحة  وحدها  أحد  نجاح 
المهاجرين الذين تحدثنا إليهم إلى دور اآلباء والمجتمع وحتى األصدقاء ذوي االهتمام المشترك باعتباره مساهمة في نجاحهم. 

  ًام الدعم التي يمكن أن تسهم في النجاح. كان تشافلوفكي محظوظا حضور وتأثير اآلباء واألمهات ليست النوع الوحيد من نظ
بالعثور على زرعين آخرين من جمهورية التشيك في الكلية. لقد تقاسموا شغفهم بالمعرفة وروح المبادرة التي شجعتهم على 

الصفر. وقد دربنا ذلك على  بدء أعمالهم الخاصة. يقول شافوكي: "بدون شبكات نعتمد عليها، بنيت أنا وشركائي شبكاتنا من  
 أن نكون انتقائيين في عالقاتنا وأن نحرس سمعتنا بأي ثمن". 

 تطوير شغف المعرفة. .
الناجحين: "على الرغم من تخلينا عن جميع  المهاجرين  الذي عبر عنه جميع هؤالء  الشعور  وقد استحوذ شافيفكي على 

 شغفه بالمعرفة".ممتلكاتنا المادية، ال يمكن ألحد أن يسلب تعليم والدي و
جاء صافي إلى هولندا من إيران ألنه أدرك أن التعليم العظيم يوفر أفضل فرصة له وألسرته على حد سواء. لقد ُكتب الكثير 
عن القيمة المتضائلة لدرجة جامعية. وفي النهاية، ينظر كل فرد من األفراد الناجحين الذين تحدثنا إليهم إلى التحصيل العلمي  

 د تمثيل للعاطفة األوسع للمعرفة التي يجسدها األفراد الناجحون. على أنه مجر
، وتنتهي بالتعليم. الحياة كلها، من لحظة  ً، وتُجتاز امتحاناًولخص بارتوش األمر: "ال نهاية للتعليم. ليس األمر أنك تقرأ كتابا

 والدتك إلى لحظة موتك، هي عملية تعلم".
 بحث عن أو بناء الشركة التي تسمح لك لحلها. انظر وفهم المشاكل على مستوى أعمق. ال .

إن توليد أفكار جديدة، واالعتراف بالمشاكل التي لم يسبق لها مثيل، والتغلب على التحديات بحلول فريدة من نوعها، يتطلب 
تزيد   كل ذلك اإلبداع لرؤية المشاكل وفهمها على مستوى أعمق. وقد تبين أن الدراسة في الخارج لفصل دراسي واحد حتى

 . السعي إلى التغيير.من اإلبداع لدى طالب الجامعات. تخيل فوائد التكيف مع العيش في ثقافة جديدة تماما؟ 
إن اختيار الهجرة إلى بلد جديد هو السعي الواعي إلى التغيير. بالنسبة للكثيرين، يمكن أن تكون مسألة بقاء. "الخوف حافز  

ما يهربون منه، وهذا يدفعهم إلى التأكد من أن حياتهم الجديدة ال تعكس ظروفهم   كبير"، بحسب صافي: "المهاجرون يعرفون
 القديمة".

وبمجرد وصول المهاجر إلى بلد جديد، يستمر كل جانب من جوانب حياة المهاجر في التغير ويجبره على أن يكون أكثر  
 وأكثر قدرة على التكيف. ًانفتاحا

العمل بجد ال يصد المهاجرين  للتكيف مع ثقافة جديدة وطريقة حياة جديدة"، يوضح تشافلوفكي "غالبا ما "يجب على  ق 
يضطرون إلى العمل بجد وتعلم أكثر من نظيرهم المولود في األصل بسبب الحواجز اللغوية والثقافية والمجتمعية. فالمهاجر 

 ل يعرف فرصة جيدة عندما يرى واحدة؛ هذه هي الطريقة التي وصلوا هنا في المقام األو
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 رومانيا

ووفقا للقانون، يمكن للمهاجرين أن يكونوا مديرين أللعمال التجارية، أو يمكنهم متابعة برنامج تدريبي، أو يمكن توظيفهم 
 )بعد الحصول على البطاقة الزرقاء(، أو يمكنهم العمل كمتطوعين أو يمكنهم تلقي عالج طبي طويل األجل. 

(، فإن اإلدماج االجتماعي للمهاجرين الذين حصلوا على شكل من 2004/44الحكومي رقم  ووفقاً للقانون )المرسوم    -102
أشكال الحماية في رومانيا يهدف إلى منع التهميش االجتماعي والتكيف مع ظروف المجتمع الروماني. وباإلضافة إلى الهيئات 

 لهجرة )داخل وزارة الداخلية( مباشرة مع المهاجرين.الحكومية األخرى المشاركة في عملية اإلدماج، تتعامل المفتشية العامة ل

وتتمثل األهداف العامة للسياسة العامة إلدماج المهاجرين الذين حصلوا على شكل من أشكال الحماية في رومانيا في   -10
ف بنشاط  والمشاركة  الحكومية،  غير  المنظمات  أو  الدولة  مساعدة  عن  واالستقالل  الذاتي،  الدعم  على  الحياة مساعدتهم  ي 

 .[http://igi.mai.gov.ro/ro/content/programul de-integrare-االقتصادية واالجتماعية والثقافية ]

 يمكن لبرنامج التكامل تقديم:

 
 

 يمكن لبرنامج التكامل تقديم:

شهرا(. من أجل االستفادة من    12لفترة التي يتم تسجيلها في برنامج الدمج )حتى  ل  IGIاإلقامة، بناء على طلب، مراكز   •
ويُعفى األشخاص المستضعفون من دفع المنافع،    -29هذه الخدمة سيكون لديك لدفع مساهمة شهرية تمثل تكلفة المرافق.  

 . 44/ 2004للمرسوم الحكومي  ًوفقا

 شهرا(؛ 12مسجال في برنامج الدمج )حتى دورات اللغة الرومانية خالل الفترة التي كنت  •

 دورات أماكن إقامة ثقافية؛  •

 تقديم مبلغ يعادل المعونة المادية لطالبي اللجوء، خالل فترة شهرين؛  •

تقديم المشورة االجتماعية التي تشمل إمكانية الحصول على الحقوق التي تتمتع بها في رومانيا: الحق في العمل، والحق   •
 الصحة والرعاية االجتماعية، والضمان االجتماعي، والحق في التعليم.في السكن، والحق في 

 تقديم المشورة والدعم النفسي؛ •

 دورات دراسية باللغة الرومانية تنظم بدعم من مفتشيات المدارس؛ •

برنامج  شهرا، بشرط المشاركة في هذه األنشطة وفي    12ليو / شخص لمدة تصل إلى    540منحة معونة مادية تصل إلى   •
 اإلدماج وفي خطة اإلدماج الفردية المحددة. 

بعد االنتهاء من البرنامج، يمكنك التقدم بطلب للحصول على دعم مالي لدفع تكاليف اإلقامة خارج المركز، واالستقرار  •
ساسية إلدماج  من تكاليف اإلقامة لمدة عام واحد. وكما يمكن أن رى، فإن برنامج اإلدماج الحكومي يتناول الجوانب األ  0في  

 المهاجرين، ولكنه ال يركز على قضايا مثل التطوير الوظيفي أو تطوير األعمال.

 :[https://oim.ro/en/what-we do/programs- عدة برامج، مثل ]لدى المنظمة الدولية للهجرة )المكتب الروماني(  

• ADMin4ALL  -  االجتماعي للمهاجرين الضعفاء في أوروبا هو مبادرة تهدف إلى زيادة    دعم اإلدماج
 قدرة السلطات المحلية على وضع استراتيجيات مستدامة اللندماج االجتماعي واالقتصادي للمهاجرين الضعفاء. 

• REACT_RO -  الموارد التعليمية لتوجه المهاجرين ودورات اللغة الرومانية في رومانيا 
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• LINK-IT  -  لدعم قبل المغادرة وما بعد الوصول لتسهيل االندماج االجتماعي واالقتصادي اللجئين المعاد ربط ا
 توطينهم في االتحاد األوروبي

STARRT  -    تركيا من  توطينهم  أعيد  الذين  الالجئين  ومساعدة  نقل  الشباب    Generaa Tanaخدمات  )جيل  رومانيا 
االتجاهات، بما في ذلك مشاكل االلجئين. وقد اشتركت المنظمة مع   رومانيا( هي منظمة غير حكومية نشطة في العديد من

 مفوضية األمم المتحدة لشؤون الالجئين

 وشاركت في مركز عبور الطوارئ للمهاجرين في تيميشوارا. 2005منذ عام 
[http://www.generatietanara.ro] 

تحقيق إمكانات كل شخص الجئ أو مهاجر أو عائد إلى رومانيا وتتمثل مهمة المركز الروماني لالجئين والمهاجرين في دعم  
وتيسير اندماجه في المجتمع الروماني. وتقدم هذه المنظمة خدمات مختلفة للمهاجرين )الرصد، والمساعدة في العمل، وإدارة  

لدان الثالثة في رومانيا المعلومات من بلد المنشأ، وما إلى ذلك(. ولدى المنظمة عدة مشاريع، مثل: تعزيز صورة رعايا الب
وإيجاد حلول فعالة إلدماجهم في المجتمع الروماني )يشمل هذا المشروع أنشطة تعليم اللغة الرومانية والمهارات المهنية(. 

[http://www.arca.org.ro] 

ية )بما في ذلك  المجلس الوطني لالجئين هو منظمة غير حكومية تقدم العديد من الخدمات لالجئين مثل: المساعدة القانون
ألولئك الذين أجبرتهم المحكمة على العودة إلى بلد المنشأ(، وتسهيل االندماج وما إلى ذلك. هذه المنظمة لديها برامج مثل 

[http://www.cnrr.ro :] 

 إدماج الالجئين في رومانيا )دعم المستفيدين من الحماية الدولية في طريقهم نحو االندماج في المجتمع الروماني(؛  •

تدريب السلطات )من خالل تعزيز قدرة السلطات على إدارة قضايا اللجوء عن طريق تطوير ممارسات وحدوية على   •
المستوى الوطني فيما يتعلق بتقييم طلبات اللجوء، استنادا إلى التشريعات الوطنية واألوروبية(. لدى الهيئة اليسوعية  

وة؛ االستشارات ؛ األحداث الثقافية؛ لوبي ، ولكن شراء التبرعات؛  اللجئين فرع نشط في رومانيا. خدمات المنظمة: الدع
العالقات العامة/الحمالت؛ البحث ؛ حلقات دراسية/حلقات عمل؛ التوعية؛ المساعدة االجتماعية والتدريب. وهم موجودون 

 في جميع مراكز اإلقامة في جميع أنحاء رومانيا 
.[https://jrsromania.org] 

مسكونية للكنائس في رومانيا المساعدة للمهاجرين في رومانيا من خالل تقديم المشورة االجتماعية،  وتقدم الرابطة ال
مشاريع متعلقة  AIDROMوالمساعدة المادية، والخدمات الطبية، واإلقامة، وتعليم اللغة الرومانية والتبادل الثقافي. لدى 

 [: www.aidrom.roبالمهاجرين مثل ]

)تحسين • العادل  المحرومين    التوجيه  األشخاص  العرقية،    -إدماج  واألقليات  والمهاجرين  المتدنية  المهارات  ذوي  من 
في التعليم والتدريب وسوق العمل المقدمة من خالل توجيه وإرشاد   -والعاطلين عن العمل لفترات طويلة، وما إلى ذلك  

 موجهين إلى العمالء أكثر من أجل النظر في قضايا التنوع(؛ 

دة والتسهيالت لطالبي اللجوء في رومانيا؛ تحسين مستوى حياة طالبي اللجوء ونموذج مساءلتهم. وبعد إجراء تقديم المساع •
تحليل شامل للخدمات والمشاريع والبرامج التي تنفذها منظمات مختلفة من رومانيا أو الموجودة فيها، خلص إلى عدم وجود  

في رومانيا. هذا البحث يؤكد   ًمهاجرين الشباب أو المهاجرين عموماتعليم في مجال تنظيم المشاريع يستهدف ويتكيف مع ال
 هي موضع ترحيب في رومانيا وأنها سوف تكون مفيدة جدا. YMEأن نتائج مشروع 
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 إيطاليا

 التشغيل بدء

يساعد هذا شركة مهاجرة في إنشاء شركات جديدة.    400وقد أنشأت إيطاليا مشروعا يسمى "شركة ناشئة" رافق حتى اآلن  
المشروع المهاجرين في الخطوات األولى إلنشاء شركة، ولكن الخدمة المقدمة تعتمد على المنطقة التي يعيش فيها المهاجرون، 

 ما تكون معروفة أو متاحة.  ًوغالبا

 المهاجرين  األعمال لريادة  الوطنية الجائزة 

التجربة   المجتمع على معرفة  بقية  اإلدماج وحفز  لتحويل  لتعزيز  الدولية  الجمعية  أنشأت  إيطاليا،  في  للمهاجرين  الناجحة 
نشئ هذا الحدث لتعزيز تنظيم المشاريع ُالجائزة الوطنية لريادة األعمال المهاجرين. وقد أ  2009األموال المالية في عام  

أعمال مهاجر في جميع إيطاليا    المهاجرة وإظهار التجارب الناجحة للمهاجرين في البلد؛ يختار ُمبتكرو الجائزة كل عام رائد 
في   الجائزة  وتمنح  الجيدة.  والقيادة  المخاطرة  والشجاعة في  األعمال،  ريادة  أظهروا روح  المشاريع،   3الذين  نمو  فئات: 

واالبتكار، وريادة األعمال المهاجرين الشباب. هذا الحدث هو أيضا بدعم من الحكومة اإليطالية بهدف دعم مسار اإلدماج، 
أيضا في المعتقدات القومية الجديدة التي تكتسب المزيد والمزيد من الموافقات في إيطاليا. وقد تم منح األشخاص من  والنظر  

مختلف الجنسيات: األلبانية والرومانية واألفريقية والصينية وغيرها في مختلف القطاعات االقتصادية )التجارة والخدمات،  
رض أنشطتهم وأهدافهم وخلفية تعاونهم من أجل إقامة مجتمع متعدد الثقافات. وما إلى ذلك(. وينتهز المشاركون فرصة ع

المهاجرون مورد مهم للمجتمع اإليطالي، وهذه الجائزة تريد أن تظهر ذلك بالضبط، مبهمة الفكر المشترك حول هذه المسألة  
 العالم. التي تميز اليوم جميع المجتمعات في

 تركيا

 MIGRAPRENEURSمشروع 

-المرجعي للمشروع:  مع الرقم -UK01-KA202-024286 MIGRAPRENEURS  تطوير عقلية ريادة"
+ مع  Erasmusاألعمال وداخل العاصمة للمهاجرين ذوي المهارات العالية في أوروبا" هو مشروع شراكات استراتيجية 

األداء    -. تركيا شريك.  أغسطس    -وقت تشغيل من سبتمبر   رأس المال البشري هو عامل حاسم في 
األبحاث أن رأس المال البشري اآلتي من سلوك هجرة األفراد المهرة هو عامل حاسم  االبتكاري للمناطق والبلدان. وقد وجدت  

(. غير أن عدم تطابق المهارات يمكن أن يسهم في البطالة وقد يقلل من  SERC،  2011في االبتكار في البلدان المضيفة. )
ارات أو الثغرات في المهارات، ولكنه ينطبق  اإلنتاجية والقدرة التنافسية. ويظهر هذا النموذج بأشكال مختلفة مثل نقص المه

العمال   المرجح أن يعاني  الفرد ومعارفه ومهاراته متطلبات وظيفته. ومن  التي تتجاوز فيها مؤهالت  الحاالت  أيضا على 
المهاجرون في أوروبا من اإلفراط في التأهيل ــ حيث يكون مستوى تعليمهم أعلى من العمل الذي يقومون به. الغرض من  

ذا المشروع هو استغالل المهارات التي يجلبها المهاجرون ذوو المهارات العالية إلى البلدان الشريكة من خالل تعزيز عقلية  ه
 تنظيم المشاريع/داخل التشارك في األعمال الحرة للمهاجرين 

 العمل سوق في السوريون

الرسمية، ال يزال السوق غير الرسمي أكثر وعلى الرغم من التغييرات التشريعية التي تسهل الحصول على فرص العمل  
جاذبية للسوريين وأصحاب العمل على حد سواء. عدد تصاريح العمل الممنوحة للسوريين منخفض بشكل غير متوقع بسبب  

 نقاط الضعف الرئيسية واالفتقار إلى الحوافز. 

1§KUR التدريب على المهاراتالمهنية.   هو مزود آخر للتدريب العام الذي هو متخصص فيالتوظيف< التركية()وكالة
لفهم احتياجات الموظفين المؤهلين من أرباب العمل من خالل    KUR§1كما أن واحدة من مسؤولياتها القانونية، يحاول  

التقييمات السنوية ويحاول فتح دورات للمهارات التي يطلبها القطاع الخاص من خالل مقدمي التدريب المتعاقد معهم. هذه 
لديهم تسجيل  الدورات مفت إذا كان  للسوريين أيضا  للسوريين   KUR§1. يتم تقديم دورات  KUR§1وحة  مجانا ويمكن 

التسجيل في هذه الدورات من خالل فروع المقاطعات. كما يحصل المشاركون في هذه الدورات على تكلفة يوميّة تبلغ 
يقدم على فرص التدريب على العمل. خالل    KUR§1ليرة تركية. إلى جانب هذه الدورات، في شراكة مع أرباب العمل  
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قبل   المشاركين من  دفع نصف رواتب  يتم  الفترة،  يستمر   KUR§1هذه  المرشح،  العمل راضيا عن  وإذا كان صاحب 
 التوظيف.

KOSGEB  ،لموضوع ريادة األعمال، منظمة تنمية الصناعات الصغيرة والمتوسطة :KOSGEB   هو مزود التدريب
المعروف من خالل برنامجها لريادة األعمال التطبيقية. وهذا التدريب ضروري لتلقي الدعم الحكومي للمشاريع الصغيرة 

مي التدريب المتعاقدين مثل مراكز التعلم مدى الحياة في  والمتوسطة الحجم. هذه التدريبات المجانية، التي تقدم من خالل مقد
ساعة وتقدم بشكل متكرر. ويقدم هذا التدريب شهادة رسمية، كما يتم قبول الشباب السوري في هذه  الجامعات، تستغرق  

لنساء من أصحاب التدريبات. ومع ذلك، يمكن للمواطنين األتراك فقط الحصول على الدعم المالي لريادة األعمال. وتتلقى ا
 المشاريع الدعم من خالل هذا البرنامج.

TUSSiDE    أكاديمية في االقتصاد العالمي اليوم، وريادة االعمال تلعب دورا رئيسيا في زيادة اإلنتاجية  ريادة االعمال
السبب، فإن بلدانا كثيرة تجعل من تنظيم المشاريع أولوية والنمو االقتصادي، والتفكير المبتكر وخلق فرص العمل. ولهذا  

سياسية ووطنية. العولمة تعيد تشكيل المشهد االقتصادي الدولي والتغيرات السريعة في التكنولوجيا تسبب عدم اليقين في  
االجتماعية الجديدة. وبنا ًء  االقتصاد العالمي، ويعتقد أن تنظيم المشاريع توفر طرقا بديلة لحل المشاكل االقتصادية والبيئية و

على هذا الفهم، تدعم "توس سايد" ريادة األعمال من خالل بناء شبكة وطنية من المدربين لتوفير التدريب األساسي على  
ريادة األعمال وترتيب الدعم اإلرشادي خالل عملية تحويل فكرة األعمال إلى شركة تجارية جاري 
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الحاجة  لتحلي تقرير 6 الفصل
 

وخالل النواتج الفكرية األولى، قام كل بلد بتطبيق استبيانات تحليل االحتياجات على الفئات المستهدفة. أعد هذا االستبيان 
(، الذين هم المجموعة  YMEsالشركاء في االجتماع األول من أجل تحليل احتياجات الشباب المهاجرين أصحاب المشاريع )

 + . YME Erasmusالمستهدفة لمشروع 
أوال  االحتياجات:  تحليل  خالل  مجموعتين  إلى  المستجيبين  تقسيم  " ًوتم  مجموعة   ،MIGRANT  جميع تضم  التي   "

كانت  ،  ًالمهاجرين وااللجئين وااللجئين وجماعة الشبان المسيحية المحتملة، وجمعية الشبان المسيحية، وما إلى ذلك. ثانيا

هناك مجموعة "وكيل" تضم الجهات الفاعلة التي تدعم المجموعة األولى في الظروف الجديدة مثل المدربين والمعلمين 

 والمربين والباحثين والمستشارين والمدربين ورواد األعمال الذين يعملون مع المهاجرين الشباب. 

أسئلة عامة يجب  اجرين، واألخرى للوكالء. كان هناك  وبناء على ذلك، كان هناك نسختان من االستبيان: إحداهما للمه

 للوكالء فقط. ولذلك، تضمن أسئلة للمهاجرين فقط، و  طرحها على حد سواء، باإلضافة إلى 

 لمجموعة الوكالء  ًسؤااللمجموعة المهاجرين، و ًسؤاال استبيان تحليل الحاجة لدينا 

 

 السؤال  عدد األسئلة  المدعى عليه نوع

 هوجئسك؟  ط س عام 
 عمك؟  كم س عام 
 الحالي؟  مقعك هو ط س عام 

 ؟YME بالفعل مهاجر؟ اعطل، رائد معلم، ا ب( ؟YMEs مم عالقتك هي ما س عام 
YME ة؟ما0.٦٦١اا( 

 لشباب؟ I مهاجرين I ^^jl^j اي  االيلك هل س عام 

 س عام 
 الشباب؟ مهاجربن ا إلي للوصول ألفعضل ا  الدتدسأل قنوات هي ما
 ا لقبكانا، ا  امؤمرانا، إللكتروني، ا  البريد االجتعاعي،  لتواصل  ا  وسائل(

 .الخ الالجئين، ومخيعات المحية المجمعات خالل من  إلعالنات

 األعمال؟  ريادة امهاجرين الشباب حول  الخبرات لبادل ٤جلد الكاًيخبرات هل  7س عام 

 ؟YME التمليم العالة لرقممة ا اسادى  هي م س عام 
 أخرىا  توصيات اي س عام 

 اطررةة'خئغغة ؟^b هو م س المهاجرين
 الديد؟  ببدك اي اماذوذي هووضعك  م س المهاجرين

 س المهاجرين

يهمنك  هل  ناجح؟  اعمال  ضاك  قدوة الديلك  هل
القيأذة ( ومهاواته؟ هخاىائئى تحدبي  
 والقة 

 ؟لي؟للك؟  وما ار،^امال٠بلالعا(ام٠ا واممخاطرة
 القباب؟  لمهاجرين تدرسها ننبغي التي الصفات هى م س عامل
 ؟YME علي  نطبيها سمن الي الطرق هي م س عامل
 آلهتهداأل؟ 'آؤظفيا ان يجب  الي التخصمات هي م س عامل
 ؟ YME س تعريفي ألفضل  لصفات ا هي م س عامل
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 السؤال  األسئلة عدد  المدعى عليه نوع

 شخ ًصا تم الرد عليهم /أسئلة تحليل االحتياجات ...  127إجمالي 

 
 

منهم كانوا عمالء. وكان عدد األشخاص الذين  منهم مهاجرون وً :إجماال ًشخصاوقد وصلنا إلى 
من كل من إيطاليا من رومانيا، ومن تركيا، ومألوا استبيانات تحليل االحتياجات على المستوى القطري 

 من المملكة المتحدة. وفي إطار هذه األعداد، في كل بلد، يكون عدد المهاجرين أكثر من عدد الوكالء. وهولندا، و
 
 

 

 الحادا تركيا  بريطانيا  رومانيا  هولندا لياايطا
CPA DFW2W UPB WS MoNE  مجموع 

 96 28 13 22 16 17 المهاجرين

 31 7 6 11 4 3 عامل

  127 35 19 33 20 20 مجموع 

 

 العينات  لمجموعة الديموغرافية المعلومات

لدينا وفق المتقدمين  بتحليل  قمنا  الديموغرافية، كان هناك  ًإذا  للخصائص  المجموع، ذك ًرا وا  في  أنثى 

أدنى في  اإلناث هي  الذكور واإلناث متوازنة تماما في تركيا، في حين أن نسبة  باإلضافة إلى رد "آخر". نسبة 

 المملكة المتحدة.

 

 

 
 

 االتحاد أ تركيا  بريطانيا  رومانيا هولندا ايطاليا
 مجموع  CPA DFW2W UPB WS MoNE الجنسين

 76 18 16 21 14 7 ذكر
 50 17 3 11 6 13 ذكر

 1 0 0 1 0 0 االخري
 127 35 19 33 20 20 مجموع 

  يمكننا أن نرى النسبة العامة بين الجنسين في الرسم البيانى التالي: 
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 ذكور
  اخر 

 اناث

عندما ننظر إلى الفواصل العمرية للمجموعة، من المالئم أن نرى أن النسبة األكبر في المجموع وكذلك في كل بلد  

سنة.  ويبلغ  -في المشروع، والذي يتراوح بين    YMEتنتمي إلى الفاصل الزمني العمري المستهدف لملف  

مائة من مجموع المجيبين كما يتضح من في ال، وهو ما يشكل  ًمجيباضمن    ًشخصا عدد األشخاص  

 الرسم البيانيالتالي.

 

 

 

من المملكة المتحدة، ومن هولندا، ومن رومانيا، و من تركيا، و  ، فهناك  ًإذا قمنا بأخذ أكبر األرقام أوال 

الشخصي. إذا نظرنا إلى الفواصل العمرية   YMEمن إيطاليا، والذين هم بين الفاصل الزمني العمري المستهدف لملف  

و   s، يمكننا القول أنه كان هناك مستجيبون في  -األخرى القادمة بعد الفاصل الزمني العمري المستهدف من  

s  على التوالي. ونات والستينات نادرين بترددات تردد لكل منهما. وكان المجيبون من الخمسيمع 
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 االتحاد ا تركيا  بريطانيا  رومانيا  هولندا ايطاليا

 مجموع  CPA DFW2W UPB WS MoNE فاصل العمر
-  12 17 24 14 31 98 
-  1 2 4 1 4 12 
-  5 0 5 2 0 12 
-  2 0 0 1 0 3 
-  0 1 0 1 0 2 

   127 35 19 33 20 20 مجموع 

 

 

 

 

 

 االتحاد ا تركيا  بريطانيا  رومانيا  هولندا ايطاليا
 مجموع  CPA DFW2W UPB WS MoNE الموقع الحالى 

 19 0 19 0 0 0 بريطانيا 
 36 35 0 1 0 0 تركبا 

 29 0 0 29 0 0 رومانيا 
 3 0 0 3 0 0 ابوظبى 
 20 0 0 0 20 0 هولندا
 20 0 0 0 0 20 إيطاليا

 127 35 19 33 20 20 مجموع 

 

 EU تركيا  بريطانيا  رومانيا هولندا ايطاليا
 العالقة 

 مع
YMEs 

CPA DFW2W UPB WS MoNE  مجموع 

 35 22 0 10 3 0 المهاجرين
المعلم /  
المعلم /  
 المدرب

3 2 5 6 8 24 

YME 
 20 0 8 3 8 1 المحتملة

 17 13 0 0 0 4 الطالب
 10 0 5 2 1 2 منظم 

 بالفعل
YME 6 4 0 0 0 10 

أصدقاء,  
 8 0 0 4 0 4 أقارب

مستشار / 
مستشار / 

 مدرب
0 2 2 0 0 4 

 3 0 0 3 0 0 ال عالقة 
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، وكان بعد األرقام  ًشخصاوإذا نظرنا إلى المواقع الحالية للمستجيبين، فإن أكبر عدد كان من تركيا مع   

من أبو ظبي. جميع البلدان باستثناء من المملكة المتحدة، ومن كل من هولندا وإيطاليا، ومن رومانيا، و

من أبو ظبي  من تركيا و  حين أن رومانيا لديها أيضا  رومانيا لديها المجيبين الخاصة بهم داخل حدودها، في  

 كموقع الحالي للمستجيبين.
 

عندما سألنا عن عالقتهم مع جمعية الشبان المسيحيين، كانت الردود مثيرة اللهتمام مع خيارات متعددة لكل مجيب.  

سيحية، أو يمكن أن يكون آخر  ال في جمعية الشبان المًعلى سبيل المثال، يمكن أن يكون المجيب طالبًا واحتما  

لـ   ومدربًا  عليه  YMEsمدربًا  يُجيب  الذي  "المهاجر"  لقب  هو  للتواتر  معدل  وأعلى  إذا كنا عد عناوين  .   .

 "YME  " بالفعل" وYME  معا، فإن أعلى تردد التالية ينتمي إلى هذه الفئة  و المحتملة" مع تردداتها من

YME تناسب مجموعتنا المستهدفة "المهاجرين".   ًمجيبا. وكان هناك ما ال يقل عن 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

وكالة 
 3 0 0 3 0 0 التكامل

 1 0 0 1 0 0 الباحث

مع العالقة    
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الشبان   ًمستجيباوعالوة على ذلك، كان لدى فئة "المعلم/المربي/المدرب"    كوكالء مهمين لمساعدة جمعية 

عن إطعامنا بخبراتهم. يمكننا أيضا إضافة "الباحث" و "مستشار / مستشار / المدرب" فئات جنبا   ً المسيحيين فضال

من أجل التوصل إلى عدد عام من "وكيل" المجموعة، الذين كانوا بالفعل في و  إلى جنب مع تردداتها من  

ين أشاروا إلى مجموعتنا المستهدفة مستجيبا، الذ. يمكننا القول أنه كان هناك ما ال يقل عن  YMEsوظيفة لدعم  

 منالوكالء. 

 ...سورياوالعراق من المهاجرين معظم  وكان

 
 .ًمجيبا ًعراقياو ًسورياتي يأتي منهما أكبر عدد من المهاجرين: هناك ّ"سوريا" و"العراق" هما الدولتان ال 

 ي جميع البلدان، ولم تكن هناك جنسيات وكان المجيبون العراقيون من تركيا، ولكن المجيبين السوريين كانوا ف

 أخرى، يمكن العثور عليها في جميع الحدود القطرية لمجموعة المشروع. وكان معظم السوريين في تركيا مع 

 .YMEشخص لكل منهما في بلدان أخرى من مشروع أشخاص، وأخيرا شخصا، ثم في هولندا مع 

 

 
 

 Hda ار بريطانيا  عمالىالير  اون تكنولوجيا المعلومات 

 مجموع  وزارة الصحة  CPA DFW2W UPB Ws البلدان 

 29 17 2 2 6 2 سوريا 

 11 11 0 0 0 0 العراق

 7 0 4 0 2 1 بولندا

 6 0 0 6 0 0 جمهورية مولدوفا 

 6 0 0 0 0 6 ألبانيا 

 3 0 0 2 0 1 أوكرانيا 

 3 0  3 0 0 اليمن

 2 0 2 0 0 0 أيرلندا

 2 0 0 2 0 0 األردن 

 2 0 0 2 0 0 فلسطين

 2 0 0 0 1 1 ليبيا 

 2 0 0 0 1 1 اريتريا 

 1 0 1 0 0 0 الهند

 1 0 1 0 0 0 باكستان 

 1 0 1 0 0 0 غانا
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 الكونغو ججمهورية 

 الكونغو الديمقراطية( 

 __تطل 

0 0 0 1 0 1 

 1 0 1 0 0 0 بنغالديش 

 1 0 0 1 0 0 نيجيريا

 1 0 0 1 0 0 بلجيكا 

 1 0 0 0 1 0 تونس 

 1 0 0 0 0 1 الفيا 

 1 0 0 0 0 1 إيطاليا

 1 0 0 0 1 0 المغرب

 1 0 0 0 1 0 لبنان

 1 0 0 0 1 0 أفغانستان

 1 0 0 0 1 0 وومانيا 

 1 0 0 0 0 1 البريطانيه 

 1 0 0 0 0 1 جمهورية دومينيك 

 1 0 0 0 0 1 أستراليا

 1 0 0 0 0 1 النمسا

 1 0 0 0 0 1 امريكا 

 1 0 0 0 0 1 روسيا 

 1 0 0 0 1 0 إيران 

 

و و  ويمكن إعطاء "بولندا" و "جمهورية مولدوفا" و "ألبانيا" على أنها أعلى الترددات التالية مع 

أشخاص على التوالي. وكان المجيبون البولنديون في بلدان مختلفة من المشروع مثل إيطاليا وهولندا والمملكة  

المجيبين المولدوفيين من رومانيا، وكان جميع المجيبين األلبان من إيطاليا. وكان هناك المتحدة. وكان جميع 

 عدد أكبر من المجيبين القادمين من بلدان مختلفة ذات مستويات ترددأقل .  ًأيضا

 

 

للمجيبين األصلية  البلدان   

يقرب  ما وكان .المجموع في معدل أعلى  مع 30 "المهاجرين" عدد  وبلغ ، "المهاجرين" لمجموعة القانوني المركز جمع وتم  
ورومانيا المتحدة والمملكة إيطاليا في  األوروبي االتحاد  من مواطنًا 14 هناك كان .تركيا من المهاجرين هؤالء نصف من  

ً  الفئة أكثر أنهم على األوروبي االتحاد في المشاركين المواطنين هؤالء تعريف ويمكن .التوالي  على 1و 5و 8 بترددات حظا  
اللجوء/االلجئين" من 14 أيضا هناك كان الوتيرة، وبنفس .االجتماعية بحقوقهم تتمتع التي اإلجمالية لمهاجرينا  مجموعة ضمن " 

مهاجرين  حتى يصبحوا أن يمكن ال  الذين المجموع، في المجيبين . 
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 Hda تركيا  بريطانيا  رومانيا  هولندا ايطاليا 

 مجموع  CPA DFW2W UPB WS MoNE القانويالوضع 

     7  المهاجرين
       مواطن التحاد األوروبي 

       الالجئ/سجوء

       الطالب

Na   7   7 

       صريح إقامة 

       تصريح مؤقت

       الملجأ )مخطط الوألية(

       اإلقامة البيومتريتصريح 

       المواطن البريطاني

       إقامة تصريح العمل

 

يقرب  ما وكان .المجموع في معدل أعلى  مع 30 "المهاجرين" عدد  وبلغ ، "المهاجرين" لمجموعة القانوني المركز جمع وتم  
ورومانيا المتحدة والمملكة إيطاليا في  األوروبي االتحاد  من مواطنًا 14 هناك كان .تركيا من المهاجرين هؤالء نصف من  

ً  الفئة أكثر همأن على األوروبي االتحاد في المشاركين المواطنين هؤالء تعريف ويمكن .التوالي  على 1و 5و 8 بترددات حظا  
اللجوء/االلجئين" من 14 أيضا هناك كان الوتيرة، وبنفس .االجتماعية بحقوقهم تتمتع التي اإلجمالية المهاجرين مجموعة ضمن " 

مهاجرين  حتى يصبحوا أن يمكن ال  الذين المجموع، في المجيبين . 
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 مهاجر 
اوربي مواطن   
  الجئ
 طالب
متوفر غير   

تصريح (تفويض مخطط(الجئ  وقي تصريح اقامة  صريح   
بريطاني مواطن ييومتري إقامة  

 

 لـ مالءمة األكثر التواصل قناة  كـ االجتماعي التواصل وسائل
بأعلى معدل   YMEsووجد المجيبون أن "وسائل التواصل االجتماعي" هي أكثر قنوات االتصال كفاءة للوصول إلى الـ 

من مجموع الردود. وهو نصيب كبير جدا مقارنة مع جميع الفئات  ًفي المائة تقريبا، وهو ما يمثل تردد يبلغ 

 .YMEsسائل االعالم االجتماعية للوصول إلى األخرى، وبالتالي، فإن هذه النتيجة تشير إلى كفاءة و

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فيبنسبةالطالبفئةتأتياللجوء،وااللجئيناألوروبياالتحادومواطنيالمهاجرينفئاتبعد

وكانتالفئةهذهضمنصغيرةحصةلتركياوكانرومانيا،منالمجيبينالطالبمعظموكانالمجموعضمنالمائة

الخالبريطانيوالمواطنالتصاريح،منقليلةتردداتتليهاالمائة،فيقدرهابحصةمتاحةغيرفئةأيضاهناك

االجتماعي التواصل وسائل  
 الشبكات 

مؤتمرات اجتماعات   
االجئين مركز   
العمل شيئ كل ذكي هاتف  

 المجتمعي 
راديو و تلفاز    

االلكتروني البريد عبر  
  االعالنات

المفتوحة االيام   
 النت
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وعالوة على ذلك، تضمنت بعض التقارير أسماء منفصلة لتطبيقات وسائل التواصل االجتماعي مع تردداتها. على سبيل  

،( 3على أنها ")المثال، أبلغت المملكة المتحدة عن ترددها البالغ  ،

(" )تقرير ( في فئة وسائل التواصل االجتماعي )المجموع: ، التطبيقات ) ،

(..4، المملكة المتحدة، 

) بعد "وسائل التواصل االجتماعي"، تنتمي أعلى الترددات التالية إلى فئات "الشبكات

 .من  لكل" بعد تردداتها(. تأتي فئتا "الهواتف الذكية" و "ا( و"مراكز الالجئين" ) و"المؤتمرات/االجتماعات" )

 
 االتحاد ا تركيا  بريطانيا  رومانيا  هولندا ايطاليا 

 مجموع  س CPA DFW2W UPB Ws قنوات االتصال

 92      وسائل التواصل االجمعاعي 

 27   7   شبكات 

 19   7   المؤتمرات/االجتماعات 

 15 7     مراكز الالجئين

 7      الذكيه الهواتف 

 7      جميع 

 5      العمل المجتمعي 

 4      التلفزيون واالذاعة 

 3      البريد اإللكتروني 

 3      اعالنات

 3      أيام مفتوحة

 2      االنترنت 

 1      األنشطة الرياضية األخرى 

 1      الحكوميهاممنظمات غرر 

 

وعندما يُطلب من أكثر التطبيقات الرقمية مالءمة، فإن فئات "الدورات اإللكترونية" و"المنصة" و"التطبيقات اإللكترونية"  

على التوالي. "التعليم من خالل وسائل اإلعالم  و ووو"الشبكات" كانت لها أعلى الترددات حيث وردت على 

مشاركين في الفئات، وكالهما جذابة جدا للشباب كأدوات الترفيه والتعليم. االجتماعية" و "ألعاب" وأضاف من قبل ال

. وعالوة على ذلك، أضيفت كما انتقد بعض المجيبين الجانب الرقمي ودافعوا عن آليات "غير متصل باإلنترنت" بتواتر 

 ينظرون نظرة نقدية.فئات "الشبكات المباشرة"و"السفراء" و"األحداث" كردود من بعض المجيبين الذين 
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 التحاد ا تركيا  بريطانيا  رومانيا  هولندا ايطاليا 

 مجموع  CPA DFW2W UPB Ws MoNE التطبيالت الرقمية

 31      الدورة االلكترونية

 28   7   منصه

 27  7 7   تطبيق إلكتروني 

 22   7  7 شبكات 

التعليم من خالل وسائل التواصل 

 االجتماعي
     9 

 7      بال/غير متصل

 6      شبكات وجها لوجه

 6      السفراء

 6      جميع 

 2      العاب

 1      االحداث

 1      مجلة رجال األعمال 

 ... YMEs لـ جيدة  قدوة  هي الشهيرة  األعمال رواد

وأجابت مجموعة المهاجرين على سؤال عما إذا كان لديهم قدوة أم ال. ولم يرد كل مهاجر على هذا السؤال، وكشف  

أنه ليس لديهم نموذج يحتذى به. وأضاف بعضهم أيضا أنهم ال يحتاجون إلى أي قدوة من أجل خلق عمل / منتج    ًمجيبا

 فريد.

القدوة لل 

 ■ ال يوجد

 ■ المستثمرين المعروفين  

 ■ الوالدين

 ■ العائلة  

 ■ النفس 

 

 

  اآلباء و األصدقاء و األسرة / األقارب و علىومع ذلك، أعطيت رجل األعمال الشهير كإجابة بأعلى وتيرة، وتبعها 

 التوالي. 
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 Hda تركيا  بريطانيا  رومانيا  هولندا ايطاليا 

 مجموع  CPA DFW2W UPB Ws MoNE نموذج القدوة 

 20 4 1 6 4 5 ال 

 14 2 4 3 0 5 رائد أعمال مشهور

 8 0 5 0 3 0 االباء 

 8 0 1 0 2 5 اصدقاء 

 6 0 2 2 2 0 األسرة/ األقارب

Myself 1 1 0 0 0 2 

 

(،  (، و "المخاطرة" )وعالوة على ذلك، ذكرت مجموعة "المهاجرين" صفات نماذجها المحتملة: "الثقة" )

القيادة" و  و "اإلبداع" ) التالية "مبتكرة" و "مهارات  ( هي أول ثالث درجات في المجموع. وكانت الصفات 

.التحديات" و "المستقلة" مع ترددات ال تقل عن"االتصال" و "االنفتاح على 
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(، و"التمويل"  وعالوة على ذلك، كانت هناك صفات أخرى ال تقل أهمية عن تلك المذكورة بالفعل مثل "المهارات اللغوية" )

(( المشاكل"  و"حل   ،)( و"الطموح"   ،)( و"اإلبداع"   ،)( البدء"  و"كيفية   ،)( و"المخاطرة"  و  (،  "مهارات  (، 

 :(. وفيما يلي تلك الواردة في الجدوألدناهالشبكات" ) 
 التحاد ا تركيا  بريطانيا  رومانيا  هولندا ايطاليا 

 مجموع  CPA DFW2W UPB Ws MoNE الصفات

 14 1 4 0 2 7 اتقه

 10 0 8 2 0 0 مهارات االبتكار 

 10 0 6 4 0 0 المهارات القيادية

 10 1 9 0 0 0 الخبرة حسب الممارسة

 8 2 2 1 1 2 مهارات التواصل 

 8 1 1 2 1 3 اللغة 

 8 0 0 3 1 4 الماليه 

 8 0 0 0 0 8 حل المشاكل 

 8 0 8 0 0 0 الطموح

 7 2 4 0 1 0 االبداع

 7 0 0 1 1 5 كيفية البدء

 6 0 4 0 1 1 مهارات المخاطرة

 6 0 6 0 0 0 مهارات الشبكات 

 5 2 3 0 0 0 الحرص 
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 5 0 0 2 3 0 التشريعات والقوانين 

 3 0 3 0 0 0 االقناع 

 3 3 0 0 0 0 التدريب المهنى

 3 0 0 3 0 0 المهارات االجتعاعية

 3 0 0 2 0 1 مهارات الحياة التجارية

 3 0 0 0 1 2 بداية ذاتية 

 

 وأقل ، في حين أنهاباإلضافة إلى الجدول أعاله ، كانت هناك صفات أخرى اختارها الوكالء مع ترددات 

 تستحق أن يتم التأكيد عليها هنا:

 الشجاعة، قميأت،٠الر الذكفا؛،ادى  اآلخرين، ع^ بانسجام الصل تلصلببم، ٦"البصيرة حيوية، الدؤوب، الصل مهارات

 الصل، أخالقيات تنافسية، ممتح، االنضباط، المحاسبة، اتسويق، صعالقرار، المبؤوية، التاريخ، الدائح، المغامرر، اتفاوض،

 ادلفرصادلوظيفية كيفيةادلصثوراعلىادلبساعدة التعاون، الصدق، العرونة، اك؟ إمكانيات العاطفة،

 ... YMEs لتدريب طريقة أفضل هي التطبيقية األساليب

وقدمت مجموعة الوكالء إجابات عن أنسب الطرق لتدريب المهاجرين الشباب، وكانت أعلى الدرجات تنتمي إلى أساليب 

 . "التوجيه" و "الطالب تركز على" األساليب"التعلم التطبيقية )التعلم عن طريق العمل(" بتواتر 

 ترددات على التوالي.و يتبع مع  
 االتحاد ا تركيا  يطانيا بر رومانيا  هولندا ايطاليا 

 مجموع  CPA DFW2W UPB Ws MoNE اساليب

 23 4 0 4 2 13 تطبيقية )التعلم ب العمل(

 10 0 6 0 0 4 التوجيه

 9 0 0 0 0 9 تركز على الطالب 

 4 2 0 0 2 0 واحد إلى واحد 

 3 2 0 0 1 0 الرقميه 

Na 0 0 3 0 0 3 

 2 1 0 1 0 0 التفاعليه 

 2 0 0 1 1 0 دراسات حالة 

 2 0 0 0 2 0 تدريب جماعى

 1 0 0 1 0 0 الحديث )ديف المهنية.(

 1 0 0 1 0 0 نشأت اجتماعيا وثقافيا 
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 1 0 0 0 1 0 التعاون

 1 0 0 0 1 0 التدريب

 1 0 0 0 1 0 إعدادات الشبكة 

 1 0 0 0 1 0 المشاريع القائمة على 

 

في المائة من مجموع اإلجابات بحصة كبيرة جدا. وكما ترون، فإن الطريقة التطبيقية )التعلم ب العمل( كانت لديها 

وهذا يدل على مدى فعالية التجربة في تدريب المهاجرين الشباب على ريادة األعمال. ومن ناحية أخرى، ينبغي أن تؤخذ 

بوصفها أدوات مفيدة مثل "التدريب الجماعي" و "دراسات الحالة" و"التدريب  في االعتبار األساليب التي أضافها المجيبون

 التفاعلي" وما إلى ذلك. 

 

 طرق التدريب 
  ■ مطبق

 ■ التوجيه

  العشحور حول الطالب

  ■ واحدة لواحدة ٠

  ■ رقمى

  ■ الشيء

  ■ تفاعلي

  ■ دراسة الحاالت

  ■ تدريب جماعي

 - الحديثالتطوير المهني 

 
 

 ...YMEs الخبرات التعلم  آثار النفسية والصدمات اللغة صعوبات

 
في تحليل االحتياجات، أجابت مجموعة وكيل عن تخصصات المهاجرين الشباب أثناء التعلم. ظهرت أهم نقاط الضعف مثل 

على التوالي. وعالوة على ذلك، فإن "الوضع المالي"  و  مشاكل "اللغة" و "الصدمة النفسية" للمتعلمين مع ترددات 

مثل   MMEsة من المهم جدا أن تأخذ في االعتبار أثناء تصميم التدريبات ل. جميع الفئات األخرى المذكوريليهم بنتيجة  

 "الوضع الوظيفي" ، "التنشئة االجتماعية" ، "الدين" ، "اإلقامة" ، "اإلطار القانوني" الخ.
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 Hda تركيا  بريطانيا  رومانيا  هولندا ايطاليا 

 مجموع  CPA DFW2W UPB Ws MoNE التخصصات 

 21 5 0 6 0 10 اللغة 

 19 6 0 1 3 9 صدمة نفسية

 13 3 0 2 0 8 الوضع المالي 

 8 0 6 0 2 0 جميع 

 8 3 0 0 0 5 الوضع الوظيفي

 4 2 0 0 2 0 التنشئه االجتعاعيه

 3 2 0 0 0 1 الدين 

 2 1 0 1 0 0 االقامه

مناطق المعيشة: المعيشة والعمل 

 والتعلم والتنثئة االجتماعية والتمويل
0 2 0 0 0 2 

 1 0 0 1 0 0 اإلطار القانوني

 1 0 0 0 0 1 الضعف 

 1 0 0 0 0 1 قضايا التضمين 

 

 

، وبدا الجودة الرائدة باسم "مهارات االتصال" مع YMEمجموعة وكيل تحديد الصفات ألفضل ملف شخصي لمدرب 

مشتركة، هو "مهارات االتصال"  . الجودة الوحيدة، التي تم اختيارها من قبل وكالء من جميع البلدان كمنطقة تردد 

بما في ذلك جميع مجاالت التفاعل وعالقة مع المتعلمين أثناء التدريب. من المهم جدا إرسال المعلومات والمعرفة إلى  

المتعلم وكذلك الحصول على رد فعلهم وردود الفعل من أجل التواصل الصحي. وكما يتبين من الجدول التالي، فإن أعلى  

 التي تحددها جميع البلدان هي "مهارات االتصال":جودة ومتبادلة 

 
 Hda تركيا  بريطانيا  رومانيا  هولندا ايطاليا 

 مجموع  YME CPA DFW2W UPB Ws MoNEالصفات لمدرب 

 22 2 6 2 1 11 مهارات التواصل 

 17 1 6 0 1 9 الود والسهولة 

 11 1 6 2 2 0 مهارات 

 9 3 0 3 1 2 الصبر/المثابرة

 8 2 0 5 0 1 االجتماعي والثقافي الوعي 
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 6 0 6 0 0 0 مهارات التنظيم 

 6 0 6 0 0 0 أخالقيات العمل

 6 0 6 0 0 0 القدرة على بناء المجتمع 

 5 3 0 2 0 0 اللغة 

 5 0 0 2 1 2 التعاطف

 4 3 0 1 0 0 متسامح 

 4 0 0 3 1 0 مشاركه

 4 0 0 0 1 3 منفتح الدهن 

 3 2 0 0 1 0 االذضباط

 3 0 0 0 0 3 دوي الخبره 

 2 2 0 0 0 0 الكفاءات المهنية 

 2 0 0 2 0 0 التكيف 

 2 0 0 2 0 0 الرغبة في التدريس

 2 0 0 2 0 0 االفتاح 

 2 0 0 0 1 1 الثقه

 1 0 0 1 0 0 الرحمه 

 1 0 0 0 1 0 نقارب مع المجموعة المستهدفة

 1 0 0 0 1 0 مرنه

 1 0 0 0 1 0 مبتكره 

 1 0 0 0 1 0 االبداعيه 

 1 0 0 0 1 0 االستقالل 

 1 0 0 0 1 0 االعتماد على الذات 
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" 8 و 9 و 11 و 17 تليها "الثقافي االجتماعي الوعي " و "المثابرة / الصبر" ، "األعمال مهاراتريادة" ، "والتقرب لودا  

ً  البلدان جميع أشارت وقد .التوالي على ترددات التالية الصفات رؤية يمكن ،  ذلك على  وعالوة .الصفات هذه إلى تقريبا  

أدناه الجدول  في تردداتها أعداد لتناقص وفقا المدرجة : 

االنضباط منفتح، المشاركة، التسامح، التعاطف، اللغة، المجتمع، بناء على القدرة العمل، أخالقيات التنظيم، مهارات ، 

مع التقارب الرحمة، الثقة، االنفتاح، التدريس، في الرغبة يف،التك على القدرة المهنية، الكفاءات الخبرة، ذوي  

الذات على االعتماد االستقاللية، خالقة، مبتكرة، مرنة، المستهدفة، المجموعة  . 
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 ...المجيبون تقاسمها التي الجيدة  الممارسة تجارب

البنك الشباب أصحاب المشاريع الشباب الذين ال يقدم لهم  الشباب األعمال الدولية هي ممارسة جيدة. يدعم   -

سنة( لبدء أعمالهم التجارية وتنميتها والحفاظ عليها ، مما يمكنهم من خلق فرص العمل وبناء  -خدمات )

المجتمعات وتغيير حياة الناس. بغض النظر عن مكان عملنا، ينصب تركيزنا على الشباب الذين لديهم فكرة 

ويُشرك   -قابلة للتطبيق ولكن دون الوصول إلى هياكل الدعم التي يحتاجونها إلنشاء وإدارة الشركات. تجارية 

البنك الدولي مع الشركات والحكومات ووكاالت التنمية الدولية والمؤسسات الخيرية واألفراد، من أجل تنمية 

ين ال يتمتعون بمنافع على نطاق عالمي. يجمع  لرواد األعمال الشباب الذ  ًورعاية شبكة فعالة ومستدامة تخلق أثرا 

البنك الدولي أللعمال التجارية بين األعضاء والشركاء ذوي األهداف المتوائمة إلحداث التغيير لرواد األعمال  

الشباب بسرعة وعلى نطاق واسع. ونحن نفعل ذلك من خالل االستفادة من القدرة الفريدة للشبكة على التعلم  

ل الخبرات والمعارف المتنوعة التي تجعل أعضائنا فعالين بشكل فردي وقوي بشكل جماعي  واالبتكار وتباد

 )المملكة المتحدة(.

 لدى نعم أيضا بعض البرامج التي هي مناسبة لرواد األعمال المهاجرين الشباب )المملكة المتحدة(. -

لحادية والعشرين بعد أن عاش  في سن اكان كتاب رافائيل دوس سانتوس، الذي انتقل إلى لندن في عام  -

في ساو باولو )واحدة من أكبر مدن العالم( لمدة عامين )غادر البرازيل( يعمل حمال مطبخ، منظف، جامع زجاج 

ونادل لدفع نفقاته، حتى سنحت له فرصة إلدارة المنازل وخالل عامين كان يدير عمله الخاص. على مدى  

عضوا من الموظفين وإنتاج  منزال، وتوظيف إلى ل من التالية نمت محفظة رافائيالسنوات ال 

من المهنيين الشباب والطالب مليون جنيه استرليني. استأجر رافائيل مساكن ألكثر من دوران قدره 

. يقدم في عام  -"االنتقال إلى الخارج، خطوة واحدة في كل مرة"  -المهاجرين. أصدر رافائيل كتابه  

المساعدة والمشورة ألولئك الذين اتخذوا قرار االنتقال إلى بلد جديد وهو مبدأ توجيهي جيد للغاية لرواد  الكتاب 

 األعمال المهاجرين الشباب )المملكة المتحدة(.

 http://www.pandpasproject.eu/wp-أمثلة الممارسة الجيدة لريادة األعمال في الرابط:  -

content/uploads/2018/10/Good_Practices.pdf  وإن لم يكن المملكة المتحدة. انها في منطقة

, المطبخ المفتوح سلوفينيا هو  ZRC SAZUالعمل سلوفينيا: شريك ريادة األعمال الذي حدد هذه الممارسة: 

م جلب االبتكار من الطهاة المحليين واألجانب سوق الطعام فريدة من نوعها واألكثر شعبية في سلوفينيا التي ت

. وقد أصبح حدث ليوبليانا العادية وكل يوم جمعة مشمس  والطهاة إلى مشهد الطهي السلوفيني منذ عام 

من أوائل الربيع إلى أواخر الخريف، ومقدمي المواد الغذائية المحلية واألجنبية جذب الزوار لتجربة المأكوالت  

ية. وتتمثل األهداف الرئيسية في الجمع بين األغذية من جميع أنحاء العالم وتقديمها إلى السكان  المحلية والدول

المحليين وزوار المدينة؛ لخلق مكان اجتماع حية في وسط المدينة لقضاء بعض الوقت مع األصدقاء والعائلة من  

موظفي دعم في الوقت الذي يعرضون قبل نوعية الغذاء بأسعار معقولة. سوق األغذية يشمل المهاجرين كطهاة و

فيه الخصائص الطهيية والثقافية للبلدان األصلية. كما أن زيادة فرص العمل وتنظيم المشاريع هي حقائق هامة 

تتعلق بهذه السوق بالمهاجرين الذين يشعرون بمزيد من الشعور باالنتماء. على الرغم من أن المطبخ المفتوح  

في ليوبليانا ، يتم تنظيم حدث مماثل )ولكن منظمين مختلفين( في ماريبور )يسمى  بهذا االسم والمبادرين بدأ 
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الوعاء الكامل( وكوبر. االتجاه هو أنه ينتشر أيضا إلى مدن أخرى. وتعتبر هذه الممارسة ذات صلة وثيقة  

ذائية خالف  إلى السياق الذي يسهل الوصول إليه على نطاق واسع؛ أي شخص يقدم الخدمات الغ ًبالموضوع نظرا

 )المملكة المتحدة(. /http://www.odprtakuhna.si/en ذلك لديه إمكانية االنضمام. الموقع:

الشعر ويعطي دروسا - لتصفيف  لديه محل  المساء. وهو منظم، ومستقل،    ً"عم زوجي  القيادة في ساعات  في 

(. NLولديه الكثير من المثابرة والموقف اإليجابي للغاية" )  ًوصديق للعمالء وشخص الناس. إنه رجل متدين جدا 

"تتمتع ديانا ومحمد بتعليم جيد في سوريا. كتقني و هي كمحامية في هولندا كانت رغبتهم النارية على الذهاب    -

لصعوبة ممارسة مهنتهم، قرروا اتباع نهج مختلف.  ً دامهم بسرعة وقبل كل شيء للعودة إلى العمل. ونظراعلى أق

الطبخ هو شغفهم. قرروا تقديم المطبخ السوري في هولندا. تذوق األصدقاء الهولنديين الطعام وكانوا متحمسين 

 (. NLبسرعة. هذه هي الطريقة التي ولدت بها شركة جديدة" )

رسة هي تجربتي الخاصة من خالل إنشاء صالون الحالقة الخاص بي. أنا حالق وتج ّمن تجميل وفنانة  أفضل مما -

تجميل من سوريا مع جبل من الخبرة وأردت أن أعمل. كان لدي سبع سنوات من الخبرة في العمل في صالونات 

وجودي في هولندا، قررت أن  في مختلف البلدان العربية وكنت على استعداد لتحدي جديد. بعد أربع سنوات من  

أبدأ شركتي الخاصة. ويبدأ مع شبكة جيدة لمساعدتك على سبيل المثال بلدية للجزء المالي، والقوانين لبدء األعمال  

التجارية الخاصة بك ووضع خطة عمل جيدة. اآلن يمكنني استخدام المعرفة من أصحاب الشركات )الجيران( حول  

 (. NLيوم أكثر" )صالون الحالقة بلدي وتعلم كل 

 "في عالم الموسيقى مهاجر شاب لم يهجر وانتهى به المطاف بالغناء إليطاليا في مسابقة األغنية األوروبية  -

.(IT) "  

عاما، والهروب من الحرب، وكالنا، زوجي وأنا تعلمنا  "نحن أنفسنا ممارسة جيدة، وصلنا إلى إيطاليا قبل   -

. يمكنني الوصول إلى نظام المدرسة  طريقة العيش في إيطاليا. كما تعلمت االيطالية بسرعة بسبب كونها فقط  

اإليطالية ، زوجي ليس بهذه السرعة ، لقد أتينا من خلفية مختلفة ولكن حصلنا على فرصة إنشاء شركة بناء. لدينا 

مهاجرين. نحن دائما التأكد من أن لديهم مكان للعيش وتناول الطعام ن طفالن من ضمنهم أطفال ويعمل لدينا  اآل

 (.ITوتنظيف أنفسهم" )

. لم  "لدي الكثير من األمثلة على الممارسة الجيدة; واحد هو الكسندرا التي جاءت الى ايطاليا عندما كانت   -

أبدا دائما  ًتتخلى  نفسه  ًوكانت  يتحدث تتحدى  ولكن  اإليطالية،  تعلمت  أبدا قضية،  تكون  وال  اللغة  كانت حاجز  ا 

اإلنجليزية تماما والبولندية. إنها تد ّرس اللغة اإلنجليزية إلى اإليطاليين. أنا معجب بها إلحساسها بالبقاء على قيد  

 (. ITالحياة والطاقة التي ال تنتهي من أفضل األوقات واألمل" )

اق وتنظيف المنازل عندما وصلت إلى إيطاليا، واآلن تبيع األطباق واألطباق ولها عملها  "بدأت أمي غسل األطب -

 الخاص" )تكنولوجيا المعلومات(.

االستسالم، وكانت تطبق هذا دائما- العثور على وظيفة   ً"معلمتي سيغديم أوصتنا بعدم  لم تتمكن من  في حياتها. 

األطفال المهاجرين حول نفسها. لقد كسبت حياتها بدعم من العائالت التي تلقت  لكسب المال، لكنها بدأت تساعد  

تعليم أطفالها من خالل مساعدتها. اآلن، لديها مكانها الخاص حيث يمكنها مساعدة أكبر عدد ممكن من األطفال.  

TRوقالت إنها لم تستسلم وعلمنا أن ال نستسلم" )
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مة لدليل رواد األعمال المهاجرين الشباب مقدمة عا 7الفصل 
 يمثل األوروبي االتحاد إطار في. الشباب األعمال لرواد دليال  الشباب المهاجرين األعمال رواد مشروع أنتج قد

 األخرى الفئات مثل يواجهوا، أن الممكن من ولكنهم المحتملين، المشاريع أصحاب من مهمة مجموعة الشباب المهاجرون
 األعمال رائد لدعم اإلمكان قدر كاملة بطريقة المسائل هذه  تناولنا لقد. محددة لغوية و ثقافية و قانونية عقبات ضعفًا، األكثر
  ذلك استطعنا أينما و كلما الشاب

 أن نعتقد لكننا الشباب، المهاجرين األعمال رواد تدعم التي األوروبي االتحاد في المبادرات من الكثير هناك الحظ، لحسن
 المقدمة والحيل النصائح وجميع الشباب والعاملين الشباب األعمال لرواد الدعم حزم من يتألف الذي األخضر، الكتاب هذا
 .مضافة قيمة هي

 الدعم حزم ببناء قمنا لقد. حماًسا وأكثرهم الشباب األعمال رواد أللمع بالنسبة حتى صعبًا، أمًرا المستقل التعلم يكون أن يمكن
 للتعلم الرئيسية األربع المراحل حولاألخضر الكتاب في الشباب والعاملين الشباب المهاجرين األعمال لرواد

  :الذاتي التعلم باسم والمعروف المستقل،

أعمال؟ رائد لتصبح الجاد والعمل للتعلم متحمس و مستعد أنت هل* 

 األعمال رائد أهداف تحديد* 

 المشاريع تنظيم عملية في المشاركة* 

الريادي التعلم تقييم* 

  الشباب للمهاجرين ميتنظي و تعليمي  دليل إلى نحتاج لماذا -٢ت

وري  الدليل لرواد األعمال الشباب ضر

:يلي لما وذلك المهاجرين، للشباب الريادي التعلم دليل إلى حاجة ناكه

 إليه احتاجوا كلما الشباب للمهاجرين متاحا سيكون ●
 المشاريع  تنظيم مجال في التعلم دورات لجميع مرجعية قاعدة إنه ●
 المدروس  التعليمي الجزء مع تتكيف التي األعمال بريادة المتعلقة والمعرفة المهارات ينظم ●
 المشروع  شركاء بين الخبرات بمقارنة يسمح ●

 

 تسليمه؟ سيتم كيف -٣ت

:الشباب المهاجرين األعمال رواد دليل في التالية الفصول تضمنت

 تقديم* 

مقدمة

 الريادة  حلم- األول الفصل* 

  الذاتي التحفيز و لإللهام فصل

 األعمال ريادة تقييم -الثاني الفصل* 

 االحتياجات  تحليل جيد؟ أعمال رائد لتكون تحتاجها التي المهارات نوع ما أعمال؟ رائد أنت هل
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 التجارية  األعمال إلى األفكار إلى األحالم من - الثالث الفصل*

 األحالم إلى األفكار و األفكار إلى األحالم تحويل كيفية

 التجارية األعمال إنشاء كيفية - الرابع فصلال*

 عمل  خطة وسيلة خالل من إال أفكارنا و أحالمنا تحقيق يمكن ال

 األعمال ريادة ضرائب و أنظمة و قواعد و قوانين - الخامس الفصل*

 المملكة و داهولن و تركيا:  دول من دولة كل في شاب أعمال لرائد الضرائب و األنظمة و القواعد و القوانين توضح
 إيطليا  و رومانيا و المتحدة

 والحيل النصائح - السادس الفصل* 

 الشباب األعمال لرواد( المتحركة الرسوم خالل من) حيل و نصائح

 (التعلم في األولى المحاولة)  - السابع الفصل*

 النمو  و للتعلم كفرصة الفشل ترى أن يجب

 لشبكةبا التواصل كيفية - الثامن الفصل*

 كذلك التجارية أعمالك و الشخصية حياتك تحسين تتعلم التواصل تتعلم عندما

 االتصال  و التسويق - التاسع الفصل*

 ناجح تجاري عمل أي مفتاح التسويق و التواصل و الوعي زيادة إن
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حلم الريادة 8الفصل 
 إلى الشباب المهاجرين وتحفيز الوعي وزيادة لتعزيز الملهمة الفيديوهات مقاطع من مجموعة باختيار قمنا الفصل، هذا يف

 األعمال ريادة

ي الفصل األول من دليل رواد األعمال المهاجرين الشباب    
   يمكن العثور عىل نسخة موسعة من هذا الفصل فر

 (مقطوراتها و) األعمال ريادة أفالم فضلأ

 األعمال ريادة بدروس ومليئة ممتعة. لتراها شخصيا، اختيارها تم أفالم ٥ التاريخ؟ مدى على األعمال ريادة# أفالم أفضل هي ما
!المستفادة المالحظات قراءة و مشاهدة نرجو ولكن. قائمتنا تفوت ال! للنجاح تحتاجها التي والصفات

1. The Pursuit of Happynes 

تحفيزي متحدثو أمريكي أعمال رجل جاردنر، كريس قصة الفيلم هذا يروي

 عن النظر بغض ،... المتابعة عليك يجب أنه يخبرنا جوهرها في ولكن ، لـ الحقيقية الحياة قصة مع الحريات بعض الفيلم أخذ
 ال: `` أعمال كرائد للنجاح ضروري أمر بنفسك الثقة من الكثير تالكام إن. تستسلم وال العمل، في تستمر أن عليك األمر، صعوبة مدى
 حياة قصة'. فترة. عليه واحصل اذهب شيئا، تريد. حمايته عليك حلم لديك كان إذا. ما شيء فعل يمكنك ال إنه يقول شخص أي تدع

!رؤيته يجب! #حقيقي إلهام مصدر جاردنر كريس

2. The Social Network 

 في وثورة عالمية ظاهرة تصبح ما سرعان.  موقع هارفارد بجامعة الطالب زوكربيرج مارك اخترع 2003 عام في
 االجتماعية الشبكة تروي. قانونية تعقيدات بدون ليس ولكن التاريخ، في ملياردير أصغر مارك أصبح سنوات، ست بعد. االتصال

 على األعمال ريادة قصة( 2010)

3. Steve Jobs

 صناعي مصممو أمريكي أعمال رجل  لـ تجسيد( 2011 األول تشرين 5-1955 شباط 24) جوبز ستيف فيلم
 لشركة المشارك والمؤسس( ) التنفيذي والرئيس اإلدارة مجلس رئيس كان. سورية أصول من إعالمي صاحبو مستثمرو

 على تحواذهااس بعد  شركة إدارة مجلس وعضو  في األكبر والمساهمين اإلدارة  مجلس ورئيس. 
 ثورة في رائد بأنه واسع نطاق على جوبز يُعرف.  لشركة التنفيذي والرئيس ، اإلدارة مجلس ورئيس والمؤسس 
وزنياك ستيف  لشركة المشارك المؤسس مع جنب إلى جنبًا والثمانينيات، السبعينيات في الشخصي رالكمبيوت 

4. The Big Short

 2010 عام  كتاب على مبني وهو. الحالية # حالة يميز ما أكثر إلى األنظار يلفت ريادي فيلم هو
 عن نتجت 2008-2007 في المالية األزمة أن كيف يوضح الذي لويس مايكل بقلم 

.الكثير وغيرهم بيت برادو جوسلينج ريانو كاريل ستيفو بيل كريستيان بطولة من الفيلم. المتحدة الواليات في اإلسكان فقاعة

5. The Founder

 في كيتون مايكل بطولة. سيجل  روبرت وكتبه هانكوك لي جون أخرجه الذاتية السيرة عنكوميدي درامي فيلم هو( 2016) المؤسس
 جونو أوفرمان نيك شارك. السريعة للوجبات ماكدونالدز مطاعم لسلسلة إنشائه قصة الفيلم يصور ، كروك راي األعمال رجل دور

.ماكدونالد وموريس ريتشارد ماكدونالدز مؤسسي دور في لينش كارول

 أعمال؟  كرائد للبدء محتفز و متحمس و مهتم أنت هل األفالم، هذه مشاهدة بعد

ي 
ي ريادة األعمال تأكد من أنك تقوم بتقييم ذات 

لريادة األعمال لمعرفة مهاراتك ف   
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 !!! الذاتي  التقييم إلى اذهب

?! أعمال رائد تكون أن تريد لماذا دائما تذكر

!المفتاح هو الدافع

 األعمال لرواد إلهاما أكثر يوتيوب في الفيديو قنوات خمس 

 :هي يوتيوب قنوات ٥ افضل

1. Business Casual 
 على مهمة لتثقيف وإلهام الجيل القادم من القادة 

 
2. Startup stories 

وجهة متكاملة لتجلب لك رحلة كاملة حول رواد األعمال والمؤسسين الناجحين، الذين أسسوا أنفسهم  
بأفكارهم المبتكرة ، مع قصص حصرية ألهم الشركات مثل 

وغيرها الكثير ممن أسسوا رواد أعمال ناجحين  
 و آخرين. 

 
3. Silicon Valley Girl 

هي قناة مارينا موغيلكو. عن بناء الشركات و عن عالمتها التجارية الشخصية! 

 
4. TEDx Talks 

في أي مكان وفي كل مكان حيث يحتفل باألفكار المدفوعة محليا   هو مجتمع دولي ينظم فعاليات على غرار  
، حيث تتم كل فعالية برعاية بشكل مستقل عن مؤتمرات  و يرفعها إلى مستوى عالمي. يتم إنتاج فعاليات  

وقواعده. المتحدثين بمفردهم، ولكن بناء على تنسيق  
 

 Hubspot 
ور حياتك المهنية و أعمالك التجارية و ارتق بمهاراتك المهنية إلى المستوى التالي من خالل التدريب المجاني عبر اإلنترنت من  ط

 إلى الشهادات الشاملة ... . من الدورات التدريبية السريعة والعملية أكاديمية 
 

 واإللهام واالبتكار األعمال ريادة حول YouTube على اللقطات من المزيد

ي التحت خمسة اختيارات أخرى عل 
ي الفصل  YouTube ف 

  1حول ريادة األعمال. يمكن العثور عل المزيد من مقاطع الفيديو ف 
ي دليل رواد األعمال المهاجرين الشباب

 .ف 

 الفشل  و الرفض من تتعلم كيف

 شخص مطالبة من-- يوم 100 لمدة الرفض عن البحث خالل من. الرفض: منا الكثير منها يخشى ساحة في بجرأة  يغامر
 الرفض همايجلب  اللذين العار و لأللم حساسيته أزال  --مطعم في" برغر تعبئة إعادة" طلب إلى دوالر 100 باقتراض غريب
.مسدودة طرق تجد أن تتوقع كنت حيث االحتماالت يفتح  أن يمكن تريده لما ببساطة السؤال أن العملية هذه خالل من واكتشف غالبا،
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 بالسبب  ابدأ

ً   كون وسبب ، للغاية مبتكرا  كون سبب حول نمًطا هناك أن  يوضح . جدا ملهما
 تسمى إنها. الطريقة بنفس ويتواصلون ويتصرفون يفكرون العظماء لقادةوا الشركات جميع'(: خطة  لدي ليس!" حلم لدي: "كان)'

!المشاهدة يرجى ماذا؟ كيف؟ لماذا؟. ناجًحا تكون سوف ، تفعله بما الناس يؤمن عندما ماذا؟ ؟ كيف لماذا؟ عن شيء كل. الذهبية الدائرة

2005 ستانفورد التخرج خطاب جوبز ستيف

 لشركة المشارك والمؤسس التنفيذي الرئيس جوبز، تيفس حث حياته، في أهمية األكثر النقاط بعض إلى استنادا
 ذلك في بما- الحياة نكهات في الفرص رؤية و أحالمهم متابعة على الخريجين المتحركة، للرسوم  واستوديوهات 

 2005 يونيو 12 في التخرج حفل في -نفسه  الموت

 :الحياة قصص ثالث جوبز ستيف يحكي

 النقاط  ربط عن قصة. ١

 بأقل  ترض ال و شغفك استغل: الخسارة و الحب عن قصة. ٢

آخر  شخص حياة بعيشة تضيعه ال: محدود وقتك: الموت عن قصة. ٣

 

 الناشئة  الشركات تنجح لماذا 

 الفكرة: هي النجاح تحدد التي الرئيسية العوامل أن المتحدث يفترض. التشغيل بدء نجاح أو فشل وراء الكامنة األسباب يوالفيد هذا يستكشف
[.٪32] والفريق[ ٪42] التوقيت هو تأثيًرا العوامل هذه أكثر. والتوقيت والتمويل العمل ونموذج والفريق

 الصفر  من بدءا:  تركيا&  األعمال ريادة&   الالجئون

 حياتهم بناء إعادة إلى يحتاجون الذين الالجئين مثل األفراد يواجهها قد التي والعقبات الواقعية الحياة صعوبات ويستكشف الفيديو يلخص
أجنبية بلدان في

 األعمال  لريادة صوتية حلقة 3 أفضل

الشباب  األعمال لرواد صوتية ملفات 6 أفضل: تعلم و استمع

 من قائمة  جمعت. األعمال رواد كبار بين الفردية المحادثات من واإلنتاجية والقيادة واالبتكار األفكار عن معلومات على احصل
:والبدء والنمو والتوازن البناء على األعمال رواد لمساعدة صوتية ملفات

1. The Tim Ferriss Show 

 و وقتهم والمهنيين األعمال رواد من العديد  بها يدير التي الطريقة  ، ، كتاب غير
 بودكاست إلى الجذاب المحتوى نفس تيم يجلب. إنتاجيتهم
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2. Stanford Entrepreneurial Thought Leader Series 

ب ، يوميًا أسمائهم تقرأ الذين األعمال رواد من التعلم في وترغب ياألكاديم للتفكير متحيًزا كنت إذا  بجامعة البودكاست سلسلة فجر 
 رؤوس وأصحاب ستانفورد جامعة في المشهورين التدريس هيئة أعضاء ذلك في بما الضيوف مع. الريادي الفكر قادة ، ستانفورد
 .واحدة ساعة مدتها أجزاء في جادة ومعرفة قيمة الحلقات تقدم ، المشهورين لاألموا

مدمنا  ستجعلك  مع المستقبل على تركز التي المناقشة: تفوت ال

3. EntreLeadership 

 مارك بينهم من ضيوفًا يضم  بودكاست وهو ،  في باالشتراك فقم ، أولوية يمثل أفضل قائدًا تصبح أن كان إذا
 ، ببراعة المقابالت يقود كولمان كين استضاف ، المال إلى الشركة ثقافة من تتراوح موضوعات تناول عند . سينك وسيمون كوبان
.تقريبًا أعمال رائد كل ستفيد مفيدة ونصائح مدروسة رؤى ويخرج
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   األعمال  ريادة مهارات تقييم 9 لفصلا
  ناجح؟ شاب أعمال رجل الشخص يجعل الذي ما جيد؟ أعمال رائد لتكون تحتاجها التي المهارات نوع وما أعمال رائد أنت هل

 فرق لبناء الالزمة االجتماعية والمهارات الصعوبات مواجهة في االستمرار على والقدرة اإلبداع مثل سمات هي األساسية الصفات
. الصفات هذه تدعم التي المحددة المهارات تعلم الضروري فمن ، تجاري عمل بدء في ترغب كنت إذا...  رائعة

 األعمال ريادة تعريف ٢.١

فهم. اآلخرون بها يرغب ال مخاطر لتحمل المستعدون األشخاص هم األعمال رواد أن الخبراء بعض يعتقد  أنهم على اآلخرون يعر 
 مشروعك بدء على بالضرورة األعمال ريادة تنطوي ال ، التعريفات هذه أول في بالتفكير. ناجحة أعمااًل  ويبنون يبدأون أشخاص
 رواد األشخاص هؤالء نسمي) منظماتهم داخل أعمال كرواد ألنفسهم يعملون ال الذين األشخاص من العديد يعتبر. الخاص  التجاري
 (.الداخليين األعمال

 به يخبرك ال ما. سهال أمرا ليس ناجًحا أعمال رائد تصبح أن: مؤكد  واحد شيء هناك ،" األعمال رائد" لـ تعريفك كيفية عن النظر بغض
 الذي االتجاه في وقيادتها  بأيديهم وأحالمهم المهنية حياتهم ألخذ الناس يفعله ما هي األعمال ريادة أن هو األعمال ريادة تعريف

 اتخاذ األعمال رواد يستطيع. يعيقك أحد وال. مقيدة جداول توجد ال. رؤساء يوجد ال. الخاصة  بشروطك حياة ببناء األمر يتعلق. يختارونه
.فيه يعيش للجميع أفضل مكانًا العالم جعل نحو األولى الخطوة

 

 األعمال لريادة الذاتي التقييم ٢.٢

 األعمال  لريادة الذاتي التقييم

 تم الذي الملف و برابط دائما الشباب المهاجرين األعمال رواد رحلة تبدأ
 النفسي القياس لتقييم مجانية أداة بوابتنا ستوفر.  بوابة على باالشتراك كملف تحميله سيتم الشاب، المهاجر سينتجه والذي إنشاؤه،
 تنفيذه يمكن. معينة جوانب تقييم أجل من الذات فحص هو ل الذاتي التقييم نشاط. المؤسسة في مهاراتهم تقييم أجل من للشباب
 هو الذاتي للتقييم نشاط لكل اسياألس الجانب. بالنفس الثقة من  التحقق أو.( إلخ التعلم،) معينة احتياجات وتحديد الذاتية، الهوية لتحديد
خاطئة الذاتي التقييم  نتائج  فستكون نفسه، في الشخص انغمس إذا. به تطبيقه يتم الذي الصدق

 الذاتي التقييم في جدا مهم الصدق ٢.٣

 استخدام على ينطوي انه. األداء مثمن إلى الحاجة دون وتحسينها قدراته مدى معرفة على الشاب مساعدة  هو الذاتي التقييم  من الغرض
 مهم الذاتي بالتقييم يقومون الذين األشخاص صدق فإن األعلى، في موضح هو كما . الخ الموانع، هي  ما قوتي، نقاط هي ما مثل؛ أسئلة
 يملكون الذين األشخاص يميل. الذاتي التقييم نتائج على التحكم موضع يؤثر أن يمكن  أيًضا،. موثوقة نتائج على الحصول أجل من
 لريادة بروفايلك تحديد في سيساعدك إجراء هو  الذاتي التقييم. الذاتي التقييم أثناء األخطاء ارتكاب إلى التحكم من عال ضعمو

.جديدة بداية أو تجاري مشروع إنشاء أو المهنية، أهدافك وبالتالي ل،أفض  بشكل األعمال
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  األحالم إلى األفكار و  األفكار إلى األحالم تحويل 10 الفصل
األحالم إلى األفكار  و األفكار إلى األحالم تحويل

 المشهورين األشخاص من فقط قليل عدد
أحالمهم في بدأت أفكار على عملوا الذين

 على تمريس أن يمكن ، عملك يبدأ عندما أنه من  للتأكد! أحالمك أعمال إلى أفكارك تحويل عن إنه. فقط باالحالم يتعلق ال األمر لكن
!الطويل المدى على رأسك في  صممت الذي العمل حلم تحقيق على أيًضا قادر ولكنه ، القصير المدى

 

"األحالم عالم من أكبر وهم هو واقعا نسميه ما أن رسميا سيعترف األيام من يوم في"

دالي

"الوعي من قوي شكل هي األحالم"

 في بو آالن إدغار

!''خطة لدي ليس و حلم، لدي' إنه''

سينك  سيمون

 الفكرة أهمية ٣.١

 لم ما مكان أي إلى تذهب أن لألفكار يمكن  ال لكن. البشرية التنمية من الكثير ويتوقف التغيير، يحدث وال  تقدم، إحراز يتم ال أفكار، بدون
 :األولية الفكرة بدون شيء أي فعل يمكنك وال. وتُنفذ تتحقق

 الثقافة وتشكل التاريخ تصنع والجهل التحيز في المتأصلة الواهية األفكار حتى. المستقبل لممارسة دليل ألنها العالم، تصنع األفكار"
 '[تقريبا شيء كل في التفكير' في أونيل مايكل و أمين آش." ]والممارسة للفكر نماذج تصبح فعلها، عند األفكار،…  العامة

 فريدة أفكار لديك و العادي، الرجل يواجهها التي المشاكل تحديد يمكنك طالما - لها حصر ال الناس إلى تقديمها و القيمة لخلق إمكانيات
 عن مخيفة أنها من الرغم على العصر، هذا و اليوم هذا في إليه تنظر مكان كل في موجودة األعمال ريادة فرص. معالجتها كيفية حول

.األحيان بعض في األنظار

 'أنا' بعالمة يبدأ شيء كل ٣.٢

 "أنا؟ من: "أنت من هي البداية نقطة

 شيء كل ، نعم ، لذا: تحب ما فعل في البدء يمكنك ذلك وبعد تحبه ما فستفهم نفسك تعرف كنت إذا. نفسك تعرف أن هي األولى الوظيفة
 "أنا" بعالمة يبدأ

 واألقران اآلباء تأثير تحت بالطبع "أنا" العالمة لكن. أعمال كرائد وأفكارك الخاصة التجارية عالمتك وتشكيل نفسك اكتشاف هو واجبك
 .ذلك إلى وما والعائلة واألصدقاء والمدربين والمعلمين

 تنسيق أو عمل بإطار االلتزام إلى بحاجة أنت لذلك. باالرتباك الناس يصاب… األفكار من الكثير وجود و' أنا' عالمة مع مشكلة هناك
... شركتك إنها ، هويتك على يتعرفوا حتى  ، معين
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 نفسك قيم ٣.٣

 المزيد تريد كنت إذا. تبدأه أن تريد الذي العمل نوع لتوجيه السؤال هذا استخدم تجاريًا؟ عمال  تبدأ أن  تريد لماذا: األساسي بالسؤال لنبدأ
 إلى ةالتاسع من وظيفتك لترك الوقت حان فربما ، الحرية من المزيد تريد كنت إذا. إضافي بعمل تبدأ أن عليك يجب فربما المال، من

 العمل نوع معرفة في لمساعدتك نفسك على األسئلة من المزيد طرح في ابدأ  ، السبب لديك يكون أن بمجرد. جديد شيء وبدء الخامسة
 :األمر يتطلبه ما لديك كان وإذا ، تبدأه أن يجب الذي

 تملكها؟  التي المهارات هي ما* 

 شغفك؟  يكمن أين* 

 خبرتك؟ مجال أين* 

 تفشل؟  الشركات معظم أن العلم مع ق،تنف أن يمكنك كم* 

 المال؟ رأس من تحتاج كم* 

 تعيشه؟ أن تريد الذي الحياة نمط نوع هو ما* 

أعمال؟  رائد لتكون حتى مستعد أنت هل* 

 األفكار؟  لوالدة األفضل هو ما ٣.٤

  المعرفة( وجود عدم)

 نظر وجهة منا واحد كل تمنح  التي هي المستمرة الشاملة العملية. ذلك بعد به وتحتفظ تقرأه ما على محتمل تأثير له به وتحتفظ تقرأه ما
 النظر وجهات. اآلراء تجنب يمكنك ال ، وساق قدم على العامة االنتخابية الحملة مع. المتنوعة اآلراء هذه مثل لدينا أن عجب ال. فريدة

 ... ةالثانوي  النقاط وتقييم الكبيرة الصورة وتحليل الرسمية والخطوط الشخصية

 يمكننا ال. العملية هذه في األخرى واألفكار اآلراء على نتعرف ألننا أيًضا مهمة القراءة. أفكارنا تشكيل في تساعد ألنها مهمة اآلراء
 .هناك الموجودة األخرى األفكار عن نقرأ لم إذا الخاصة استنتاجاتنا  تشكيل

 المهاجرين األعمال رواد حالة في ذلك، بعد(. جزئيًا أو تماما) بعد  تلبيتها يتم لم التي الفرد احتياجات تحليل من األفكار أفضل تنشأ
 األعمال لرواد التقليدية األفكار مصادر و. المضيف والبلد المنشأ بلد بين وغيرها الثقافية االختالفات فحص من األفكار تأتي قد الشباب،

 .الحياة نمط تغييرات و التشريعية غييراتالت  الجديدة؛ التقنيات الديموغرافي؛ الهيكل في التغييرات هي

 - التواصل - النقدي التدفق  - اللوجستيات - الرقمية التنمية - البيع استراتيجيات في فكر. المال و  الوقت في النظر مع  الفكرة ببناء قم
 إلى بحاجة أنت المال؟ يأتي أن لقب  سيستغرق الوقت من كم المال؟ استثمار إلى تحتاج هل. المساعدة/  الموظفون - والقانون الثقافة
الطعام وتناول فواتيرك دفع عليك! النقدي التدفق

 

المستهدفة  المجموعة و األفكار ٣.٥

 بيع الشركة تريد الذين المحتملين العمالء من مجموعة إلى المستهدف السوق يشير. المستهدفة  المجموعات على أفكارك عرض يجب
 جزء هو المستهدف السوق. التسويقية جهودها الشركة إليهم توجه محددين عمالء أيًضا المجموعة هذه تضم. إليهم وخدماتها منتجاتها

خدمة  أو لسلعة اإلجمالي السوق من

عمل  فكرة في فكر* 

 للحصول هنيالذ العصف لبدء الطرق من العديد فهناك كذلك، األمر يكن لم إذا! تهانينا كذلك، األمر كان إذا رائعة؟ عمل فكرة لديك هل
. تجاري كعمل هدفك هو هذا البيع؟ تريد لمن. المحتملة التجارية األفكار تحليل على الناس يساعد األخضر  الكتاب هذا. جيدة فكرة على
:المؤشرات بعض يلي فيما
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  التالية؟ الخطوة هي ما نفسك اسأل* 

 المنحنى؟ تسبق أن يمكنك هل نعرفها؟ كما األعمال عةطبي ذلك سيغير وكيف قريبًا، سيأتي الذي التقدم أو التكنولوجيا هي ما

  .يزعجك شيء بإصالح قم* 

 .ذلك على يشكرونك فسوف ، لعمالئك مشكلة حل عملك  بإمكان كان إذا. جيدة أشياء كثرة على سيئة أشياء قلة الناس يفضل

  .تماما جديد مجال في مهاراتك طبق* 

 لوجهة يمكن ، الحاالت هذه في. دائًما بها يقام التي الطريقة هي هذه ألن واحدة بطريقة ءباألشيا والصناعات الشركات من العديد تقوم
 .كبيًرا فرقًا  تحدث أن جديد منظور من نظر

 األسرع  و األرخص  و األفضل النهج استخدم* 

 أرخص أو أفضل شيء إنشاء كيفية على ركز و الحالية العروض في فكر كذلك، األمر كان إذا تماما؟ جديدة ليست  عمل فكرة لديك هل
 .أسرع أو

 اإلنترنت عبر األفكار عن ابحث و اآلخرين، األعمال رواد من نصائح اطلب و أسئلة، عليهم اطرح و أشخاص قابل و اخرج أيضا،* 
  .لك منطقية أكثر طريقة أي استخدم أو

 لتغطية يكفي بما كبير سوق هناك كان إذا: الفكرة من التحقق يجب. صحيحة فكرة أنها ذلك يعني ال العمل، فكرة تحديد بمجرد
 .الخ التمويل على الحصول يمكن  كان إذا ما السارية؛ القوانين مع تتوافق كانت إذا الدورية؛ والنفقات االستثمارات

)Source:“8 Ways to Come Up With a Business Idea by Jane Porter”(

 

 السوق  بأبحاث قم ٣.٦

 بحثك مع إكمالها إلى تحتاج التي األهداف يكسر إنه. الدليل هذا باستخدام السوق داخل المحتملين شركائك أو فسيكمنا عن البحث ابدأ
ً  أو الهاتف عبر المقابالت إجراء يمكنك  المثال، سبيل على. بذلك للقيام  استخدامها يمكنك التي والطرق  تقديم أيًضا يمكنك. لوجه وجها

 :مثل الرأي الستطالع أسئلة أو استبيانات

 و" الخدمة؟ أو المنتج هذا شراء عند االعتبار في تأخذها التي العوامل ما* "

 "للتحسين؟ تقترحها التي المجاالت هي ما* "

 :وهي السوق، في  أبحاثهم بدء عند األشخاص يرتكبها التي شيوًعا األخطاء أكثر من ثالثة يشرح فإنه األهمية، من القدر بنفس

 .فقط لثانويا  البحث استخدام

 .فقط اإلنترنت عبر الموارد استخدام

.فقط تعرفهم الذين األشخاص اختبار

 

   العمالء؟ يريده هل ٣.٧

 بخالف سيخبروك  و  أن من الرغم على ، بالموضوع العالقة ذا سؤااًل  هذا يكون أن يمكن
   ... ذلك أرادوا النهاية في. يريدونه ما يعرفون العمالء يكن لم البداية في...  ذلك

 :أيضا عالقة له التوقيت لكن  رائعة، فكرتك تكون أن يمكن
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 و دمجةالم األقراص لبيع القديم بالمفهوم متمسكة دوالر، مليار قيمتها  تبلغ التي هولندا في  شركة أفلست
 عن وتخلوا...  التسعينيات في تماًما فشل هذا(. أمازون مثل) اإلنترنت على البيع وهي ، مبكرة رؤية لديهم كانت لكن...  الفيديوهات

... بعد موجودًا الزخم يكن لم الواقع، في. فاشلة أنها على الفكرة

 

 االقتراحات من المزيد ٣.٨

 الفعل  ردود على احصل

. والضرائب القانون في أيًضا ولكن ، المجال هذا في الخبراء مع الفكرة من التحقق عليها/عليه يجب ، شركته أعمال رائد يبدأ أن قبل
(.إلخ جمعية، مؤسسة، محدودة،) الشركة نوع اختيار األعمال رائد على يجب المثال، سبيل على

 التعليقات  على احصل

. فاتتك ربما مشكلة تحديد في تساعد أن العيون من جديدة لمجموعة يمكن. فيه رأيهم مواعل خدمتك أو منتجك مع يتفاعلون األشخاص دع
 .آرائهم إلى تستمع كنت إذا خاصة التجارية، عالمتك دعاة من أول األشخاص هؤالء سيصبح ذلك، إلى باإلضافة

 !للتعليقات المناسبين األشخاص اختر ذال. األفكار لتطوير جيدة بيئة ليست هذه. سلبيين بأشخاص نفسك تحيط ال أنك من تأكد فقط

 :منهم تعليقات على تحصل و بهم نفسك تحيط أن يجب األشخاص من أنواع ٣

 المستوحى . ١

 المتحمس. ٢

الشاكر. ٣

 

 رسميا اجعله ٣.٩

:دعمها يجب التي لألشياء سريعة مرجعية قائمة تتضمن قد. مبكر وقت في القانونية الجوانب جميع من تخلص

 (البعض ذكرنا اذا شراكة، أو شركة أو )  عمالاأل هيكل-

 العمل  اسم-

 عملك سجل-

 الضريبي الرقم-

  تصاريح-

 رخصة -

 ضروري  مصرفي حساب-

 االختراع  براءات أو التأليف حقوق التجارية، العالمات-

 

 عملك خطة اكتب ٣.١٠

 العمل خطة ستتضمن. النهائي المنتج إلى بدئه وقت من عملك تطور لكيفية مكتوب وصف هي عمل خطة
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 تحلها التي المشكلة و الشركة، وصف إلى يتطرق ما غالبا و الخطة، تتضمن لما المستوى عالي ملخص هذا: التنفيذي الملخص*
  اآلن لماذا و الحل، و الشركة،

 ؟ تبدأ  أن تريد الذي العمل نوع ما: العمل وصف*

 صناعتك؟  تبدو كيف*

 المستقبل؟ في سيبدو كيف*

 السوق؟  لهذا أفضل بشكل البيع يمكنك كيف و المستهدف، السوق هو ما: السوق استراتيجيات*

 ستهزمهم؟ كيف منافسيك؟ لدى الضعف و القوة نقاط هي ما: التنافسي التحليل*

 الخدمة  أو المنتج لهذا ميزانية بإنشاء قم ثم تطويرها؟ سيتم كيف و خدمتك أو منتجك هو ما: التطوير و التصميم خطة*

يومي؟  أساس على الشركة تعمل  كيف:اإلدارة و العمليات خطة*
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 التجارية  األعمال إنشاء 11 الفصل

 األعمال نموذج ٤.١

 للتعرف وقتك خذ ، الشخصي التقييم خطوة مع الحال في كما ذلك، ومع. حقيقيًا جعله نحو األولى الخطوة  هو عملك تسجيل يعد واقعيا،
 اعتمادًا. المناسبة التجارية والتصاريح التراخيص على الحصول إلى أيًضا ستحتاج. المختلفة التجارية الكيانات وسلبيات إيجابيات على
 و األفكار إلى األحالم تحويل عن تحدثنا  .الوالية أو المقاطعة أو بالمدينة خاصة لوائح أيًضا هناك تكون قد ، التجاري النشاط على

 من يتأكد أن عليه. األعمال مجال في المتخصصين أمكن، وإذا معارفه، مع التحدث الشخص على يجب البدء، قبل.  األعمال إلى األفكار
 اآلراء بعض بسبب هعزيمت يثبط أن المستقبلي األعمال لرجل ينبغي ال ، أيًضا. فقط خيرية وليست صادقة المحاورين إجابات أن

 أي تملك ال الفكرة أن يعني فهذا ، ومنطقي صلبة المحاورين حجج وكانت سلبية اآلراء من العظمى الغالبية كانت إذا ولكن. السلبية
.عمل خطة وضع عليك ويجب الشركة في العمل يبدأ أن يمكن ذلك، خالف. إمكانات

 إلى تحتاج التي األشياء سيحدد و تقدمك تخطيط على لمساعدتك ستستخدمه ما وه و - الطريق خارطة هي العمل خطة العبارات، بأبسط
 على للحصول ربما) واحدة مرة إال تستخدمها لن ضخمة كوثيقة العمل خطة في التفكير من بدالً . أهدافك إلى الوصول أجل من بها القيام

.أهدافه  وتحقيق عملك نمو كيفية إلدارة أداة أنها على فيها فكر ،(البنوك أحد من قرض

 ذلك، ومع. قبل من بذلك تقم لم إذا شاقًا أمًرا عمل خطة كتابة تبدو قد األعمال؟ تخطيط حول نصائح الحيل، و النصائح  بعض تريد هل
 وتطويره عملك الستمرار األهمية بالغ أمًرا سليمة عمل خطة وجود يعد. تجاهله أو تأجيله يمكنك ال شيء فهو

 فإنك اإلدارة، مجلس وأعضاء المحتملين الشركاء ولجذب ، والبنوك للمستثمرين عرضك من كجزء عملك خطة استخدام يمكنك بينما
 و النهائية والمواعيد الرئيسية المعالم  ذلك في بما للتنفيذ،  المحددة وأنشطتك وتكتيكاتك استراتيجيتك لتحديد أساسي بشكل ستستخدمها
 .النقدي والتدفق الميزانيات

 يمكن ذلك، من بدالً . الغرباء إلى خطتك تقديم إلى بحاجة تكن لم إذا اإلطالق على رسمية وثيقة العمل خطة تكون أن يجب ال ، الواقع في
 الرئيسية المعالم وتحديد الرئيسية، عملك بأرقام والتنبؤ تقديمي، عرض إنشاء على تنطوي التي الهزيل التخطيط عملية خطتك تتبع أن

 .خطتك بمراجعة تقوم حيث المنتظمة التقدم وفحوصات تحقيقها، في تأمل التي

 التي والمشكلة هويتك، حول المستوى عالية عامة نظرة ذلك، من بدالً  ولكن ، رسمي عرض أنه تفكر فال ، للمستثمرين تقدم تكن لم إذا
 تعتقد  ال كنت إذا حتى. أهدافك قيقلتح ستستخدمها التي الرئيسية التكتيكات و المستهدف، والسوق للمشكلة، بك الخاص والحل تحلها،

 أو ثغرات أي عن الكشف  في العملية ستساعد. حال أي على التخطيط عملية من تمر أن يجب ، رسمية عمل خطة إلى بحاجة أنك
.أدناه يالتفصيل المخطط اتباع اختيار يمكنك رسمية، عمل خطة وثيقة كتابة إلى بحاجة كنت إذا. يكفي بما جيدًا فيها تفكر لم مجاالت

 :أجزاء تسعة القياسية العمل خطة تتضمن

التنفيذي الملخص .

المستهدف  السوق .

خدمات  و منتجات .

والمبيعات  التسويق خطة .

المقاييس و المعالم .

للشركة  عامة نظرة .

اإلدارة  فريق .

مالية  خطة .

الملحق  .

 من الكثير فهناك الممولين، أو البنوك إلى لتقديمها عمل خطة  كتابة كيفية حول مفصلة معلومات على الحصول في ترغب كنت إذا
 .الخاص الشامل دليلنا ذلك في بما  اإلنترنت، عبر الموارد

 ولكن راحتك، على استخدمها. اإللكتروني وموقعنا منصتنا على معينة بصناعات الخاصة الخطط نماذج من المئات أيًضا تجد سوف 
 شركته بناء في األعمال رائد تساعد التي الطرق من العديد هناك! متشابهان عمالن يوجد ال. قةالدقي  احتياجاتك حسب لتكييفها  مستعدًا كن
،: شركتها /  نموذج من مثالين لكم نقدم أدناه. إلخ ، ،

.األعمال
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 لذلك قيمة، خبرة و المجال  في للتنظيم جيدة رؤية المتخصص تلكيم. والضرائب القانون في المتخصصين باستشارة دائًما يُنصح
 جدوى تأكيد المتخصصين لهؤالء يمكن. األعمال لرائد المهمة التفاصيل على التركيز يمكنه حيث وموثوقًا، كفًؤا مصدًرا يمثل هي/فهو

 على الحصول أجل من قضائها يجب التي المتطلبات أو العمل لفتح األفضل المكان مثل للغاية، مفيدة نصائح تقديم كذلك و العمل، فكرة
 هذه في. عمله عن أوضح فكرة المشروع صاحب لدى تكون والضرائب،  القانون في المتخصصين استشارة بعد. القانونية المزايا بعض

 النماذج هذه(. إلخ محدودة، ةشرك الفردية، األعمال ريادة) ألعماله القانوني التنظيم شكل في التفكير في األعمال رائد يبدأ ، المرحلة
بلد  بكل خاصة

 تم طريقة تطبيق األفضل من. للغاية ضئيلة النجاح فرص لكن الحدس، على بناءً  أعماله تطوير األعمال لرجل يمكن ذلك، إلى إضافة
.أدناه موضح هو كما التجاري، العمل نموذج مخطط أو  مثل اختبارها

 

  التجاري العمل نموذج مخطط٢.٤ 

 :باختصار العمل نموذج

' )اإلدارية المعلومات نظم  و األعمال نموذج األنطولوجيا' كتابه إلى استنادا العمل نموذج  اقترح قد
 فتح أجل من اتخاذها يجب التي الخطوات لجميع أفضل تصور على يساعد أن يمكن نموذج إنه ،(

 و الوقت إلى يحتاج العمل نموذج صنع بالطبع. فعال و جدا بسيط  الواقع في ولكنه معقد كنموذج يبدو  البداية في. تطويره و جديد عمل
 .أفكارهم و نظرهم وجهات و المشروع، في المشاركة األطراف جميع االعتبار في األخذ مع الجيدة، جةالبرم

 تشكل ماذا عن لذلك ،(المنتجات/الخدمات) تقديمه الشركة تريد عما واضحة فكرة لديك تكون أن المهم من العمل نموذج ملء أجل من
 األيمن الجانب و الخلق، جانب  مع يتوافق الذي هو األيسر  الجانب: الرئيسين  الجانبين في للنموذج المختلفة الخطوات تصور و الشركة

 .الصيانة جانب هو ذلك من بدال

 

 :األولى الخطوة ٤.٢.١

 المستهدفة  المجموعة

 من إلمكانا قدر محددة المستهدفة المجموعة تكون أن يجب. بوضوح المستهدفة مجموعتك تحديد عملك إلنشاء األولى الخطوة تتمثل
 وبالتالي قبلهم من استهالكها/استخدامها من والتأكد المستهدفة، المجموعة احتياجات تناسب التي الخدمات أو المنتجات تطوير أجل

 الجنس، العمر،) مختلفة خصائص االعتبار في تأخذ أن يجب المستهدفة، المجموعة إنشاء عند. الربح من قدر أقصى ضمان
 (.إلخ االقتصادي، مستوىال البلد، االهتمامات،

 كما بحثك سيوجه. السوق  بتحليل القيام نقترح ،( الحالي الوقت في رغباتك  عن النظر بغض) حقًا المحتمل سوقك جاذبية مدى لتحديد
 هل السوق؟ حجم هو ما الحالي؟؛ الوقت في تعرضه أو تبيعه الذي الشيء إلى عاجل بشكل الناس يحتاج مدى أي إلى: يلي ما في تفكر
 السوق؟ في بالضبط هدفك هو من فكرت هل تقدمه؟ لما مماثلة خدمات أو منتجات مقابل يدفعون الذين األشخاص من الكثير بالفعل يوجد

 ؟ عميل على الحصول( سيكلفك كم و) سهل كم

 

 اقتراحك؟ قيمة هي ما:  الثانية الخطوة ٤.٢.٢

 مع الخطوة، هذه في عليها اإلجابة يجب التي األسئلة أهم هي هذه خدمتي؟/ منتجي يلبيها التي االحتياجات هي ما اقتراحك؟ قيمة هي ما
 .شرائها إلى الناس يحتاج لماذا خدمتك،/لمنتجك  المضافة القيمة على التركيز

 

 المال؟  تكسب ماذا من: الثالثة الخطوة ٤.٢.٣

 خالل من ذلك ستفعل هل .حقيقي ربح لتحقيق تكاليفك مع يتوازن أن يجب تكسبه ما ألن الربح ستحقق أين من بدقة تحدد أن عليك
عرضك؟  في تضمينها تريد التي األنشطة من لمزيد أو فقط واحدة خدمة/منتج
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 االحتياجات  في تغييرات:  الرابعة الخطوة ٤.٢.٤

 هماحتياجات  على للعمالء والشخصية  واالجتماعية والسياسية االقتصادية الحالة تؤثر أن يمكن. التغييرات لمواجهة مستعدًا تكون أن يجب
 أن يجب. صحيح بشكل التغيير حالة مواجهة أجل من( المستقبل في منطقيًا يحدث قد ما) مسبقًا التخطيط المهم من. عملك على وبالتالي
.صحيح بشكل مواجهتها  يمكن حتى المحتملة األحداث في النظر الجيد البرنامج يتضمن

 

 الهدف؟  إلى أصل كيف - القنوات: الخامسة الخطوة ٤.٢.٥

 :فرعيتين خطوتين إلى تقسيمها ويمكن أساسية الخطوة هذه

 .(الخ اإلنترت، عبر التجزئة، تاجر واحد، متجر مثل) منتجك/خدمتك ستقدم  كيف - المادي الوصول. 1

 في الثانية الفرعية الخطوة  هذه تطوير يجب اهتمامه؟ على تحافظ و ستجذب كيف عنك؟ يعرف هدفك ستجعل كيف - الوعي. 2
 .التسويق استراتيجية

 

 تفعل؟  ماذا - األعمال جوهر: السادسة الخطوة ٤.٢.٦

 .أيضا التكاليف لتحديد أساسيًا أمًرا ستفعله لما التخطيط يعد. أنشطتك أهم ستكون األنشطة أي تتخيل أن عليك ، الخطوة هذه في

 

  الموارد: السابعة الخطوة ٤.٢.٧

 ها؟لشرائ  بحاجة أنك أم متاحة موارد بالفعل لديك هل

 

 شركاء: الثامنة الخطوة ٤.٢.٨

 سيكونون( خبراء ربما) آخرين أشخاص أو شركات من.( إلخ موارد، فكري، مالي،) الدعم إلى تحتاج قد تجاري، عمل تطوير أجل من
 شكل في عليها متفق) واضحة قواعد على تُبنى أن يجب التي جيدة عالقة معه تنشئ أن المهم من شريك،  عن البحث عند. معك شركاء
 .الوقت  مرور مع إال تتطور أن يمكن  ال والتي والثقة،( الشراكة بدء قبل مكتوب

 

 تكاليف: التاسعة الخطوة ٤.٢.٩

 مخطط، نشاط لكل بالتفاصيل التكاليف جميع نصف أن المهم من . الحقيقية األرباح سيشكل الدخول مع توازنه ألن جدًا مهم الصوت هذا
.الضرورة حالة في استخدامه يمكن مبلغًا أيًضا التكاليف تضمين مهمال من. األقل إلى األعلى من

 

  المرنة الناشئة الشركة ٣.٤

 دقائق  خمس في المرنة الناشئة الشركة شرح

Figure 4.2 Key Steps of Lean StartUp – YME Project 
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 مقدمة 

 طريقة تعتمد. الفشل مخاطر تقليل و المنتج تطوير دورة تقليل أجل من األعمال لتطوير مصمم أسلوب هي المرنة الناشئة الشركة
 المستمر التشاور و اإلكمال، من مختلفة مراحل في صغير نطاق على المتكرر المنتجات طرح التجريب، على المرنة الناشئة الشركة
 قياس بتجنب تسمح)  لـ(  المرنة الناشئة الشركة) طريقة. صحتها من التحقق تم التي النتائج و المستهدف السوق لقطاع
 المال  من كبيرة لمبالغ المبكر اإلنفاق وتمنع الخاطئ االتجاه في السير أيًضا الطريقة هذه تمنع(. المبيعات خالل من) النهاية في النجاح

 الشركات فشلت ، األحيان معظم في. عميلها فهم هي االهتمام من قدر بأقصى معالجتها يجب التي الناشئة للشركة مركزية مشكلة هناك
 التركيز هو الحاالت هذه في شيوًعا األكثر الخطأ. الموضوعية التسويق طرق أبطلتها التي و االفتراضات، على اعتمدت التي الناشئة

 ما معرفة إلى األعمال رائد يحتاج. العمالء شريحة احتياجات أيًضا  هي وتوقعاته احتياجاته أن يعتقد الذي األعمال رائد لدى الذات على
 .يريدوه أن عليهم ينبغي أنه األعمال رائد يعتقد ما وال يريدونه، إنهم يقولون ما وليس حقًا، المستهلكون يدهير

 التكاليف تضيع و سدى، تذهب الجهود كل أن الواضح فمن الخاطئ، االتجاه في األعمال رائد مشى و المستهلك آراء أهملت إذا
 على الجهود معظم تركز بحيث( حقا تهمه التي تلك أي) المستهلك لالحتياجات ولويةاأل إعطاء يجب ذلك، إلى إضافة. بها المرتبطة
 الخسائر تمثل أيها و القيمة تنشأ المبذولة الجهود من أي: السؤال هو المرنة الناشئة الشركة مفهوم قلب في. المهمة العمالء احتياجات
 .للمستهلك الفوائد تشكل ائصالخص و الوظائف أن إلى مباشرة القيمة إنشاء يشير البسيطة؟

 تم فرضيات مع علمية، كتابة منتبها أو الناشئة الشركة بمعاملة اب ستارت لين خبراء يوصي المستمر، التجريب بأهمية يتعلق فيما
 اصرهاعن  إلى التجارية لألعمال رؤيتها/رؤيته تقسيم هو األعمال  لرجل األولى اإلجراءات بين من. التجارب خالل من منها التحقق
اختباره  فيجب افتراضا، المكون كان إذا. المكونة

:التالية الخطوات المرنة الناشئة الشركة طريقة تتضمن

 العمل؛ نموذج تصميم -
 المستهلك قطاع تطوير -
 التشغيل بدء تقدم مراقبة -

 
 (المرنة الناشئة الشركات في) العمل نموذج تصميم ٤.٣.١
 الضرورية والمالية والتشغيلية التنظيمية الهياكل لجميع( رسومي أو/و نصي شكل في) تجاري لنشاط تجريدي تمثيل هو العمل نموذج

 وكذلك( ( تقبلالمس في أيًضا ولكن الحاضر، الوقت في) الشركة قبل من تطويرها و  تصميمها تم التي األعمال الشتغال
 يشير أخرى، بعبارة. اإلستراتيجية األهداف تحقيق أجل من الشركة، قبل من المسوقة/الموزعة /المصنعة األساسية الخدمات/المنتجات
المالية التدفقات وتسويقها؛ المنتجة القيمة إنشاء يتم كيف األعمال؛ إلدارة الالزمة والموارد  القدرات: إلى العمل نموذج  

 خالل من األعمال لنموذج الخاصة األهمية إعطاء يتم. للشركة المستقبلي التطور بمراعاة ويسمح واضًحا العمل نموذج كوني  أن يجب
 الشركة إنتاج كيفية وخاصة الشركة إستراتيجية تأسيس يتم العمل، نموذج على بناءً . التمويل على للحصول اإلجراءات في استخدامه

.أدناه الشكل في األعمال نموذج لهيكل توضيحي رسم يظهر. لنفسها لإليرادات اتحقيقه وكيفية للعمالء القيمة

Again Figure 4.1 Business Model Canvas by YME Project 

 بنسخ تقوم التي تلك أو فقط تبتكر التي تلك من أعلى النمو معدل لديها األعمال نموذج مستوى على تبتكر التي الشركات تلك أن وجد لقد
:العمل نموذج ابتكار فيها  يتم التي المستويات تكون أن يمكن. فقط معروف عمل نموذج

 سعر لتحديد جديدة نماذج اقتراح يتم أو جديدة قيمة مقترحات  خالل من الشركة إيرادات توليد  طريقة يغير) المالية الناحية من ●
؛ ( المنتج

 وبروتوكوالت الداخلية اإلجراءات مراجعة إلى يؤدي مما الشركة، داخل القيمة إنشاء طريقة في التفكير تعيد) كشركة ●
؛ ( التعاون

(.جديد اقتصادي فرع يولد ما نادرا  أو االقتصادي الفرع مستوى على ابتكارا العمل نموذج يمثل) كنافة ●
 التجارية األعمال تنفيذ لكيفية أفضل فهم أجل من األعمال نموذج تنسيق استكمال في( هامة برسالة ممثلة) الخطوات هذه باتباع يوصى

(المشاركين األشخاص المستغرق، الوقت الطرق،) العمالء؟ إلى تصل كيف ●
العمالء؟ مع العالقات إدارة ستتم وكيف االتصال على الحفاظ سيتم كيف بالعمالء، االتصال جهة تأسيس بمجرد ●
الدخل؟ توليد سيتم كيف ●
 المعروضة؟ الخدمة/المنتج أجرة/سعر هو ما ●
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القادم؟ العام أو الدراسي الفصل أو للشهر تقريبية بدقة الشركة إيرادات احتساب يمكن هل ●
إليها؟  الوصول يمكن التي( الخ اللوجستيات، و الموارد، و المالية،) األصول هي ما ●
الرئيسيون؟  الشركاء هم من ●
القيمة؟  اقتراح لتحقيق الالزمة الرئيسية األنشطة هي ما ●
الثابتة؟ التكاليف هي ما ●
القادم؟  العام أو الدراسي الفصل أو للشهر التكاليف هذه حساب يمكن  هل المتغيرة؟ التكاليف هي ما ●
المفترضة؟  الفترة نهاية في الربحية زيادة إلى المتوقعة اإليرادات تشير أن يمكن هل ●

 لنجاح األهمية بالغ أمر القيمة رضع ولكن وبالتفصيل، بعناية معها التعامل ويجب مهمة العمل نموذج شكل في المذكورة الفئات جميع
 .الشركة استراتيجية في أساسيًا عنصًرا اعتباره ينبغي لذلك،. الجديدة األعمال

 تلك خدمة أو منتج شراء بعد المستهلك عليها حصل التي الفوائد إلى بوضوح يشير الشركة عنه تعبر موجز بيان هو القيمة عرض
 ستلبي أو( مختلفة بأشكال عنها  معبًرا) القيمة من المزيد ستجلب الشركة خدمة أو منتج بأن المستهلك  القيمة عرض يقنع. الشركة

 .السوق في المتاحة األخرى الخدمات أو المنتجات من بكثير أفضل بشكل احتياجاتهم

 يكون وأن القيمة عرض فهم يتم أن المهم من. المتعلق  السوق وقطاع االقتصادي الفرع على اعتمادًا كبيًرا اختالفًا القيمة عروض تختلف
 بها المرتبطة والتكاليف المستهلك عليها يحصل التي الفوائد بين  الفرق أي المستهلك، قيمة مفهوم تقديم  تم وبالتالي،. للمستهلك معنى ذا
 عيون خالل من الخدمة أو المنتج  فوائد إلى تنظر أن الشركة  على يجب القيمة، عرض صياغة عند لذلك،(. السعر ذلك في بما)

 واالجتماعي االقتصادي السياق ألن دائم، بشكل المستهلك منظور حسب التقارير تقديم يتم أن يجب ذلك، إلى إضافة. المستهلك
 تعد لم المقدمة الفوائد أن الشركة تجد قد معينة، لحظة في. الوقت مرور ومع متزايدة بوتيرة يتغير. الخ والتكنولوجي والديموغرافي

أن القيمة عرض على يجب لذلك،. تغير قد المستهدف السوق قطاع أن أو لكللمسته مهمة ؛

 المنافسة  من أفضل يكون*

 السوق؛  في متميزة مكان الشركة لدى تكون و المنافسة عن الواضح بالتمييز يسمح

 .ورغباته المستهلك الحتياجات متعمق فهم إلى يشير*

 و الوظيفي التمثل: الفوائد من التالية األنواع من واحدا األقل على تتضمن أن بيج عبارة هو القيمة عرض فإن تحديدا، أكثر بصورة
التالية هي القيمة عرض توضيح على تساعد التي األسئلة. الذاتي و العاطفي  ؛

 للمستهلكين؟ يقدم الذي ما*

 المستهلكين؟ إلى العرض يصل كيف*

 المقدمة؟ الفوائد نوع ما*

 السوق؟  في رهغي عن العرض في المختلف هو ما*

  .المنتجة للشركة التجارية العالمة مساهمة من يستفيد أجلها من القيمة عرض يصاغ التي الخدمة أو المنتج أن ننسى أن ينبغي ال

 :القيمة عروض من المستوحاة اإلعالنية الشعارات على األمثلة بعض يلي فيما

 " لداخلا من تأتي الرفاهية( : "مهضمة يموت إن على يحتوي الزبادي)

 " أساسا قوي(: "قوية بيرة)

أفضل االكترونيا بريدا ابعث  

القبلة السنوات. الضوء  ”; 

المشاهدة تستحق الحياة اجعل  

االنترنت شبكة على موقع إلنشاء طريقة أسهل  
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الرحلة على واحصل التطبيق على اضغط  

العظمى األمريكية البيرة

Figure 4.3 Based on format of Value Proposition [strategyzer.com] by YME Project 

. النموذج عليها يقوم التي الفرضيات تحديد يتم. النموذج صالحية من للتحقق األعمال رائد يذهب العمل، نموذج اكتمال بمجرد
 :الفرضيات أمثلة ومن. ذلك إلى وما المستهلكين،  وسلوك  السوق، تطور حول االفتراضات من سلسلة لياعم هي الفرضيات

 .المنتج شراء ثمن لدفع استعداد على وهم الجديد المنتج استخدام في المستهلكون يرغب

الجديد  المنتج توزيع في مهتمة ماركت السوبر محالت  

 .الجديد المنتج إلى مستهلكينال انتباه للشركة التسويقية الحملة تلفت

 :الناشئة للشركات العامة االفتراضات من نوعان  هناك

 القيمة؛ فرضية -

 النمو؛ فرضية -

 القيمة  فرضية

 طريقة عن االختبار يتم ال. يستخدمونه الذين للمستهلكين قيمة حقًا يقدم الخدمة أو المنتج كان إذا ما اختبار يتم القيمة، فرضية خالل من
 الموضوعية، المعامالت تقيس تجربة تنظيم يعني الحقيقي االختبار. يساعدهم كان إذا أو المنتج  يحبون كانوا إذا عما المستهلكين سؤال

 منتًجا المستهلك يشتري حتى الفترة أو المنتج عمر هي الموضوعية المعلمة المثال، سبيل على. الكمي للقياس قابلة تكون أن ويفضل
 .مشابًها

 النمو  فرضية

 كيف تحدد التي التجربة حالة هي هذه أخرى، مرة. المعروض للمنتج الجدد العمالء اكتشاف كيفية اختبار يتم النمو، فرضية خالل من
 المنتج؛ جودة بمدى اآلخرين يخبرون مرة كم  ثانية؛ لمرة المنتج يستخدمون مرة كم: قياسه يمكن و. المنتج األوائل المستخدمون يكتشف

 .إلخ

 خالل من الفرضية اختبار يتم ال. موضوعي أساس وعلى بالتفصيل  منظمة تجربة خالل من االختبار يتم الفرضية، عن النظر بغض
 الختبار الفرضية فيها تستخدم تجربة تنظيم فسيتم المستهلك، سلوك من التحقق تم إذا. المشروع صاحب منطق على يعتمد آخر افتراض

 باإلضافة. األعمال نجاح في مساهمتها منظور من الفرضيات اختبار نتائج تقييم يتم. المستهدف وقالس لقطاع كبيرة استقصائية حصة
 !االحتماالت أدنى أنها على إليها يُنظر التي الفرضيات من التحقق يجب ذلك، إلى

 جميع تأكيد حالة في. األعمال يرتطو عملية استمرار بشأن قرار اتخاذ يتم االفتراضات، من التحقق عمليات جميع االعتبار في األخذ مع
 أو العمل نموذج مراجعة مشكلة تظهر االفتراضات، بعض تأكيد يتم  لم إذا و. العملية تستمر التجريبية، البيانات خالل من الفرضيات

 عن التخلي فسيتم الفرضيات، من جدًا قليل عدد تأكيد تم وإذا النموذج، تحسين فسيتم الفرضيات، معظم تأكيد تم إذا. عنه التخلي حتى
.للغاية مرتفع اليقين عدم مستوى ألن العمل، فكرة

 المستهلك قطاع تنمية ٤.٣.٢
 نموذج. الجديد المنتج تطوير مع بالتوازي بتشغيلها يوصى التي الناشئة الشركة تطوير عملية في  خطوة العمالء شريحة تطوير يعد

 مع الحال هو كما. الناشئة للشركات خاصة أهمية لها التي والمعايير األهداف من مجموعة جوهره، في هو، العمالء شريحة تطوير
 السوق قطاع مع مباشرة  منها التحقق يجب التي االفتراضات من عددا العمالء شريحة تطوير ذجنمو يتضمن األعمال، نموذج

 .المستهدف

 يركز أن يمكن وبالتالي،. المحتملين العمالء وتوقعات واحتياجات السوق، لقطاع عميق فهم هو العمالء شريحة لتطوير الرئيسي الهدف
 مطوري أن بالمالحظة الجدير من. المستهدف  السوق لقطاع الحقيقية والتوقعات اجاتاالحتي  على المنتج تطوير وفريق األعمال رائد

 المنتج فئة في( المشتري نظر في) الميزات أهم هي ما يعرفون والمبيعات، التسويق مجال في يعملون الذين أولئك مثل الجديد، المنتج
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 خالل من ولكن ،" مهمة  الخاصية نعم،" النوع من المستهلك تجابةاس خالل من الخاصية أهمية مقياس تحديد يتم  ال. يستهدفونها التي
 مقابل دفعه في المستهلك يرغب الذي المبلغ تحديد يجب أيًضا،!".  الخاصية بالضرورة له يكون أن يجب المنتج" أن قاطعة إجابة
 .المطلوبة الميزة

 بتركيز يسمح النموذج أن الحقيقية، الحاالت من العديد خالل من  هتأكيد تم والذي العمالء، شريحة تطوير نموذج اقترحوا الذين أولئك
 .ناشئة لشركة السريع والنضج المنتج تطوير دورة وتقصير حقًا، المهمة القضايا على األنشطة

 الجديد المنتج  سيحلها التي مشكلته وعلى الجديد بالمنتج  المهتم العميل  تعريف ملف تحديد على البداية، في العمالء، شريحة تطوير يركز
 يقدمها  التي المنتج ميزات من طويلة قوائم عمل يتضمن ال اإلجراء هذا أن بالذكر الجدير من . أعلى مستوى وعلى كامل بشكل

 .المحتملون المشترون

 تصنع التي رة،الكبي  الشركات قبل من المستهدف العميل مع الحال هو كما الرئيسي، التيار من عاديًا عمياًل  ليس الناشئة الشركة عميل
 في األخذ مع للغاية، طويالً  وقتًا الجديد المنتج قديتطلب  المختلف، العميل هذا إلرضاء. أقل أو أكثر تقليدية منتجات وتسوق وتوزع

 و مةمه حاجة الجديد المنتج له ويلبي الناشئة الشركة برؤية يلتزم شخص هو الناشئة الشركة عميل لكن. التشغيل بدء إمكانيات االعتبار
 استراتيجية وجعل المنتج لتحسين الالزمة المالحظات لتقديم كافون  لكنهم كبيرة، مجموعة ليسوا الناشئة الشركة عمالء. معترفة خاصة

 .كفاءة أكثر المبيعات

 هذه ختبارا يجب. الجديد المنتج شراء في ودوافعه العميل تعريف بملف المتعلقة االفتراضات من بسلسلة األعمال رائد يقوم واآلن،
 .الفرضيات تأكيد يتم حتى ودوافعه العميل تعريف ملف على متكرر بشكل التصحيحات إجراء وسيتم الفرضيات

 :التالية هي الخطوة هذه خالل الرئيسية األسئلة

 الزبون؟ هو من تعرف هل -
 حلها؟  العميل يريد التي المشكلة تحديد تم هل -
 كلة؟ للمش الحادة األهمية تماما العميل يدرك هل -
 اآلن؟ حتى المستخدمين أفضل وجدها التي الحلول هي ما -
 تماما؟ العميل مشكلة يحل الجديد المنتج هل -
 السوق؟  في ناجح منتج لتطوير المعلومات من يكفي ما هناك هل -

 أقسام بين  التمايز مع  بكثير، أفضل هيكاًل  يجلب الشركة تطوير فإن اللحظة، هذه حتى مرونة أقل أو أكثر الناشئة الشركات هيكل كان إذا
 صحتها من التحقق تم التي النتائج إلى الخطوة هذه تستند. البشرية والموارد واإلدارة، والمبيعات، والتسويق،  المالية، والشؤون اإلنتاج،

 .األولى المبيعات أكدته الذي النجاح ضمان إلى باإلضافة السابقة، الخطوات من

 ومديرو األعمال رائد يتخلى . كبيًرا سوقًا تستهدف وناضجة التنظيم جيدة شركة أصبحت الناشئة كةالشر أن  االعتبار يمكن النهاية، في
.للشركة المعلنة المهمة إلى تستند خطوة لصالح والخطأ التجربة نهج عن المختلفة األقسام

 
  التشغيل  بدء تطورات مراقبة ٤.٣.٣
. خطأ هو الحالي االتجاه في  المثابرة أن اإلدراك على القدرة وعدم الركود عالمات تجاهل هو األعمال رواد يرتكبه الذي  الشائع الخطأ
 للمنتج يكون الفشل، حاالت معظم في. فاشل أنه الواضح ومن  مستهلكين له يكون ال الجديد المنتج فيها يكون جدًا قليلة حاالت هناك

 .معجزة حدوث في يأمل يزال ال لمشروعا صاحب لكن عددهم، يزيد ال المشترين، من قليل عدد الجديد

 .التقدم مراقبة تستخدم ، الخاطئ االتجاه في المثابرة تجنب أجل من

:هي المراقبة مراحل و

 .(الخ اإليرادات، العمالء، عدد) للشركة الحالي المستوى تحديد ●
 .المثالي المستوى إلى الحالي المستوى من لالنتقال للشركة النمو محرك تعديل ●
 .جديدة باستراتيجية جديد اتجاه إلى انتقل أو المختارة باالستراتيجية استمر: القرار ●

 أن يجب. الشركة نمو نموذج من معلمة تعظيم نحو موجًها للشركة آخر نشاط أي أو تسويقي إجراء أو للمنتج تحسين كل يكون أن يجب
 هي النمو لنموذج المستهدفة المعلمة. االستخدام لتسهيل المنتج يلبتعد الشركة تقوم: المثال سبيل على. للقياس قابلة المعلمة هذه تكون
 .فاشالً  كان التغيير أن هو االستنتاج فإن الجدد، العمالء معدل يزيد ال التغيير كان إذا. الجدد العمالء معدل
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 معروف والسوق معروفون، المستهلكين ألن إيجابية، مالية نتائج إلى يؤدي السوق في تاريخ لها كبيرة منظمة في المنتج تحسين عادةً،
 إلى باإلضافة. المجهولة  األشياء من  العديد مع  التعامل عليها يجب التي الناشئة، للشركة بالنسبة الحال هو هذا ليس. معروفة والتقنية

 نتائج تلقائيًا يجذب ال جذريًا الجديدة تالمنتجا تحسين أن فهم في صعوبة الكبيرة المنظمات منطقة من يأتون الذين المديرون يجد ذلك،
 .إيجابية مالية

 معلمات استخدام يجب. بدقة الشركة تطور تعكس ال والتي غرورة، معايير تستخدم الشركة، أداء تقييم عند أنه هو الشائعة األخطاء أحد
 و تتزايد، ما وعادة شيء أي عن حقًا الغرورة التقييم  معايير تكشف  ال. والنتيجة السبب ارتباط على الضوء لتسليط للتنفيذ القابلة التقييم
 .حدوثها في تسببت كانت، مهما للشركة، األخيرة اإلجراءات بأن الوهم يخلق

 العمالء عدد أن الشركة تجد ما، مرحلة في. النهائيين العمالء عدد في أدائها المعلبة األطعمة تبيع التي  الشركة تقيس المثال، سبيل على
 عميل كل أن إلى بالنظر المباعة، المنتجات كمية انخفاض خالل من الواضحة اإلجابة تأتي. االنخفاض في اإليرادات لكن ، التزايد في

 .للتنفيذ  القابلة المعلمة هي المباعة والكمية ، غرورة معلمة هو العمالء عدد فإن لذالك،. المتوسط في أقل يشتري

 القنوات خالل من األعمال نمو القدامى العمالء يحقق. القدامى العمالء أفعال من الجدد عمالءال يأتي: فقط واحدة قاعدة المستدام للنمو
؛التالية

 الناس؛  بين  اإلعالن ●
 العامة  األماكن في المنتج استخدام ●
 المنتج  يجلبها التي اإليرادات من المدفوع اإلعالن ●
 للمنتج  المتكرر الشراء ●

:للشركة النمو محرك يكون أن يمكن. النمو محرك بمساعدة الشركة نمو يتحقق

 ;لزج محرك• 

 ;الخدمة/المنتج إلستخدام جانبي  كأثر النمو يظهر - فيروسي• 

.جديد عميل لكل المال من مبلغا الشركة تنفق - مدفوع• 

   لزج محرك

 معدل)" زمنية وحدة لكل  الخدمة أو المنتج عن يتخلون الذين العمالء عدد هي للتنفيذ القابلة المعلمات تكون اللزج، المحرك حالة في
 عندما حقًا تنمو المحرك هذا تستخدم التي الشركات(.  الجدد العمالء معدل) زمنية وحدة لكل الجدد العمالء وعدد"( االشتراك إلغاء

 ومقدمي اإلنترنت وموفري المحمول الهاتف لشركات مخصص هذا النمو محرك. االشتراك إلغاء معدل الجدد العمالء معدل يتجاوز
.ذلك إلى وما الكبلي التلفزيون خدمات

 الفيروسي النمو

 قبل من المنتج استخدام يجذب. بكثير ذلك من  أكثر ولكن آلخر، شخص من اإلعالن بالضرورة يعني ال الفيروسي النمو محرك
 أمثلة توجد. الخ المجاني، اإللكتروني والبريد عية،االجتما الشبكات: الخدمات هذه على األمثلة ومن. المستقبلي المستهلك انتباه المستهلك

 والجيران األصدقاء أمام المنزل في التقديمية العروض خالل من الترويج نظام خالل من : المنتجات مجال في أيًضا
 .الخ

 على الخدمة/المنتج استخدام تحفيزل مباشرة المستخدمين من ثمنا تطلب ال الفيروسي النمو محرك على تعتمد التي الشركات من العديد
.خدماتهم في المدرجة اإلضافية اإلعالنات من الشركة إيرادات تأتي. مجانًا الخدمة/المنتج تقدم التي المنافسة ومواجهة الطويل المدى

 المدفوع  النمو

 تجاوزت إذا المنظمة تنمو. الخ للمستهلكين الموجه والتسويق اإلعالن في المال تستثمر المنظمة أن المدفوع النمو محرك يفترض
 (.المنتج) بالوحدة مرتبطة وكلها اإلعالن، وتكاليف المباشرة وغير المباشرة التكاليف كبير بشكل عليهى الحصول تم التى اإليرادات

 .الجدد العمالء قاعدة نفاد مع بالتوقف حتًما ينتهي للشركة( نوعه كان مهما) النمو محرك إن ! االنتباه
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 فردي قرار مجرد ليس إنه الواقع، في. المحور تنفيذ أو الحالية اإلستراتيجية على بالحفاظ المتعلق القرار هي المراقبة من لثالثةا المرحلة
 بالدوران الشركة تقوم أن ضرورة حالة في(. أسابيع بضعة) دوري  بشكل المشكلة لهذه المعتاد النهج هو بل فقط، واحدة لحظة في يتخذ
. جديدة أموال جمع أو التكاليف تخفيض فيجب كافية، غير هذه كانت إذا. المتوفرة األموال االعتبار في الناشئة ركةالش تأخذ أن يجب
 .الناشئة الشركة لتطوير الضرورية األنشطة حتى تتأثر أن في خطر هناك أن حيث بدقة، التكاليف خفض يتم أن يجب

 ينجح. بالفشل األمر معهم وينتهي تنفيذه على قادرين غير األعمال رواد من ديدالع. بالعواطف مليئ انه و بسيطة عملية ليس التمحور
 .كبيرة خسائر مع ولكن يتعافوا، أو يفشلوا أن وإما األوان فوات بعد ذلك يفعلون لكنهم بذلك، القيام في اآلخرون األعمال رواد

 على قادرة السوق في الراسخة الكبيرة الشركات أيًضا ولكن ناشئة،  شركة تطوير من المبكرة المراحل في شيوًعا أكثر التمحور يعتبر
 ، األساس في. واضحة الستراتيجية  وفقًا تنفيذه ويتم جيدًا مدروس هيكلي تغيير ولكنه التغيير، أجل من تغييًرا ليس التمحور. التمحور
 .شركة  أو سوق أو منتج حول جديدة فرضية تختبر تجربة هو التمحور

:التمحور أنواع بعض يلي فيما

 ؛ (الخدمة/للمنتج األساسية غير الخصائص من التخلص يتم) التبسيط نحو التمحور -
 ؛(للتطبيق قابلة تصبح أن أجل من جديدة وظائف الخدمة/المنتج إعطاء ينبغي) التضخيم نحو التمحور -
 ؛(البداية في المستهدف لقطاعل بالنسبة ليس ولكن للتطبيق، قابلة الخدمة/المنتج) السوق من جديد قطاع إلى التمحور -
 عن راضية غير جديدة، حاجة اكتشاف تم ذلك من بدال و ضرورية، ليست للمنتج الحاجة) للقطاع جديدة حاجة إلى التمحور -

 ؛ (أخرى خدمة أو منتج أي
 المنتج؛  منصة إلى واحد منتج من التمحور -
 ؛ (كبير ربح بهامش صغيرة بكميات المبيعات أو ر صغي  ربح بهامش كبيرة بكميات المبيعات) الربح نموذج حول التمحور -
 القيمة؛ عرض تمحور -
 النمو؛ محرك تمحور -
 التوزيع؛ قناة تمحور -
 .التكنولوجيا نوع تمحور -

 

 المرنة  الناشئة الشركات أسلوب تطبيق على أمثلة ٤.٣.٤

  هو رئيسي مثال 

 المختلفة الوحدات هذه بين الملفات نقل إلى واضطر متعددة حوسبة وحدات استخدم أنه حقيقة من هيوستن درو المؤسس فكرة جاءت
 تجارية فكرة لتوليد نموذجية حالة هو الوضع هذا. بها ينقل كان التي الذاكرة بطاقة فقد األحيان بعض وفي نة،متزام عليها للحفاظ
ً ) حلها على الاألعم رائد تحفز والتي للغاية، مزعجة شخصية مشكلة على العثور هي و ناجحة،  وبالتالي،(. شخصي تحدي أنها معتبرا

 والتصميم المفهوم تحسين تم. مختلفة أجهزة على تلقائيًا الملفات بمزامنة تقوم ةالسحاب  إلى مستندة خدمة: األساسي المفهوم تحديد تم
. المختلفة اإللكترونية والمواقع لمدوناتا على المنشورة األوصاف مع  المستقبليين المستخدمين مع المستمر التشاور خالل من التفصيلي

 خالل من فكرة كل تمويل يتم  ال أنه على التأكيد يجب". البذور مسرع" استخدم فقد منتظم، تمويل على الحصول الصعب من كان وألنه
 من الشركة ونمت سريعة بوتيرة ولكن تدريجياً، اإلضافية الوظائف دمج تم. ٪3 - 1 هو القبول معدل وحتى" البذور مسرع"

فقط  شهًرا 15 في مستخدم ماليين 4 إلى 100000  

  هو سلبي مثال

 التقديم أجل من التسعينيات منتصف في الشركة تأسست. كوم الدوت عصر في اإلخفاقات أكبر أحد يكون ربما ،"ذلك تفعل ال: "ويبفان
 إلبهار عمل خطة ووضع المفهوم تطور. أقصى  كحد يقةدق 30 غضون في التسليم مع اإلنترنت عبر الطعام شراء فرصة للمستهلكين
 استثمار صناديق المستثمرون كان. الدوالرات من الماليين مئات استثمروا سنوات 3 في ألنهم حقًا إعجابهم أثار وقد. المستثمرين

 على الملح الطلب خالل من صحي غير مناًخا خلق لكنه ذاته، حد في خطأ االستثمار صناديق وجود يكن لم.  الجمهور وعامة ومصرف
 كبيرة مساحة على انتشرت: كبيرة بسرعة تنمو الشركة بدأت التجارية، األعمال نموذج على الكثير العمل بدون. وفورية كبيرة أرباح
 ركباتوم الشاحنات من مذهل وأسطول ضخم آلي نظام) البداية من هائلة تحتية بنية وأنشأت صغيرة، منطقة في ذاتي اختبار دون جدًا،

 تحليل يتم لم أيضا. إضافيًا ماليًا مجهودًا شكلت والتي مماثلة، شركة وهي ، على استحوذت ذلك، على عالوة(. تجارية
 النهاية، في. ثراءً  األكثر وليس( المنخفضة باألسعار المهتمين المستهلكين) السوق من الرئيسي القطاع استهدفوا ألنهم جيدًا، السوق
 ذات بالطعام اإلنترنت عبر التجارة فكرة أن حقيقة  و  نجاحات أثبتت. دوالر مليون 800 وخسر  أفلس
 .حقًا قيمة

 والخطأ  للتجربة استعد
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 خطاء،أ ترتكب لم إذا. أيًضا مفيد فهو منهم، تتعلم أنك وطالما طبيعي هذا. األخطاء ارتكاب توقع الثالث، أو األول عملك تبدأ كنت سواء
 !استمتع شيء، كل وقبل الفرص، عن وابحث وتكيف، ومبدًعا،  منفتًحا كن. عليه التأكيد يجب وما أقل تفعله أن يجب ما تتعلم فلن

 نحوه  ستنمو الذي واالتجاه به القيام تريد لما بيدك القرار أن هو الخاص عملك امتالك في العظيم الشيء إن
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 والقواعد واللوائح بالقوانين  يتعلق فيما YME بلدان يف رسمًيا عملك إنشاء كيفية 12 الفصل
 والضرائب

Formal Step-by-step plan: Start your own business 

 السؤال إنه  االعتبار؟ بعين تأخذها أن يجب التي واألنظمة والقوانين القواعد هي وما تبدأ؟ أين من ; رسميا؟ الخاص عملك بدء كيف
 في شركتك لبدء جاهزا رسميا قانونا لكم نجعل سوف التدريجية الخطة هذه مع. أنفسهم  الجدد األعمال رواد من العديد  يسأله الذي
 (.وتركيا وإيطاليا ورومانيا وهولندا المتحدة المملكة) أدناه المذكورة البالد

 بخطوة  خطوة

 القانوني النموذج اختر: األولى الخطوة

 هذا ويختلف. محدودة خاصة  شركة أو فردية ملكية: المثال سبيل  على. قانوني نموذج اختيار عليك يجب ،التجارية باألعمال البدء عند
 يبدو وكيف المسؤولية، ترتب أن تريد كيف انظر المثال، سبيل على. وضعك يناسب الذي القانوني النموذج اختر. األخر عن بلد كل في
. ماليًا لك المفيد هو وما المستقبل لك

( إيطاليا) 15 الفصل ،( هولندا) 14 الفصل ،( المتحدة المملكة) 13 األخضر الكتاب فصول في بلد كل في القانونية األشكال ابةكت  تمت
 بخطوة خطوة الدولة عن به خاص  فصل له فصل كل(. تركيا) 17 والفصل ؛( رومانيا) 16 الفصل ،

ل: الثانية الخطوة  رسميا  شركتك سج 

 ما عادة والتي المناسبة، المؤسسة في شركتك تسجيل عليك يجب.  البدء بمتطلبات شركتك تفي أن يجب,  عملك لبدء جيدا تجهزت إذا
.وصحيح رسمي بشكل إدارتك لتنظيم التجارة، غرفة تكون

  ( المبيعات ضريبة ورقم المضافة القيمة ضريبة تعريف رقم) والمحاسبة المالي التنظيم:  الثالثة الخطوة

 واألشخاص للشركات المالي النظام تحديد سيتم. الوطني المالي الكود في واألفراد للشركات المملوكة والمساهمات الضرائب تقنين  يتم
. فقرة  كل في الحرة المهنة ذوو

 الشركاء ىإل الشركة قدمتها التي األرباح حصة المدفوعات) األرباح حصة ضريبة ،(للضريبة الخاضع الربح) الشركات ضريبة. مثل
 أو/ و القانونية للصور اإلعفاء خيار يوجد احيانا النهائيين،  المستهلكين جميع قبل من تدفع) المضافة القيمة ضريبة ،(المساهمين  أو

.(الحديثة الشركات

ً  الموظفون  سيدفع ذلك، إلى باإلضافة  للضريبة، الخاضع الدخل على تدفع أن يصح) الدخل ضريبة مثل رواتبهم، من ضريبتين  أيضا
.(والطبي االجتماعي للتأمين اإللزامية االشتراكات دفع بعد كدخل بحسابها األول المقام  في اإلجمالي الدخل عن تختلف

(. األخير العمل صاحب يدفع -% 2.25%+10%+25( ) والطبي) االجتماعي التأمين في االشتراكات

  عمل خطة اكتب: الرابعة الخطوة
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ً  كنت إذا لكن. عمل  خطة كتابة من يخافون اناأحي  المبتدئون  الكثير لك تجلب أن يمكن:  الفصل قراءة أوال عليك يجب هذا، في جادا
:الفوائد هذه من

عملك لفرص خريطة رسم يمكنك• 

للمخاطر  جيدة صورة على الحصول يمكنك• 

المحتملين  الزبائن على تتعرف• 

 الصلة ذات التنمية بسوق علم على تكون• 

المحتملين  المستثمرين على  أكثر   انطباع ترك يمكنك• 

ً  انظر • السادس  الفصل والحيل النصائح أيضا

 أو درجات المهن بعض تتطلب الحاالت، بعض في ولكن تجاري، عمل لبدء مهني مؤهل أو درجة إلى تحتاج لن الحاالت، معظم في
.مهنية مؤهالت

 (والمنح القروض) تجاري عمل  حساب فتح:  الخامسة الخطوة  

 لمحة على للحفاظ جيدة طريقة هي التجارية المصرفية األعمال. التالية المنطقية الخطوة هو تجاري عمل حساب فتح يكون ما غالبًا
 كل في) منه ميؤوس اإلختالط على الحصول من الخاصة واإلدارة التجارية أعمالك أيضا يمنع وهذا. والنفقات اإليرادات عن عامة
 (.الخاصة الريادية األعمال البرنامج مع الوطني البرنامج  ذكر يتم وفس فقرة،

إلخ بناء، رخصة. مثل) تراخيص على الحصول طلب و والقواعد البيئة حماية قوانين: السادسة الخطوة  

 ممتلكات تجدد أن تريد إذا بناء رخصة عن فكر. تصاريح على للحصول الطلب أحيانا  االعتبار في تأخذ أن عليك أعمال كصاحب
المناسبة البلديات أو/و المؤسسات ذكر يتم سوف فقرة، كل  في. األوروبي االتحاد بلدان من بلد كل في اإلجراءات تختلف. تجارية

البيئة حماية

 يمتقس خطة في النظر يجب  معين، موقع في عملك إلنشاء تخطط إذا. هاما دورا يؤدي فعلي موقع إنشاء التجارية، األعمال حيث من
 والطاقة الضجيج مجال في بيئية لوائح مع التعامل األعمال أصحاب علي غالبا ذلك، إلى وباإلضافة.  عملك في التقدم أجل من المناطق
.الشركة  ونوع الحقل المنطقة، حسب عليك تنطبق التي القواعد تختلف قد. والنفايات

 تجاري موقع وصنع الشخصية البيانات حماية/ خصوصية السابعة الخطوة

 تمتثل أن عليك. المعروفة االجتماعية االعالم على يروج أن يمكن,  تجاري موقع بدون تبدأ أن للشركة يمكن ال ، الحاضر الوقت في
 أو مهنية وكالة صممته الذي الموقع على الحصول يمكنك. كوكيز الشخصية، البيانات وحماية بالخصوصية، يتعلق فيما الوطنية للقوانين

 مرغوب بديل هذا كان إذا ما المحددة والميزانية رغباتك على ذلك يعتمد. نفسك( قليال أبسط) ويب موقع جعل - قليال ماهر كنت إذا -
.فيه

 (البحث محركات تحسين) SEO لـ مقاوم ويب موقع
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 الويب موقع يظهر بحيث ،(البحث محركات تحسين)  الحالية االتجاهات مع يتوافق( الخ والصور، النصوص) المحتوى أن تأكد
.لهذا المتخصصة اإلعالنات مؤلف استئجار أيضا يمكنك. األولى  البحث نتائج مع  في

 التأمين: الثامنة الخطوة 

 دعم على االعتماد بإمكانك يزال ال كموظف أنك من الرغم على.- نفسية أو جسدية مشكلة كان سواء  -حادث وقوع خطر دائما  هناك
 .والحوادث للمرض( المالية) العواقب عن مسؤول أنت أعمال، كصاحب  بك، الخاص العمل صاحب

 البشرية الموارد إدارة:  التاسعة الخطوة 

.الموظفين ضرائب على كامل بشكل البشرية الموارد إدارة تركز

التجارية  الماركات و االختراع براءات: العاشرة الخطوة 

 هي التجارية والعالمات والتصاميم االختراع وبراءات والنشر الطبع حقوق.فعليًا بإنشائه تقوم نوعه من فريد شيء هي الفكرية الملكية
 المعلومات تكون قد. الفكري لإلنجاز ثمار يجن  يمكنه الذي الوحيد الطرف لتكون يؤهلك حق إنه. الفكرية الملكية حماية أنواع جميع
 .منتجاتها تطوير يتم عندما لآلخرين إلهام مصدر  عنوانك حول العامة
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 بخطوة  خطوة: المتحدة المملكة: 13 الفصل

 تشكل لتي ا البلدان وجميع واألنظمة والقواعد القوانين من المزيد بسبب المتحدة، المملكة في تجاري عمل ببدء األمر يتعلق  ندماع
 ألي الوسط والحلول ، والمساعدة الدعم دائما هناك ولكن تعقيدا أكثر العملية ،(ويلز اسكتلندا، الشمالية، أيرلندا إنجلترا،) المتحدة المملكة
 هي الملكة وجمارك إيرادات. شيء أي تحقيق يمكن الصحيح مزاج مع ولكن مملة، مهمة تكون قد. تسعى أو إليها حاجة في شخص

 وسعهم في ما كل سيفعلون  الرئيسية، الهيئة أنهم بما ولكن األعمال، تبدأ أن قبل تمر أن يجب شيء كل التي الرئيسي القانونية انالكي 
".الشركات مجلس" يسمى أصغر قانوني كيان مثل تماما النجاح، إلى طريقك تعوق  مشاكل أي حل على لمساعدتك

 أو منتجك إلى باإلضافة. البدء قبل اتخاذها إلى ستحتاج التي الرئيسية القرارات بعض هناك ، تجاري عمل تبدء كيف عن تتساءل إذا
 وكيف الزبائن ستجذب كيف في نفكر أن أيضا المهم من. تشغيله وكيفية وهيكله التجاري عملك اسم اختيار في ترغب قد خدمتك،
 الذي الشكل هو ما وتقرر عملك ستسمي ما على والعمل األساسية، العمل فكرتك وتطوير البحث إلى تحتاج قد. لبدء المال على ستحصل

 في التفكير يجدر ، المرحلة هذه في. الحشد من  تبرز يجعلك الذي  وما والجمهور، خدمتك، أو منتجك في مليا التفكير المهم من. ستتخذه
.إلظهارها رباحاأل انتظار أثناء الشخصية أموالك على تأثيرها هو وما الناشئة شركتك تمويل كيفية

 القانوني  النموذج اختر: األولى الخطوة 

 هي والجمارك اإليرادات جاللة. والجمارك اإليرادات جاللة وتسجيل  ظروفك مع لتتناسب المناسب القانوني  الهيكل اختيار عليك يجب
 النظم واإلدارة الحكومي الدعم الأشك بعض دَفع الضرائب، تحصيل عن مسؤولة المتحدة المملكة لحكومة تابعة وزارية غير إدارة

 .لألجور الوطني األدنى الحد ذلك في بما األخرى التنظيمية

 هناك. واسكتلندا الشمالية وايرلندا وويلز انكلترا في تختلف وهذه  مدمجة غير و المدمجة القانونية األشكال لديك المتحدة المملكة في
 ،() باألسهم لتوصيةا شركة،) محدودة عمومية شركة: مثل المتحدة المملكة في تبدأ أن يمكن التي الشركات من العديد
 مصالح شركة ،(شركة تضامنية محدودة المسؤولية ،() محدودة غير الشركات بضمان، محدودة شركة

.الكثير وغيرها(… ) ملكي امتياز ،()  واإلقتصادية الصناعية جمعية الطوائف،

 المدمجة غير القانونية النماذج

:رئيسية أشكال ثالثة هناك. مستقلة قانونية بشخصية تتمتع ال أنها هي مدمجة  غير لألشكال المميزة والسمة

 واحد  تاجر

.واحد فرد عاتق على تقع األعمال على والسيطرة الملكية:  التجارية األعمال وتشغيل  إلنشاء طريقة أبسط هي هذه

 محدودة غير شخصية مسؤولية وله التجارية مالاألع عن منفصال ليس الفرد ألن بالمخاطر محفوف بطبيعته هو وحيد تاجر يكون أن
 التصرف ويمكنهم الشركة أصول جميع يملكون وهم. ضدها مطالبات وأي التعاقدية، وااللتزامات ديونها التجارية، األعمال عن فقط
 الوحيد التاجر حالة تكون أن المحتمل غير فمن ذلك، ومع. تجاري اسم تحت والتجارة موظفين توظيف لهم ويجوز لهم، يحلو كما فيها

 ويمنع االقتراض من يحد مدمج غير تكون أن – الخارجي االستثمار من صغير مستوى من أكثر إلى تحتاج التي للشركات مناسبة
.األسهم إصدار خالل من السهمي التمويل رفع التجارية األعمال

 والعوائد الحسابات ملف أو  لتسجيل حاجة وال التجارية، ماللألع رسمي لدستور شرط أي يوجد ال: األدنى الحد هو واحد للتاجر التنظيم
( )  والجمارك اإليرادات  جاللة قبل من الخاص لحسابهم تعمل أنها على الوحيدين التجار مع التعامل يتم. الشركات مجلس مع

 يخضع شخصي كدخل التجارية األعمال من األرباح مع التعامل يتم - السنوي الذاتي التقييم الضريبي اإلقرار وتجعل تسجل أن ويجب
.الوطني التأمين ومساهمات الدخل لضريبة
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 غيرالمدمجة  رابطة

 أنشئت الذي الغرض يحدد دستور عادة لديهم. محدد لغرض تتوحد أن على ،"عقد" أو توافق، التي المجموعات هي غيرالمدمجة رابطة
 مرة اإلدارة لجنة أعضاء لجميع وسيكون. إدارية لجنة تحكمهم ما عادةو. وأعضائها بالرابطة الخاصة والقواعد أجله، من الجمعية
 جمع على قيود هناك واحد، للتاجر بالنسبة أما. الدستور في التحديد وجه على تعويضهم يتم  لم ما محدودة، غير شخصية مسؤولية أخرى

.اإلدارة نةلج ألعضاء الخاص لحسابهم الضريبي والوضع التنظيم، من األدنى والحد التمويل،

 الشراكة 

ً  بسيطة طريقة هي الشراكة  بهدف مع جنب إلى جنبا التجارية األعمال وإدارة إلنشاء االعتبارية األشخاص من  أكثر أو الثنين نسبيا
 فاقات  هناك يكون ما عادة ولكن المشتركة، التجارية باألعمال الناس يقوم عندما رسمي، اتفاق أي دون شراكة، تنشأ أن ويمكن. الربح
 شريك كل به يساهم الذي المال  رأس مقدار مثل مسائل تحدد قانوناً، ملزمة شراكة اتفاقية الشركاء يضع ما وعادة. كشراكة التجارة على

 الشركاء يتقاسم. منفصلة قانونية  شخصية للشراكة ليس أخرى، ومرة. التجارية  األعمال( وخسائر) أرباح بها سيتقاسمون التي والطريقة
.العمل على المترتبة والمسؤوليات والتكاليف المخاطر

 أنهم من الرغم على بأنفسهم، األعمال يديرون ما عادة الشركاء  فإن البعض، بعضهم قرارات تبعات عادةً  يتحملون الشركاء وألن
 سهم مال برأس شركة كونها وعدم ، العملية الممارسة في االقتراض من تحد مدمجة غير كونها أن برغم. موظفين توظيف يستطيعون

 من التجارية لألعمال األموال يجمعون ما عادة الشركاء فإن ، األسهم إصدار طريق عن األسهم تمويل زيادة من نفسها الشركة يمنع
.القروض مع أو/  و ، الخاصة أصولهم

 نفسها الشراكة على يجب: األرباح من حصته الذى األساس هذا على الضرائب ويدفع الخاص لحسابه  الشركاء من واحد كل ويعمل
 دخل تبين بسجالت االحتفاظ الشراكة على ويجب والجمارك، اإليرادات جاللة إلى سنوية ذاتي تقييم بعوائد مايقو أن فردي شريك وكل

.والنفقات التجارية األعمال

. الشراكة في شركاء يكونوا أن – المسؤولية المحدودة الشراكات أو المحدودة الشركات مثل – األفراد غير االعتباريين لألشخاص يمكن
 دفع الشركات على يجب المثال سبيل على - واإلبالغ بالضرائب إضافية التزامات لديهم أن باستثناء آخر شريك أي مثل ونيعامل فهم

.الشراكة من أرباحها على الدخل ضريبة من بدالً  الشركات ضريبة

  محدودة  شراكة

 العامون الشركاء: الشركاء من نوعان لها المحدودة الشراكة -( أدناه انظر) المحدودة المسؤولية شراكة وبين بينه الخلط ينبغي ال
 إدارة في يشاركون ال قد المحدودين الشركاء أن في الرئيسية االختالفات تتمثل حيث الشراكة، النموذج ويشبه. المحدودون والشركاء

 في" النائمين" الشركاء عن ختلفوني  المحدودين الشركاء أن الحظ. الشراكة في استثمروه الذي المبلغ على مسؤوليتهم وتقتصر األعمال
 يجب. ديونها عن كاملة مسؤولية مسؤولين يظلون ولكنهم التجارية األعمال إدارة في يشاركون ال الذين ، المحدودة الشراكة أو الشراكة

 في تغييراتال تسجيل أيضا ويجب. تسجيلها يتم حتى الوجود حيز إلى تأتي وال الشركات، دار في المحدودة الشراكات تسجل أن
.الشراكة

 االستئمانية 

 الملكية تفصل بحيث الموجودات لحيازة قانونية أدوات أساسا وهي. بها خاصة قانونية هوية لها وليس مدمجة غير االستئمانية الصناديق
 تشغيل يتم. امهااستخد كيفية وتحكم أخرى منظمة أو فرد عن نيابة بأصول االستئمانية وتحتفظ. االقتصادية المصلحة عن القانونية

 عن شخصيًا ومسؤولين االستئمانية إدارة عن قانونيًا مسؤولون هم الذين األمناء تسمى الناس من صغيرة مجموعة قبل من االستئمانية
 المنصوص -القواعد من مجموعتها االستئمانية الصناديق تضع. الخاصة  الثقة موارد من بها الوفاء يمكن ال ضدها مطالبات أو ديون أي

 تقوم وال. معين لغرض واألرباح األصول استخدام لضمان استخدامها ويمكن االستئمانية أهداف تحدد والتي  -الثق سند في عليها
 مع باالقتران االستئمانية الصناديق تستخدم ما وكثيرا. األرباح توزع وال األصول تدير ببساطة فهي ـ التمويل بجمع عادةً  الصناديق
.ممتلكات نفسها هي تمتلك أن يمكن ال التي ة،المدمج غير الجمعيات

 المدمجة  القانونية أشكال
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 محدودة  شركة

 له كيان لتشكيل" مؤسسة " الشركات. التجارية األعمال إلدارة استخدام في شيوعا األكثر القانوني النموذج هي المحدودة الشركة
 بموجب الشركة تأسيس لدى. باسمها عقود في والدخول تجارية البأعم تقوم أن يمكن المنظمة أن يعني وهذا. مستقلة اعتبارية شخصية

:دستوريتان وثيقتان لديها يكون أن الشركة على يتعين  ،2006 لعام الشركات قانون

. فيها أعضاء يصبحوا أن على والموافقة شركة تكوين في يرغبون( المشتركين) األوليين األعضاء أن الحقيقة تسجل مذكرة، ●
  المذكرة؛ تعديل يمكن وال

 تحدد وأعضائها، الشركة بين عقد األساس في هي والتي – المواد باسم فقط الغالب في إليها يشار التي – الرابطة مواد ●
ً  الملزمة القواعد  .والرقابة والملكية القرارات إطار ذلك في بما للشركة، قانونا

 في تتصرف أن شريطة للشركة، المحددة االحتياجات تناسب يالت  المواد إعداد في كبيرة مرونة يوفر  2006 لسنة الشركات قانون 
.القانون إطار

 محدودة بمسؤولية تتمتع أنها االسم يوحي وكما - التجارية األعمال في استثمروا الذين أولئك - أعضائها قبل من مملوكة محدودة شركة
 أصول متابعة التجارية األعمال من للدائنين يجوز ال ةعام وكقاعدة ألصحابها الشخصية المالية عن منفصلة الشركة مالية أن أي -

.خطر في ليست ألصحابها الشخصية األصول. الديون لتسوية إال الشركة

.الضمان قبل من محدودة وشركة األسهم من محدودة شركة: الشركة إلى لالنضمام آليتان هناك

 باألسهم  محدودة شركة

 المسؤولية تعني. المساهمين باسم يُعرف وبالتالي الشركة، في أكثر أو سهم عضو كل يمتلك. الفئة هذه في تندرج الشركات معظم
(.األسهم على المدفوعة غير المبالغ) باالستثمار التزموا أو بالفعل استثمروه ما فقط سيخسرون أنهم للمساهمين المحدودة

 بضمان محدودة شركة

 في. األقل على واحد عضو الشركة لدى يكون أن يجب. التصفية في شركةال دخلت إذا  معين مبلغ لدفع ضمانة الشركة أعضاء يقدم
 التي الهامة القرارات على التصويت من  األعضاء يتمكن حتى بها، المرفقة التصويت الحق  سهم لكل عادة األسهم،  محدودة شركة
 من مختلفة فئات تخلق سوف  الشركات من العديد أن من الرغم على واحد، صوت واحدة حصة عادة هو الترتيب. الشركة على تؤثر

(.) واحد صوت واحد عضو عادة الترتيب بضمان، محدودة شركة في. المرفقة المختلفة التصويت حقوق مع حصة

 الشركة لمصلحة يعمل الذي األساسي المبدأ مع إدارة، مجلس أو مدير بها ويضطلع ملكيتها عن اسميا منفصلة اليومية الشركة إدارة
 يمتلك واحد عضو هو المحدودة الشركة أشكال من شكل أبسط فإن وبالتالي ، أيًضا أعضاء المديرون يكون قد ، ذلك ومع. وأعضائها

 المذكورة العامة الشركات لدى يكون أن يجب) األقل على واحد مدير للشركة يكون أن يجب. الوحيد مديرها اأيضً  وهو بأكملها الشركة
. حقيقيًا شخًصا األقل على واحد مدير يكون أن ويجب( مديران أدناه

. عامل مال كرأس اريةالتج األعمال في المحتجزة األرباح من أو القروض من األعضاء، من التمويل يأتي بضمان، محدودة شركة في
 أرباح أي توزيع يتم - التجارية األعمال في حصة مقابل في أيضا المساهمين من المال رأس تجمع أن يمكن األسهم من محدودة شركة

 التجارية األعمال في بها االحتفاظ يتم التي األرباح عن النظر وبصرف أرباح، شكل في المساهمين على عادة التجارية األعمال من
 استخدام يمكنها حيث ، المدمجة غير الشركات من بالقروض نفسها تمويل على أكبر قدرة لديها المحدودة الشركات. العامل المال رأسو

 الشفافية يوفر مما الشركات، مجلس في الرسوم هذه تسجيل يتم. الشركة أصول على" رسوًما" يخلق مما ، للقروض كضمان أصولها
 قرضا يوفر الذي شرطا التأسيس سيجعل( البناء وجمعيات البنوك ذلك في بما)  المقرضين لذلك. للشركة المضمون االئتمان مدى حول

.التجارية األعمال

 الذي الثمن هي والشفافية المساءلة زيادة: المدمجة غير النماذج من صرامة أكثر تنظيمية لمتطلبات المحدودة الشركة نموذج يخضع
 مع التعامل في يرغبون قد الذين الجمهور أمام وكذلك الشركة مساهمي من لكل هي المساءلة. محدودةال المسؤولية لصالح دفعه يجب

 ذلك في بما - للشركة العامة السجالت على الحفاظ مسؤولية المديرين  عاتق على وتقع الشركات، مجلس  في مسجلة الشركات. األعمال
 هيكل في بالتغييرات الشركات مجلس يخطروا أن يجب. الشركات مجلس في وتقديمها - للشركة السنوي والعائد السنوية الحسابات



90

 

 عن ومسؤولة موجودة بأنها  إخبار عليها فيجب ، للضريبة خاضعة أرباح أو دخل أي لديها الشركة كانت إذا. األعمال وإدارة
.  ىإل سنوية عوائد تقدم أن الشركات لضريبة الخاضعة الشركات على يجب. الشركات  ضريبة

 للشركة يسمح أنه هو الرئيسي الفرق(. ) محدودة عامة شركة أو( ) محدودة خاصة شركة إما هي األسهم من محدودة شركة
ً  األكثر القانوني الشكل هي المحدودة الخاصة الشركة. للجمهور للبيع أسهم بعرض المحدودة العامة  الغالبية تستخدمه الذي شيوعا
ً  - الشركات من العظمى  رأس من كبيرة استثمارات اجتذبت التي الكبيرة الشركات إلى واحد مساهم مدير مع التجارية األعمال من بدءا
.الخاص المال

 (LLP) المسؤولية المحدودة شراكة

 ىعل  مسؤولية تقتصر ، العادية الشراكة عكس على. للشركة  مشابهة منفصلة قانونية شخصية هي المحدودة المسؤولية شراكة
 من متساوية حصة يأخذ عضو كل. التمويل لجمع أعطوها شخصية ضمانات وأي التجارية األعمال في استثمروه الذي المال مبلغ

.ذلك خالف على األعضاء اتفاق ينص لم ما األرباح،

  من كل على ويجب ،  لدى الخاص لحسابهم كمهنة التسجيل إلى  من شركة غير عضو كل يحتاج ، الشراكة مثل
 الدخل ضريبة دفع  في األعضاء الشركات غير.  إلى السنوية الذاتي التقييم عوائد تقديم فردي عضو وكل نفسه

.األرباح من حصتها على الوطني التأمين واشتراكات

 أن يجب. الشركات مجلس في السنوية والعوائد وملفها الحسابات تسجيل المسؤولية المحدودة  شراكات على يجب ذلك، إلى باإلضافة
 الحسابات على ويوقعان الحسابات مدققي يعينان  وهما - إضافية مسؤوليات يحمالن" معينان عضوان" األقل على عضوان يكون

 على ، ةالداخلي  شؤونها ترتيب حيث من الشركات من بكثير أكبر حرية لديها المسؤولية المحدودة شراكة. الشركات دار في ويُقَل  مانها
.األعضاء على األرباح توزيع يتم التي والطريقة ، القرارات اتخاذ بها يتم التي الطريقة في المثال سبيل

 (CIC) المجتمع مصلحة شركة

 المؤسسات' يسمى لما أنشئت التي( الضمان أو األسهم من محدودة إما) الشركة أشكال من شكل ( ) المجتمع مصلحة شركة
 واليقين المرونة بكل تتمتع أنها كما ، مراكز إنشاء السهل من. المجتمع لصالح وأصولها أرباحها استخدام تريد التي' االجتماعية

:المجتمع مصلحة تخدم أنها تضمن التي الخاصة الميزات من العديد مع ولكن الشركة، شكل في

 الجهة لتزويد المحلي المجتمع مصلحة عن يانب  تقديم  كـ تسجيلها بطلب تتقدم التي الشركات جميع على يجب أوالً، ●
 تلبية في الشركة تستمر أن يجب. القانون في المحدد  المجتمع مصلحة اختبار سترضي أنها تثبت بأدلة  لـ التنظيمية
 .المنظم إلى سنويا تقريرا يقدم أن ويجب ، تزال ال أنها طالما االختبار

 لضمان( أنشطتها تُدرها أرباح أي ذلك في بما) الشركة أصول نقل يقيد" لأصو قفل"  لدى يكون أن يجب ثانياً،  ●
 .المجتمع لصالح استخدامها

 الدولية االستثمار مراكز في االستثمار على الناس تشجيع بين التوازن لتحقيق – والفائدة األسهم ألرباح  تخضع ثالثاً، ●
 . المجتمع لصالح تخصص أن يجب  وأرباح أصول أن ومبدأ

 (CIO) المسجلة  خيرية منظمة

 حاليا. 2012 عام من وويلز انكلترا في ةالخيري  للجمعيات متاحة ستكون التي جديد قانوني شكل هو( ) المسجلة خيرية منظمة
 مع مزدوج تسجيل يعني ما وهو – الضمان من محدودة شركة باعتبارها عادة ذلك تفعل دمج في ترغب التي الخيرية الجمعيات
.الخيرية األعمال وقانون الشركات قانون بموجب المزدوج والتنظيم الخيرية واللجنة البيت الشركات

. الخيرية األعمال قانون بموجب وتنظيمها الخيرية اللجنة لدى فقط المنظمة تسجيل سيتم ولكن التأسيس، وائدف  صفة تقدم سوف
 تأمين سيتم خيرية جمعية أي مثل. األول  المقام في الجديد النموذج والمتوسطة الصغيرة الخيرية المؤسسات تستخدم أن المتوقع ومن
 اسكتلندا، في مماثل تشريع تمرير تم فقد: مفوضان الخيرية األعمال  ولوائح قانون أن الحظ. خيرية ألغراض المنظمة وأصول أرباح
.الشمالية أيرلندا في بعد ليس ولكن

  واقتصادية  الصناعية مجتمع
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:شكلين أحد تأخذ قد(  أو,  باختصار) االدخار و صناعية جمعية

 (Co-op) التعاونية الجمعية

 معهم التداول خالل من األول المقام في مصالحهم تخدم - ألعضائها المتبادلة المنفعة أجل من تدار عضوية منظمة هي التعاونية الجمعية
 يمكن األرباح أن من الرغم على المنظمة، في أخرى مرة حرثه عادة يتم فائض أي مع - والتسهيالت والخدمات بالسلع تزويدهم أو

ً  اجتماعية، مؤسسة تكون ال أو ونيةالتعا الجمعية تكون وقد. األعضاء على توزيعها .ألرباحها توزيعها وكيفية ألنشطتها تبعا

ف. الدولي التعاوني التحالف يحددها التي التعاونية والمبادئ القيم تعكس أن يجب التي التعاونية الجمعية القواعد وتحكم  التحالف ويعر 
 المشتركة والثقافية واالجتماعية االقتصادية وتطلعاتهم احتياجاتهم لتلبية طوعا يتحدون الذين األشخاص من مستقلة رابطة بأنها  التعاونية

.ديمقراطية بصورة فيها وتتحكم تملكها مشتركة مشاريع خالل من

( ) المالية الخدمات هيئة إلى السنوية الحسابات وتقدم تسجل أن ويجب – منفصلة قانونية شخصية وكذلك – تأسست تعاونية جمعية
 مبدأ لديهم. األسهم على المدفوع غير المبلغ على األعضاء مسؤولية تقتصر الشركة، مع الحال هو كما. الشركات جلسم من بدالً 

.للجمهور أسهم إصدار طريق عن األموال جمع يمكن وبالتالي المفتوحة، العضوية

 فإن ذلك، ومع.  األعضاء عن  نيابة تدير لتيا الشركة، إدارة مجلس غرار على الضباط، من لجنة خالل من عادة المجتمع األعضاء يدير
ً  األعضاء  الخاصة، األسهم حجم عن النظر  بغض ،(" )واحد لشخص واحد صوت" أساس على ديمقراطية سيطرة لديهم دائما

.التعاونية والمبادئ القيم إطار في

 (BenCom) المجتمعية المنفعة جمعية

 ألعضاء وليس المجتمع، لصالح تجارية بأعمال تقوم أنها باستثناء تعاونية، جمعيةل مماثلة( ) المجتمعية المنفعة جمعية
 مصلحة في أيضا تكون أن ويجب المجتمع في أعضاء ليسوا الذين الناس لصالح األول المقام في بنكوم تدار أن يجب الواقع في. المجتمع
.المجتمع إلى تُعاد بل جيين،الخار المساهمين أو األعضاء على األرباح توزع وال. ككل المجتمع

 ً  أن المعتاد غير ومن. للمجتمع المستقبلية المصلحة أجل من أصولها  يحمي الذي ،"األصول قفل"  شركة تطبق ما وغالبا
 نم أكثر إصدار تم إذا.  عضو لكل إسترليني جنيه 1 بقيمة واحد سهم المثال سبيل على) االسمي المال رأس من أكثر بينكوم تصدر
 معقول بسعر المدفوعة والفوائد األسهم ألرباح أقصى حد وضع يتم ،  إلى بقروض األعضاء قام إذا أو اسمي سهم مال رأس

.الشركة تحتاجه الذي المال برأس لالحتفاظ مطلوب

 بجمع لهم  يسمح مما ، العامة المنفعة أجل من حصرية خيرية أغراض لديها يكون أن شريطة ، خيرية كجمعية  تأسيس يمكن
 تقدم وهي - المعفاة الخيرية الجمعيات باسم تعرف فإنها عليها، الموافقة تمت إذا. الخيرية االئتمانات و العامة المنح خالل من المال رأس
.أصول قفل الخيرية  لدى يكون أن يجب. الخيرية  اللجنة إلى وليس ، فقط( ) المالية الخدمات هيئة إلى تقريًرا

  المالية متبادلة

 مسجلة وهي. المالية الخدمات لتقديم خصيصا توجد التي هنا، بالتفصيل المشمولة غير المتبادلة، األشكال من أخرى أنواع ثالثة هناك
(. )المالية الرقابة هيئة لدى أيضا

 السكنية، العقاري الرهن قروض األول المقام في تقدم متبادلة، مالية خدمات مؤسسات هي البناء جمعيات: البناء جمعيات ●
 والخدمات األموال، تحويل وخدمات واالستثمار، اإلقراض من أخرى أشكال مثل األخرى المالية الخدمات أيضا ولكن

 .ئهاأعضا قبل من كبير بشكل تمويلها يتم. والتأمين المصرفية
 االئتمان توفير بغرض ويعملون أعضاؤها عليها ويسيطر يملكها تعاونية مالية مؤسسة هو االئتماني االتحاد: االئتمان اتحاد ●

 ألعضائه  أخرى مالية خدمات وتقديم معقولة، بأسعار
ً  األعضاء مساعدة هو منها الرئيسي الغرض متبادلة طوعية منظمة هو الصديق المجتمع: الصديق المجتمع  ●  أثناء ماليا

 الحياة ضمان وتوفير التقاعد، أو البطالة أو المرض
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ل: الثانية الخطوة   التجارة  غرفة مع رسميا شركتك سج 

 قبل المشورة طلب عليك ويجب لدعمك المتاحة المساعدة من الكثير هناكو أفضل بشكل عملك يناسب الذي الهيكل تختار أن المهم من
.تجاري هيكل أي إنشاء

 الشركات  مجلس و الجمارك و اإليرادات جاللة

 .الشركات مجلس و  تحكمها التي والشراكات المحدودة والشركات الوحيد التاجر: األعمال من أنواع 3

 شركات ال مجلس و الجمارك و اإليرادات جاللة

 .الشركات مجلس و  تحكمها التي والشراكات المحدودة والشركات الوحيد التاجر: األعمال من أنواع 3

HRMCustoms  Companies House

  من كل إلى السنة في األقل على واحدة مرة تقرير لتقديم لديك وسيكون شركتك بتسجيل تقوم الذي المكان هو الشركات مجلس
.الشركات ومجلس

الشركات مجلس و  تحكمها التي والشراكات المحدودة والشركات يدالوح التاجر: األعمال من أنواع 3

 

 انكلترا في الخيرية الجمعيات للجنة تخضع وهذه مختلفة وأنظمة قواعد أيضا هناك ثم خيرية مؤسسة أو اجتماعية مؤسسة إنشاء تريد إذا
 (االسكتلندية الخيرية للجمعيات المنظمة الهيئة مكتب)  و وويلز

 واحد  تاجر

.المحاسبية المسؤوليات وبعض عملك ديون عن مسؤول  انت ولكن أبسط الطريقة هذه

 أنت. عليها ضريبة تدفع أن بعد التجاري نشاطك أرباح بجميع االحتفاظ يمكنك. فردي بشكل عملك وتملك الخاص لحسابك تعمل أنت
.عملك من خسائر أي عن مسؤول

 واحد  كتاجر تكون أن  إلى تحتاج عندما

ً  متداوالً  تكون أن يجب : عليك ينطبق التالي من أي كان  إذا وحيدا

 2020 أبريل 5و 2019 أبريل 6 بين الحر العمل من إسترليني جنيه 1000 من أكثر كسبت لقد -
 (الضرائب من المعفاة األطفال رعاية لطلب. مثل) الخاص لحسابك تعمل أنك تثبت أن يجب -
 . فوائدك التأهل على 2 الفئة من طوعية وطني تأمين دفعات مساعدة تريد -

 

 وحيدا؟ تاجرا تكون كيف

 الخيرية المؤسسات لجنة القواعد هذه وتحكم مختلفة وأنظمة قواعد أيضا هناك ثم خيرية مؤسسة أو اجتماعية مؤسسة اإلنشاء  تريد إذا
 (.االسكتلندية الخيرية الجمعيات تنظيم مكتب) و وويلز انكلترا في

 وحيد  تاجر باعتباره البناء صناعة في العمل

 وحيد  تاجر باعتباره البناء صناعة في العمل

.مقاول أو الباطن من كمقاول البناء صناعة في تعمل كنت إذا( ) البناء صناعة مخطط في  مع سجل



93

 

وحيد كتاجر عملك تسمية

 إذا) عملك واسم اسمك تضمين عليك يجب. اسمك لتسجيل تحتاج ال. لعملك آخر اسم اختيار يمكنك أو ، الخاص باسمك التجاره يمكنك
.والخطابات الفواتير المثال سبيل على ، لرسميةا األوراق في( اسما لديك

 وحيد  تاجر األعمال أسماء
 

 :الوحيدين المتداولين أسماء تكون أال يجب -
 "" أو" المحدودة العامة الشركة" أو" " أو" المحدودة المسؤولية شراكة" أو" المحدودة" أو" محدودة" تشمل -
 القائمة  تجارية عالمة نفسها هي تكون أو هجومية تكون -
 لم ما المحلية، السلطات أو الحكومة مع اتصال اقتراح أو ،"حساس" تعبير أو كلمة على أيًضا اسمك يحتوي أن يمكن ال -

 إذن على تحصل

 محدودة  شركة
 المسؤوليات من المزيد هناك ولكن الشخصية، أموالك عن منفصلة المالية مواردها فإن محدودة، شركة تشكل كنت إذا -

 :لتقاريرا و اإلدارية
 التغيير، على الموافقة تمت إذا. شركتك في المسجل المكتب عنوان تغيير تريد كنت إذا الشركات مجلس إخبار عليك يجب -

 () والجمارك اإليرادات جاللة يخبرون فسوف
 (ُمدمج) كةالشر  تسجيل تم الذي المتحدة المملكة من  الجزء نفس في لشركتك الجديد المسجل المكتب عنوان يكون أن يجب -
ً  يتغير لن عنوانك -  .بتسجيلها الشركات مجلس تقوم حتى رسميا

:إذا  تخبر أن يجب عنها، اإلبالغ يجب التي األخرى التغييرات

 أو الشخصي عنوانك أو  التجاري نشاطك اسم أو جنسك أو اسمك المثال، سبيل على - التجاري نشاطك في االتصال تفاصيل تغيير -
التجاري 

:على تغييرات بإجراء قمت إذا يوًما 14 غضون في الشركات مجلس إخبار عليك يجب ضريبي مستشار أو محاسب تعيين -

هناك  بها تحتفظ التي السجالت والتي بك، الخاصة السجالت االحتفاظ يمكنك حيث العنوان -

عناوينهم  مثل الشخصية، بياناتهم  أو المديرون -

جديد عنوان مثل شخصية تفاصيل أو ، (' )كبيرة سيطرة مع الناس' -

(قائم واحد تعيين إنهاء أو جديد  سكرتير تعيين) الشركة أمناء -

 

 

.شركتك في األسهم من المزيد بإصدار قمت إذا شهر غضون في الشركات مجلس إخبار عليك يجب

الشركات  مجلس في التغييرات عن اإلبالغ كيفية

اإلنترنت عبر الشركات مجلس خدمة استخدام -

 الورقية النماذج وإرسال ملء -
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 عليها الموافقة المساهمين  على يجب التي التغييرات

:في ترغب كنت إذا القرار على التصويت على المساهمين حمل إلى تحتاج قد

الشركة اسم تغيير -

مدير  إزالة -

الجمعيات من الشركة مواد تغيير -

 أغلبية بعض تتطلب قد"(. العادي  القرار" تسمى) عليها لالتفاق أغلبية إلى القرارات معظم تحتاج وسوف . 'قرار تمرير' يسمى ما وهذا
"(.خاص قرار" تسمى) 75٪

.ذلك يحدث عندما سيخبرك - الشركات مجلس قبل من تسجيله يتم حتى الجديدة شركتك اسم يسري لن

 المساهمين تصويت

.المساهمين عدد من بدال التصويت، في الحق المالك تعطي التي األسهم عدد عد أغلبية، يكلد  كان إذا  ما على تعمل كنت عندما -

 يمكنك يوافقون، أنهم لك قال قد المساهمين من المناسب المبلغ كان إذا. قرار لتمرير للمساهمين اجتماع عقد إلى بالضرورة تحتاج ال -
.بالقرار إلعالمهم المساهمين جميع إلى الكتابة عليك يجب ولكن. خطيا القرار تأكيد

 شركتك تفاصيل من تحقق

:يلي مما التحقق إلى تحتاج

بسجالتك فيه تحتفظ الذي والعنوان والسكرتيرة، والمديرين،  المسجل، مكتبك تفاصيل

أسهم لديها  شركتك كانت إذا والمساهمين المال رأس بمعلومات الخاص بيانك

(شركتك به تقوم ما يحدد الذي الرقم) بك الخاص  رمز

( " )كبيرة سيطرة من يعانون الذين األشخاص" الخاص سجلك

.بك الخاص تأكيد بيان إرسال و الشركات مجلس تسجيل من تحقق

 طريق عن 40£  و ، االنترنت على بك الخاص التأكيد بيان لملف £  13 يكلف. البريد طريق عن أو اإلنترنت عبر التأكيد بيان أرسل
.البريد

 التغييرات  عن اإلبالغ إلى بحاجة كنت إذا

.الوقت  نفس في  ورموز المساهمين ومعلومات بك، الخاص المال رأس بيان على أجريت التي التغييرات عن اإلبالغ يمكنك

:إلى التغييرات عن لإلبالغ التأكيد بيان استخدام يمكنك ال
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بك  اصةالخ الشركة ضباط -

المسجل  المكتب عنوان -

بك الخاصة السجالت االحتفاظ يمكنك حيث العنوان -

 تنبيه على ستحصل ذلك، موعد يحين عندما. الشركات مجلس مع منفصل بشكل التغييرات تلك ملف أن يجب كبيرة سيطرة مع الناس -
.التأكيد بيان استحقاق عند شركتك في المسجل المكتب إلى تذكير رسالة أو اإللكتروني البريد عبر

:منهما  أي من عام بعد يكون ما عادة االستحقاق تاريخ

الشركة  أدرجت الذي التاريخ -

. االستحقاق تاريخ بعد يوًما 14 حتى بك الخاص التأكيد بيان تقديم  يمكنك  تأكيد إقرار أو سنوي إقرار آخر تقديمك تاريخ -

.بك الخاص التأكيد بيان ترسل لم إذا شركتك شطب يتم وقد يإسترلين  جنيه 5000 إلى يصل ما تغريمك يمكن

 الترويجية والمواد والقرطاسية الفتات،

 فلن المنزل، من عملك تدير  كنت إذا. يعمل عملك كان وأينما المسجلة شركتك عنوان في شركتك اسم تظهر عالمة عرض عليك يجب
 يكون أن يجب. منها كل في عالمة عرض عليك يجب منزلك، في غير كتبًاوم متاجر 3 تدير إذا: مثال . هناك عالمة عرض إلى تحتاج

.مفتوًحا تكون عندما فقط وليس ، وقت أي في  رؤيتها و الالفتة قراءة السهل من

.والرسائل والدعاية الشركة وثائق جميع في شركتك اسم تدرج أن يجب

:ارإظه عليك يجب الويب، ومواقع الطلبات ونماذج العمل خطابات في

المسجل  الشركة رقم -

المسجل  مكتبها  عنوان -

(الشمالية أيرلندا أو اسكتلندا وويلز، انكلترا) الشركة تسجيل يتم حيث -

"(المحدودة" أو" محدودة" ذلك في بما للشركة الكامل االسم توضيح طريق عن عادة) محدودة شركة أنها حقيقة -

.كلها سردها عليك يجب المخرجين، أسماء تضمين  تريد إذا

 من مملوكة" )دفع" يتم كم تقول أن يجب ،(إصدارها عند األسهم قيمة كانت كم) بشركتك الخاص المال رأس إظهار في ترغب كنت إذا
(.المساهمين قبل

 

 الشراكه 

.معا التجارية األعمال إلدارة أكثر أو لشخصين طريقة أبسط هي الشراكة
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 اعداد

:يشمل وهذا. التجاري نشاطك عن المسؤولية تشاركان( شريكيك أو) وشريكك أنت شراكة، في

يجعل  عملك خسائر أي -

 على ضريبة شريك كل ويدفع التجارية، األعمال أرباح حصة الشركاء المعدات أو األسهم مثل لعملك، تشتريها التي لألشياء فواتير -
.حصته

.أيًضا شريًكا تكون أن  ويمكن" اعتباريًا شخًصا" محدودة شركة تعتبر ،المثال سبيل على. فعليًا شخًصا الشريك يكون أن يجب ال

به  القيام عليك ما

:إلى تحتاج عمل، شراكة إعداد عند

اسم اختيار -

"مرشح شريك" اختيار -

() والجمارك اإليرادات جاللة مع سجل -

 للشراكات مختلفة قواعد هناك.  األعمال بسجالت االحتفاظو للشراكة الضريبية اإلقرارات إدارة عن المسؤول هو" المرشح الشريك"
(.) المحدودة مسؤولية وشراكات المحدودة

 

شراكتك تسمية

 جميع أسماء تدرج أن يجب. اسمك تسجيل إلى تحتاج ال. لعملك آخر اسم اختيار يمكنك  أو الخاصة، أسماءك تحت التداول يمكنك
.والرسائل الفواتير المثال سبيل على الرسمية، األوراق في( حدوا لديك كان إذا) العمل واسم الشركاء

 

 األعمال  أسماء

:األعمال شراكات أسماء أن يجب ال

" " أو" محدودة عامة شركة" أو" " أو المحدودة المسؤولية شراكة" أو " المحدودة" أو" محدودة" تشمل -

هجومية  تكون -

موجودة  تجارية عالمة نفسها هي تكون -

 على تحصل لم ما المحلية، السلطات أو الحكومة مع اتصال اقتراح أو ،"حساس" تعبير أو كلمة على أيًضا اسمك يحتوي أن يمكن ال
(.) الصناعية واالستراتيجية والطاقة األعمال وزارة من  إذن إلى تحتاج شركتك، باسم" معتمد" الستخدام: مثال. إذن

.الذي ومن الستخدامها إذن إلى تاجتح التي الكلمات من تحقق

 والمحاسبة المالي التنظيم:  الثالثة الخطوة  
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 والقواعد وشاملة، صارمة قوانين واتباع معينة شروط لتلبية لديك المتحدة، المملكة في قانوني بشكل التجارية األعمال بدء أجل من
 في عليها المنصوص القوانين مختلف مراعاة عليك يجب المتحدة، المملكة في جديد تجاري مشروع إنشاء في ترغب كنت إذا. واللوائح

 خاصة القوانين هذه بعض تكون قد. القواعد من وغيرها( الشمالية وأيرلندا واسكتلندا وويلز إنجلترا) المتحدة المملكة من مختلف جزء
.عملك وعلى عليك ينطبق ما لمعرفة األعمال بقطاع صةالخا المعلومات من التحقق إلى ستحتاج لذلك المتحدة المملكة من معين بجزء

 اإليرادات جاللة) : وتشمل مختلفة هيئات قبل من المتحدة المملكة في شركة بإنشاء الخاصة واللوائح القواعد تخضع
 الحكومة فإن تلندااسك في تعيش كنت إذا أنه من الرغم على المتحدة المملكة في الضرائب جميع عن المسؤولة هي ( والجمارك
 وضريبة التجارية األعمال على والضرائب الشخصية، الضرائب الضرائب هذه وتشمل. اإلضافية السلطات بعض لديها االسكتلندية

 األعمال في ولكن المضافة القيمة لضريبة حصرية األسعار عرض يتم ثم التجارية األعمال تعمل كنت إذا(. ) المضافة القيمة
 الوحيد، التاجر: األعمال من  أنواع 3 هناك.  ٪20 هو المضافة  القيمة لضريبة القياسي والمعدل هذا تضمين يتم عمالءلل التجارية

.البيت  والشركات  تحكمها التي والشراكات المحدودة والشركات

الوحيد  التاجر

. عام كل ضريبي إقرار وتقديم  الذاتي تقييمال خالل من الضرائب تدفع أنك  إخبار إلى تحتاج وحيداً؟ متداوالً  تكون كيف

  مسؤولياتك

. عملك ونفقات لمبيعات بسجالت االحتفاظ

. عام كل الذاتي للتقييم ضريبي إقرار إرسال

  الوطني التأمين 4 والفئة 2 والفئة أرباحك على الدخل ضريبة دفع

.تجاري نشاط إلنشاء المتحدة المملكة إلى نتقلت  كنت إذا الوطني التأمين رقم على للحصول بطلب التقدم إلى ستحتاج

 

 محدودة  شركة

. الوطني والتأمين الضرائب ودفع دقيقة سجالت على للحفاظ بمكان األهمية فمن المحدودة، الشركة مسار اختيار عليك يجب -
 :عليك يجب محدودة، لشركة كمدير. المديرين مسؤوليات هناك محدودة شركة في

 بالجمعيات  الخاصة موادها في الموضحة الشركة، قواعد اتباع -
 التقرير  وتغييرات الشركة بسجالت االحتفاظ -
 لشركتك الضريبي اإلقرار و حساباتك ملف -
 الشركة  بها تقوم معاملة من شخصيًا تستفيد قد  كنت إذا اآلخرين المساهمين أخبر -
 الشركات  ضريبة دفع -
 شركتك سجالت عن قانونيًا مسؤوالً  تزال ال ولكنك اليومية األشياء هذه بعض إلدارة آخرين أشخاص توظيف يمكنك -

 .وأدائها وحساباتها
 .كمدير بمسؤولياتك تف لم  إذا أهليتك عدم أو مقاضاتك أو تغريمك  يتم قد -

-  
 المحاسبة  وسجالت الشركة

:يلي بما االحتفاظ عليك يجب

نفسها  الشركة عن سجالت -

والمحاسبية المالية السجالت -
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 والجمارك اإليرادات جاللة تتحقق قد. بك الخاصة الضريبة في للمساعدة( محاسب المثال، سبيل على) محترف توظيف يمكنك
.الضرائب من المناسب المبلغ تدفع أنك من للتأكد سجالتك من( )

بالشركة  المتعلقة السجالت

:بتفاصيل االحتفاظ عليك يجب

الشركات  وسكرتيرات والمساهمون المديرون -

المساهمين  وقرارات أصوات أي نتائج -

أخرى مرة لهم تدفع أن يجب والذين'( السندات)' المستقبل في محدد تاريخ في القروض لسداد للشركة وعود -

'(التعويضات)' الشركة خطأ وانها ما خطأ حدث إذا  للمدفوعات يجعل الشركة وعود -

الشركة  في أسهم ما شخص يشتري عندما المعامالت -

الشركة  أصول ضد المضمونة العقارية الرهون أو القروض -

.المسجل  الشركة مكتب عنوان غير آخر مكان في بسجالت تحتفظ كنت إذا الشركات مجلس تخبر أن يجب

بالشركة  المتعلقة السجالت

:بتفاصيل االحتفاظ عليك يجب

الشركات  وسكرتيرات والمساهمون المديرون -

المساهمين  وقرارات أصوات يأ نتائج -

أخرى مرة لهم تدفع أن يجب والذين'( السندات)' المستقبل في محدد تاريخ في القروض لسداد للشركة وعود -

'(التعويضات)' الشركة خطأ وانها ما خطأ حدث إذا  للمدفوعات يجعل الشركة وعود -

الشركة  في أسهم ما شخص يشتري عندما المعامالت -

الشركة  أصول ضد المضمونة العقارية الرهون أو القروض -

.المسجل  الشركة مكتب عنوان غير آخر مكان في بسجالت تحتفظ كنت إذا الشركات مجلس تخبر أن يجب

 

 

 

كبيرة سيطرة من يعانون الذين األشخاص" سجل

ً  عليك يجب  بك الخاص  سجل يتضمن أن يجب(. " )كبيرة سيطرة من يعانون الذين األشخاص" بسجل االحتفاظ أيضا
:شخص أي عن تفاصيل

شركتك  في التصويت حقوق  أو أسهم ٪25 من أكثر لديها -

المديرين أغلبية عزل أو تعيين يمكن -
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الثقة أو شركتك على السيطرة أو تؤثر أن يمكن -

.كبيرة سيطرة ذوي أشخاص هناك يكن لم إذا بسجل االحتفاظ إلى بحاجة زلت ما

بسيطة  وسيطرتها شركتك ملكية تكن لم إذا  بسجل االحتفاظ حول اإلرشادات من المزيد قرأا

 المحاسبة  سجالت

:تتضمن التي المحاسبة بسجالت االحتفاظ يجب

الشركة  وأنفقتها تتلقاها التي األموال جميع -

للشركة  المملوكة األصول تفاصيل -

المستحقة  أو المستحقة الشركة ديون -

المالية  السنة نهاية في الشركة تمتلكها التي سهماأل -

األسهم  رقم على للعمل استخدمته الذي التقييم -

وبيعها  شراؤها تم التي السلع جميع -

(التجزئة تجارة تدير كنت إذا إال) وإلى من منهم وباعه اشتريته من -

 الخاصة السنوية الحسابات وتقديم إلعداد إليها تحتاج التي اتوالحساب  والمعلومات أخرى، مالية سجالت بأي االحتفاظ أيضا عليك يجب
هذا . الشركة وضريبة بك

:سجالت يتضمن

التسليم وإشعارات الطلبات النثرية، المصروفات دفاتر اإليصاالت، المثال سبيل على الشركة، تنفقها التي األموال جميع -

حتى وقوائم المبيعات ودفاتر والعقود الفواتير المثال سبيل على الشركة، تتلقاها التي األموال جميع -

والمراسالت  المصرفية البيانات المثال سبيل على صلة، ذات أخرى وثائق أي -

.المحاسبة بسجالت تحتفظ ال كنت إذا شركة كمدير استبعادك أو  قبل من استرليني جنيه 3000 تغريم يمكنك

 

بها االحتفاظ يجب التي المدة

:إذا أطول أو بها، تتعلق للشركة مالية سنة آخر نهاية من سنوات 6 لمدة بسجالت االحتفاظ يجب

 الشركة محاسبة فترة من أكثر تغطي التي المعامالت تظهر -

ً  الشركة اشترت - اآلالت  أو المعدات مثل سنوات، 6 من أكثر يستمر أن عتتوق شيئا
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 متأخر وقت في للشركة الضريبية عودتك أرسلت -

بك الخاصة للشركة الضريبي اإلقرار في االمتثال من التحقق  بدأت -

 

دمرت  أو سرقتها أو سجالتك فقدت إذا

:عليك فيجب رها،تدمي  أو سرقتها أو فقدانها بعد سجالتك استبدال من تتمكن  لم إذا

لهم  إلعادة جهدكم قصارى بذل -

الفور على بك الخاص الشركات ضريبة مكتب أخبر -

الضريبي اإلقرار بك الخاصة الشركة  في المعلومات هذه تضمين -

(السنوي العائد) التأكيد بيان

.عام كل صحيحة شركتك عن هاوس الشركات لدى التي المعلومات أن من التحقق إلى تحتاج

ً ) تأكيد بيان يسمى ما وهذا (.سنوي عائد  سابقا

 

 محدودة  شركة من المال أخذ

:به تقوم ما ومقدار مقابل هو ما على الشركة من المال إخراج طريقة تعتمد

 المرتبات -
  و النفقات، -
 فوائد  -
ً  آخر شخص أي أو لك تدفع أن تريد إذا -  .عمل  كصاحب الشركة تسجيل عليك يجب مزايا، أو نفقات أو راتبا
 اإليرادات جاللة إلى هذه ودفع راتبك مدفوعات من الوطني والتأمين الدخل ضريبة اشتراكات أخذ الشركة على يجب -

 العمل ألصحاب الوطني التأمين اشتراكات جانب إلى ،( ) والجمارك
 أي ودفع كميزة عنه اإلبالغ عليك يجب التجاري، النشاط إلى ينتمي شيئًا شخصي بشكل يستخدم  موظفيك أحد أو أنت كنت إذا -

 .مستحقة ضريبة
- 

 

 

 

 األرباح  حصة

 .  ربًحا حققت قد كانت إذا للمساهمين الشركة بها تقوم أن يمكن دفعة هي األرباح حصة -
 بك الخاصة الشركة ضريبة على العمل عند عمل كتكاليف األسهم أرباح حساب يمكنك ال -
 . والسابقة الحالية المالية السنوات من المتاحة أرباحها من ثرأك أرباًحا حصة تدفع ال أن شركتك على يجب -
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:عليك يجب أرباح،  حصة لدفع
 األرباح" إعالن"لـ للمديرين  اجتماع عقد -
 الوحيد  المدير كنت لو حتى اإلجتماع، بدقائق احتفظ -

 األرباح  األوراق

:يلي ما تظهر أرباح قسيمة كتابة عليك يجب الشركة، بها تقوم أرباح دفعة لكل

التاريخ -

الشركة  اسم -

أرباح على يحصلون الذين المساهمين أسماء -

األرباح مبلغ -

.شركتك لسجالت بنسخة واالحتفاظ األرباح مستلمي إلى القسيمة من نسخة إعطاء عليك يجب

 األسهم أرباح على الضريبة

 2000 من  أكثر كانوا إذا الدخل  ضريبة دفع إلى المساهمون يضطر قد ولكن. األرباح مدفوعات على ضريبة دفع إلى شركتك تحتاج ال
.إسترليني جنيه

 المديرين قروض

".المديرين" قرض تسمى انها - األرباح أو الراتب ليست وانها - في وضعت قد كنت مما شركة من المال من المزيد تأخذ كنت إذا -

.لهم بسجالت  تفاظاالح عليك فيجب المديرين، قروض تقدم شركتك كانت إذا -

  الشركة تغييرات

شركتك  في المسجل المكتب عنوان بتغيير قمت إذا اإلبالغ عليك يجب

 

 الشراكه 

عملك لنوع قواعد

.عملك به تقوم ما على اعتمادا أخرى مسؤوليات لديك يكون قد

:إلى بحاجة كنت إذا مما تحقق

الشارع  في التجارة أو الغذائية المواد وبيع قى،الموسي  لتشغيل المثال سبيل على التصاريح، أو التراخيص -

 التأمين -
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:كنت إذا اتباعها  عليك يجب قواعد أيضا هناك

اإلنترنت  عبر السلع بيع -

الخارج  في السلع بيع أو الخارج من السلع شراء -

الشخصية  المعلومات استخدام أو تخزين -

 

عملك  مكان

:كنت إذا مسؤولياتك من تحقق

المنزل  من كعمل تشغيل -

من  عملك لتشغيل ما مكان استئجار -

 على خصم على للحصول بطلب التقدم الصغيرة للشركات يمكن. األعمال أسعار دفع إلى تضطر قد عقاراً، تشتري أو تستأجر أنت -
.شيء أي يدفع ال قد والبعض التجارية األعمال أسعار

 .كنفقات والمعدات والممتلكات بالمكتب المطالبة بإمكانك كان إذا مما تحقق

 

 المساعدة  اجل الناس توظف أن

.وسالمتهم صحتهم مثل المسؤوليات بعض لديك الخاص، لحسابهم العاملين أو وكالة عمال تستخدم كنت إذا

 عمل صاحب تصبح أن

:ذلك في بما ت،المسؤوليا من  المزيد لديك سيكون. بنفسك موظفيك توظف كنت إذا بها القيام  إلى ستحتاج أشياء هناك

الرواتب  تشغيل• 

الفاتورة  الخفض طلب يمكنك ولكن - الوطني التأمين  ثمن تدفع•  

 المؤهلين للموظفين العمل مكان في تقاعدية معاشات توفير• 

 

 المضافة  القيمة ضريبة

 كان إذا طواعية التسجيل مكنكي . استرليني جنيه 85،000 من أكثر أعمالك حجم كان إذا المضافة القيمة لضريبة التسجيل عليك يجب
 ضريبة استعادة في وترغب المضافة القيمة ضريبة في المسجلة األخرى الشركات إلى تبيع  كنت إذا المثال سبيل على عملك، يناسب
 .المضافة القيمة

 

 

 عمل  خطة اكتب: الرابعة الخطوة   
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 العمالء هم من ومعرفة المخاطرات عن جيدة صورة على والحصول عملك فرص خريطة لرسم  عمل خطة كتابة المستحسن من
 النظر وبصرف(  األعمال تخطيط) األعمال قالب تحميل هي المتحدة المملكة في تجاري عمل بدء عند األولى الخطوة… المحتملين

 ضرورية ليست األعمال قالب. التمويل لتلقي ممكن وضع أفضل  في المتقدمين لضمان جيدة، أداة هو هذا. تطبيقها و فكرة وجود عن
 وفقا) عمل، خطة تكتب كنت إذا ونصف مرتين التجارية األعمال في للدخول أكثرعرضة أنت المعروضة االحتماالت مع ولكن

.ضرورة على قالب على صلبة عمل خطة وجود( خارجية لمصادر

:إذا لك مفيد لعم خطة قالب

تجاري نشاط بدء في ترغب كنت         ·
مساعدة على للحصول وتسعى راسخة شركة تملك كنت         ·
أهدافك  تحديد إلى بحاجة كنت          ·
.عملك لبدء األموال لجمع استخدامه تريد كنت         ·

 نموذج استكمال عملية. تجاري نشاط لبدء تحتاجها التي المعلومات جميع لتجميع طريقة وأسرع أفضل هو عمل خطة قالب استخدام إن
 موجود السوق هل يعمل؟ هل: مثل واألسئلة المخاوف يلغي خارج، من عملك اقتراح جدوى ضمان على  تساعد أن يمكن عمل خطة

تقترحها؟ التي الخدمة أو للمنتج  إقبال هناك هل بالفعل؟

.لدينا  دليل من 6 والفصل 4 الفصل أيضا انظر

تجاري  عمل  حساب فتح:  الخامسة الخطوة  

 و دخلك عن عامة لمحة على للحفاظ جيدة طريقة  التجارية المصرفية الخدمات. التالية المنطقية الخطوة هو عمل حساب فتح  غالبًا
.بك الخاص القطاع وإدارة عملك أيضا الخلط يمنع وهذا. نفقاتك

 الحكومة تعهد ومع. الشباب  المشاريع ألصحاب والمنح المشاريع مخططات لديها البنوك من والعديد الحكومة المتحدة، المملكة في 
 الصغيرة للشركات التمويالت من مجموعة هناك والنمو، الناشئة الشركات مراحل خالل والمتوسطة الصغيرة الشركات بمساعدة
.الحكومية لمنحل دليلنا اتبع. منها لالستفادة

 (RGF)  اإلقليمي النمو صندوق

 صندوق برامج خالل من الدعم على للحصول بطلب تتقدم أن استرليني جنيه مليون عن يقل تمويل عن تبحث التي للشركات ويمكن
.اإلقليمي النمو

ً  منحها تم التي المحلية أو الوطنية المنظمات تديرها التي المخططات هي وهذه  للشركات قروض أو/و منح لتقديم الصندوق من نقدا
.المؤهلة

 ومتوسطة صغيرة شركة 9400 من أكثر يدعم مما الصندوق، لبرامج استرليني جنيه مليار 1.7 تخصيص تم ،2011 عام ومنذ
 وأن ائف،الوظ يحمي أو  يخلق وأن نمو، خطة لديه تكون وأن إنجلترا، في التجاري نشاطك يكون أن يجب مؤهالً  تكون لكي. الحجم

.التمويل وفرص للمنتدى" مباشرةً "  برامج قائمة انظر. الخاص المال رأس تستثمر

 

 

 

 البدء  القروض
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ً  الصغيرة الشركات أو الناشئة للشركات والدعم والتوجيه القروض الحكومة تمولها التي  المبادرة هذه تقدم  التي المبكرة المراحل في جدا
 لم الشركات تكون أن يجب مؤهلة تكون لكي. الراقية البنوك من االستثمارات جذب على قادرة غير ولكنها للتطبيق قابلة مقترحات لديها
ً  النظام هذا ويوفر. المحاسبة برامج مع السجالت بهذه االحتفاظ بسهولة يمكنك. شهًرا 12 عن تقل لمدة تداولها تم أو بعد تبدأ  تخطيطا

 ً  وفقًا قرض طلب كل في النظر يتم. التمويل لتلقي  ممكن وضع  أفضل في الطلبات مقدمو يكون أن لضمان التجارية لألعمال مجانيا
.إسترليني جنيه 6000 حوالي البالغ القرض حجم متوسط مع ، عملك الحتياجات

 البدء  قروض عن المزيد اعرف .عملك خطة خالل من النهائي القرض حجم تحديد سيتم

 حكومية منح

 مزود كل. الشمالية أيرلندا وجمعية الويلزية والجمعية االسكتلندي والبرلمان المتحدة المملكة حكومة من الصغيرة للشركات المنح تتوفر
.الطلبات لتقديم الخاصة ومعاييره به الخاصة الطلبات تقديم عملية يهلد منحة

 فرص عن البحث األداة هذه لك تتيح. للحكومة التجارية لألعمال الدعم مكتشفاستخدم الخدمات، مقدمي من كاملة قائمة على للحصول
.بتشغيله تقوم الذي التجاري النشاط ونوع وحجم موقع على بناءً  تمويل

 المتحدة المملكة في التصدير 

 لكي.  العامل المال رأس تمويل إلى ولوالوص التعاقدية والسندات العطاءات رفع على المتحدة المملكة  في المصدرين مساعدة يمكن
.الخارج  في المشتري يكون أن ويجب المتحدة المملكة في عملك مقر يكون أن يجب التصدير، على تأمين على للحصول مؤهالً  تكون

 األعمال  تمويل شراكات

 للشركات المتاحة التمويلمصادر عتنوي  إلى األعمال تمويل شراكة تهدف إسترليني، جنيه مليار 1.2 البالغ الحكومة استثمار ومع
 مباشر بطلب التقدم للشركات يمكن ولكن القروض، شروط تختلف. المصرفيين غير المقرضين طريق عن الحجم والمتوسطة الصغيرة
.التقليديين غير والمقرضين الصناديق مديري من عدد مع التمويل على للحصول

 

 (إلخ بناء، رخصة. مثل) تراخيص على الحصول طلب و البيئة حماية وقواعد قوانين: السادسة الخطوة  

  البيئة على الحفاظ

:وجود من  بيئي تصريح إلى تحتاج اذا تحقق

 المياه تصريف أنشطة أو التعدين، أو استخراج عمليات أو المحددة، المولدات أو المتوسط، االحتراق بمصانع أو للمنشآت، التراخيص
 .بحري دفاع أو رئيسي نهر من ببالقر أو في العمل أو الجوفية، المياه أنشطة أو

إنجلترا

ويلز

اسكتلندا

 الشمالية إيرلندا

 

 المحلية البيئية التصاريح
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 (وويلز إنجلترا) المحلية للسلطة البيئية التصاريح

المتحدة  المملكة تصاريح مع قائمة

 تجاري  موقع وصنع الشخصية البيانات حماية / خصوصية: السابعة الخطوة 

رلماني من المملكة المتحدة يهدف إلى حماية البيانات الشخصية المخزنة على  ( هو قانون ب 29)ج   1998قانون حماية البيانات 
بشأن حماية البيانات   1995الحواسيب أو في نظام إيداع ورقي منظم. و نظمت توجيه حماية بيانات االتحاد األوروبي في عام 

 ومعالجتها وحركتها.

انونية في التحكم في المعلومات عن أنفسهم. وال ينطبق معظم هذا  ، يتمتع األفراد بحقوق ق1998وبموجب قانون حماية البيانات 
القانون على االستخدام المنزلي، مثل االحتفاظ بدفتر عناوين شخصي. وأي شخص لديه بيانات شخصية ألغراض أخرى ملزم قانونا  

بيانات لضمان معالجة المعلومات بصورة  باالمتثال لهذا القانون، رهنا ببعض اإلعفاءات. وقد حدد القانون ثمانية مبادئ لحماية ال
 قانونية. 

 النظام 2018 لعام البيانات حماية قانون يُكمل 2018 مايو 23 في( 2018 )  2018تم استبدالها بقانون حماية البيانات لعام  
 البيانات جمع البيانات لحماية لعاما األوروبي النظام ينظم. 2018 مايو 25 في التنفيذ حيز دخلت والتي البيانات، لحماية العام األوروبي
.صرامة أكثر بشكل واستخدامها وتخزينها الشخصية

 

 التأمين: الثامنة الخطوة 

  التجارية األعمال تأمين بوليصات

ً  ملزم أنت .العمل  أصحاب مسؤولية تأمين تملك بأن قانونيا

 موظفيك يحمي سوف هذا. العمل  ألصحاب المسؤولية تأمين على الحصول القانون بموجب منك يطلب لك، موظف أول توظيف بمجرد
.رؤيتها لموظفيك يمكن حيث بك الخاصة التأمين شهادة عرض يتم أن يجب. عملهم أثناء أصيبوا أو مرضوا إذا

 أي) لالما رأس من أكثر أو ٪50 يمتلك فقط، واحد موظف المحدودة  شركتك لدى كان إذا العمل صاحب  مسؤولية تأمين  إلى تحتاج ال
ً  كنت إذا(.  أنت ً  تاجرا ً  تكون أن يجب المقربين، العائلة أفراد فقط تستخدم كنت أو شخص، أي توظف وال وحيدا ً  معفيا .أيضا

 ، الموسميين العمال أو المؤقتين استخدام أو الموظفين توظيف عند األحيان بعض في فقط ، كامل بدوام موظفين أي لديك يكن لم لو حتى
.غطاء خذتأ أن عليك يجب

 حجم. المناسبة العمل أصحاب  مسؤولية بوليصية عملك لدى يكن لم إذا اليوم في إسترليني جنيه 2500 إلى يصل ما تغريمك يمكن
.تأخيره عدم عليك يجب لذلك الغطاء تكلفة تقلل المحتملة الغرامة

 العامة المسؤولية تأمين

 أن يمكن أو بك، الخاصة العمل أماكن إلى يأتون الجمهور من أفراد كان إذا ولكن القانون، بموجب مطلوب غير العامة المسؤولية تأمين
.غطاء لها يكون أن جيدة فكرة االرجح على إنها عملك قبل من األشكال من شكل بأي تتضرر

 إعطائك قبل العامة المسؤولية تغطية لها يكون أن منك تتطلب سوف المنظمات بعض أن تجد قد فيه، أنت الذي العمل نوع على اعتمادا
 قد بضاعتك، لبيع معرض حضور أو السوق، في موقف لديك  كان  إذا المثال، سبيل على. عملهم أماكن في للعمل لك السماح أو عقد

.بالحضور لك يسمحوا أن قبل العامة المسؤولية تأمين على بالحصول المنظمون يطالبك
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 التفاصيل من المزيد ستجد. القانوني التمثيل إلى باإلضافة بها، ُمطالب ويضاتتع أي عن العامة المسؤولية تأمين بوليصة تغطيك سوف
–المخصص؛ دليلنا في

 عملك  ألماكن المباني  على  التأمين

 تأمين وثيقة يعني وهذا األساسي، المستوى على. بمنزلك تفعل كما تماما تحميها، أن يجب بك، الخاصة التجارية المباني تملك كنت إذا
 أنها رغم. أخرى  كارثة أو فيضان أو حريق نشوب حالة في بك الخاصة العمل أماكن في ضرر أي تغطي سوف التي األعمال مباني
 على التأمين وثائق معظم. عملك أماكن في لديك يكون قد مخزون وأي والتجهيزات للمواعيد غطاء تأخذ أن المنطقي فمن إلزامية، ليست

.األساسية المباني تأمين مع جنب ىإل جنبا الخيارات هذه لتشمل لك تسمح التجارية الممتلكات

 السيارات  تأمين

 تذكران. بالكامل شاملة تكون أن ويفضل ثالث، طرف تأمين األقل على لديك يكون أن يجب الشركة، مركبات بتشغيل تقوم كنت إذا
 .الخاصة بسيارتك االهتمام نم أكثر الشركة، سيارات بالبوليسيات ستهتم لذلك بهم، الخاصة الشركة لسيارة رعاية أقل هم الموظفين

 

 بالصناعة الخاصة التأمين بوليصات

. بها باالحتفاظ توصيك أو ، عليها يصرون التي التأمين سياسات هي ما. الصناعة هيئة من فتحقق ،  بها معترف مهنة من جزًءا كنت إذا
.المحاماة ممارسة أجل من تأمين بوليصة حمل المحامين من يطلب المثال، سبيل على

 لديك  تكون أن يجب التي  العملي   التأمين بوليصات

 تأمين التعويض المهني 

 وال الشركات، من العديد. المهني اإلهمال عن ناجم ضرر أي عن عمالئها، قدمها التي المطالبات ضد  الحماية المهنية الشركات يعطي 
 ، الصناعات من العديد في الشائعة الممارسة هذه مع. توظفك أن بلق  تغطية لديك يكون أن اآلن منك تتطلب الكبيرة، المنظمات سيما

 قبل من مطلوبة تكن لم لو حتى. والمستقلين واالستشاريين المقاولين لغالبية يكون أن يجب تأمين الواقع في هو المهني تعويض والتأمين
.الجمهور أو  للشركات الخدمة من نوع أي تقدم كنت إذا المهني التعويض تأمين لديك يكون أن المستحسن فمن  ، عمالئك

 والموظفين المديرين  على  التامين

 شيء على تحصل كنت إذا قانونية تكاليف وأي محدودة لشركة كمدير تتحملها التي القانونية المسؤوليات التأمين من النوع هذا يغطي
.ايضا  التأمين باسم إليه يشار أحيانا. خاطئ

 الموظفين سفر على تأمين

 في بهم تعتني سوف التي طيبة سمعة ذات شركة مع يدج تأمين  علي لهم تحصل أن يجب الخارج، إلى السفر موظفيك من تطلب كنت إذا
.محمول كمبيوتر وأي المال تغطية يتم وسوف أمتعتهم، من تتحقق أن تذكر. الطوارئ حاالت

 المنتج مسؤولية تغطية

.عيوب عن ناجم ضرر أو إصابة أي عن مسؤوالً  تكون فقد منتجات، بيع أو إصالح أو بعمل قمت إذا
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 ثالتلو مخاطر تأمين

 ضد المطالبات إلى باإلضافة تنظيف، عملية أي تكاليف يغطي سوف هذا البيئة، تلوث قد خطر أي وهناك شيء أي بتصنيع قمت إذا
.عملك

ً  األعمال على التأمين وثائق شراء يمكنك :أكثرتحديدا

 رئيسيين  أشخاص تأمين

بديل ال على العثور يتم حتى  شركتك إيرادات التأمين هذا سيحمي  قتل، أو خطيرة بجروح أصيب آخر، موظف أو انت، إذا

 األعمال تصريف استمرارية تأمين

. كبرى كارثة مثل اإليرادات، في خسارة إلى يؤدي أن يمكن اضطراب أي من سيحميك وهذا ، األعمال انقطاع على التأمين يسمى أيضا
 على اضطراب هناك سيكون حيث أو بك، الخاصة األخرى التأمين  وثائق في تضمينها يتم  لم التي األحداث تغطية إلى تهدف أن يجب

(.للمباني الكاملة الخسارة مثل) الطويل المدى

 التجارية لالئتمانات تأمين

.العالية القيمة ذات االشياء من صغيرا عددا تبيع  كنت إذا النظر يستحق بالتأكيد. كبير دين لديك كان إذا سيفيدك سوف هذا

 لالفتات  و للزجاج  التغطية

.المخربين قبل من تدميرها تم إذا أخرى بالبويسيات مشمولة تكون ال قد مكلفة، الفتات أو كبيرة نافذة فيه متجر لديك كان إذا

 األعمال  ومعدات المصنع تَغطية

.السرقة أو التلف حالة في تأمين على احصل الثمن، باهظة الرئيسية اآلالت على تعتمد كنت إذا

 الترنزيت مينتأ في البضائع 

 .السرقة أو الحوادث من إضافية حماية يعطيك سوف هذا ، المخزون من كبيرة كميات بنقل قمت إذا

  المال تأمين

.السرقة  أو الفقد ضد الحماية بعض ذلك لك يوفر فقد قيمة، أخرى مستندات أو كبيرة نقدية بمبالغ تحتفظ كنت إذا

 اإلخالص  ضمان

 التكلفة حيث من فعالة تكون أن المحتمل غير من. امين غير موظفيك أحد كان إذا المخزون أو المال فقدان من عملك يحمي الغطاء هذا
.الموظفين من كبير عدد لديك يكون حتى

 الهندسي التأمين

.األساسية للمعدات الميكانيكية أو الكهربائية األعطال ضد تغطية يوفر

 

 البشرية الموارد إدارة: التاسعة الخطوة 

 المساعدة  اجل الناس توظف أن

.وسالمتهم صحتهم مثل المسؤوليات بعض لديك الخاص، لحسابهم العاملين أو وكالة عمال تستخدم كنت إذا
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 عمل صاحب تصبح أن

:ذلك في بما المسؤوليات، من  المزيد لديك سيكون. بنفسك موظفيك توظف كنت إذا بها القيام  إلى ستحتاج أشياء هناك

الرواتب  تشغيل• 

الفاتورة  الخفض طلب يمكنك ولكن - الوطني التأمين  ثمن تدفع•  

 المؤهلين للموظفين العمل مكان في تقاعدية معاشات توفير• 

 التجارية  الماركات و االختراع براءات: العاشرة الخطوة 

 مسار اخترت إذا. التجاري عملك اسم تحت التداول من األشخاص منع في ترغب كنت إذا تجارية كعالمة اسمك تسجيل إلى ستحتاج
 الفكرية الملكية حماية بشأن  متخصصة مشورة طلب إلى تحتاج وقد الشركات مجلس مع التسجيل منك يطلب التي المحدودة الشركة
.البراءات تسجيل أو التصميم وتسجيل التجارية والعالمات والنشر الطبع حقوق لتغطية

 (IP) الفكرية الملكية تأمين

.الفكرية الملكية مثل الملموسة غير األصول من تتكون الحديثة الشركات من العديد قيمة من الكثير

 خالل من نفسك حماية في التفكير في ترغب فقد تصاميم، أو تجارية عالمات أو اختراع براءات أي على ويعتمد ابتكاريا  عملك كان إذا
.الفكرية الملكية تأمين
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 بخطوة  خطوة: هولندا 14 الفصل
 تقديم 

 اإلمكانيات جميع مع أيضا ولكن ، والقواعد واللوائح القوانين جميع مع طويلة عملية هولندا في تجاري عمل بدء يكون أن يمكن
 القضايا مع ذلك كان سواء التجارية األعمال لجميع الدعم من كبيرا قدرا تقدم هولندا كما مجزية لكنه ، صعب يكون قد. والفرص
 وكل شيء كل لديك سيكون المثال، سبيل على اليدن في" 071 المنطقة" مثل أماكن مع. الخ ، واالستشارات ، النقدي والدعم ، القانونية
 الهولندية والجمارك الضرائب  جمعيات فإن ذلك، على عالوة ولكن حديثا، بدأت التي التجارية واألعمال لك دعم إلى تحتاج شخص
 في قانوني بشكل التجارية األعمال بدء أجل من. هولندا في مقاطعة كل في مذكورة وهي للمساعدة، استعداد  على التجاري السجل وكذلك
 في جديد تجاري مشروع إنشاء في ترغب كنت إذا. واللوائح والقواعد  وشاملة، صارمة قوانين واتباع معينة شروط لتلبية لديك هولندا،
 إلى ستحتاج لذا معينة، بقطاعات  خاصة القوانين  هذه بعض تكون  قد. وغيرها الحكومة من مختلفة قواعد مراعاة عليك يجب هولندا،
.أعمالك وعلى عليك ينطبق ما لمعرفة األعمال بقطاع الخاصة المعلومات من التحقق

 األوروبي، االتحاد طنيموا من تكن لم إذا. الشروط من عدد استيفاء هولندا في البقاء يعتزمون الذين األعمال رواد على يجب  كبداية،
ً  فستحتاج . الوقت نفس في( المزدوجة الجنسية مثل) ودائم( التأشيرة مثل) مؤقت إقامة تصريح على للحصول بطلب التقدم إلى أيضا

 تجاري مصرفي حساب على  الحصول إلى أيًضا فستحتاج هولندا، في التجارية األعمال ممارسة لبدء تخطط كنت إذا ذلك، على عالوة
 القيام على يساعد ال ولكن ، القانونية األعمال بدء عند ضرورة ليست عمل خطة كتابة(.  مثل) عليه للحصول بطلب لتقدما أو

 مثل قضايا المذكور الهيكل ويحدد ، قانوني تجاري هيكل اختيار إلى دائًما تحتاج ، التجارية باألعمال األمر يتعلق عندما. بذلك
.الكثير وغيرها ضريبيةال وااللتزامات المسؤولية

.كمثال محدودة خاصة شركة أو الوحيد المالك أو إعطاء يمكن القانونية، األعمال هياكل بإيجازعن نتحدث عندما

 القانوني  النموذج اختر: األولى الخطوة 

–) التجارية للغرفة التجاري السجل في مسجلة شركة كل تكون أن يجب
 النماذج على عامة نظرة

:القانونية

 عواقب، له تختاره الذي القانوني الشكل. شركتك تكون ما أفضل على ينطبق الذي القانوني النموذج إلى الفور على تشير أن يجب هناك
 قمنا لقد. بينها من لالختيار القانونية األشكال من العديد هناك. معينة ضريبية والتزامات المنظمة مسؤولية أخرى، أمور بين  من

 الشراكة يختارون ما غالبا ثم المالكين؟ من العديد هناك هل. )فردية ملكية يختارون المبتدئين معظم. أدناه بالتفصيل
  األعمال ألصحاب ألنسبها أنسب التي األشكال ويرد.الشباب  األعمال ألصحاب ألنسبها أنسب التي  األشكال ويرد   أو 

.الشباب

:هي بينها من لالختيار الهولندية القانونية النماذج

(Eenmanszaak) فردية ملكية• 

 (Eenmanszaak) فردية ملكية• 

. ألنفسهم التجارية األعمال بدء عند ،( " )الوحيدة لكيةالم" إنشاء تقرر الناس معظم

 ليس( موظفين بدون الخاص لحسابهم العاملون=   مالك أو/  و مستقاًل  مالًكا تكون أن
.فردية ملكية المثال، سبيل على. للُمستقل أو الخاص لحسابهم كشخص قانوني شكل اختيار أيضا عليك يجب.  قانونيًا شكاًل 

 شركة إنشاء من الضريبية الفوائد من  المزيد يقدم ما وغالبا به، للقيام وسهلة سريعة انها - المزايا بعض لديه الوحيد التاجر من بدءا
.كعمل ديون عن شخصيًا مسؤول أنك هو وحيد كتاجر نفسك تأسيس عيوب من. األولى السنوات في وخاصة محدودة، خاصة



110

 

. يورو 50 العملية هذه وتكلف ، الهولندية التجارة غرفة لدى التسجيل هو هولندا في وحيد كتاجر للبدء به القيام عليك الذي الوحيد الشيء
 أماكن من والعمل مختلفة تجارية أنشطة وأداء مختلفة، تجارية أسماء تحت العمل يمكنك ولكن فقط، واحدة فردية ملكية امتالك يمكنك
.عددةمت  عمل

.وأموالك أفعالك جميع عن مسؤول أنك يعني  وهذا. اعتباريًا كيانًا ليست الوحيدة المفردية  الملكية األعمال

 

 ( VoF) العامة الشراكة• 

 األعمال رجال من أكثر أو واحد مع شركة تأسيس يمكنك  في(:  )  العامة الشراكة 
 أيضا األحيان بعض في ولكن المال، من  مبلغ هو هذا األحيان من كثير في. للشركة شيئا المساهمة الشركاء جميع أن النية ومن. اآلخرين

 بشكل مسؤول مشارك كل .  عقد في لةالمتباد االتفاقيات تضع أنت.  لـ المال رأس بدء إلى  تحتاج ال. العمل ساعات أو السلع
 كافة تسجيل يتم(. ) التجارية للغرفة التجاري السجل في سجل ، عملية بدء في ترغب كنت إذا. بأكمله  عن خاص

.وأسماءهم ونشاطهم الشركاء اسم مثل األساسية البيانات

 

 (BV) محدودة خاصة شركة• 

 ل الرئيسية الميزة(. ": محدودة خاصة شركة" شكل يف قانوني كيان إنشاء هو الخيارات أحد
 من. عنها نيابة تتصرف وأنت   في موظف أنت كمدير،. كفرد أنت من بدال ديون، أي عن مسؤولة عموما و. مستقل كيان أنه هو

 الشركة أسهم تقسيم  يتم(. 071 المنطقة هو يعطى أن  يمكن مثال) قانونية كيانات أو/  و آخرين أفراد مع  أو بنفسك  إنشاء الممكن
(.نفسها التجارية واألعمال اليومية المهمات يديرون الشركة أصحاب  يزال ال) المساهمين قبل من مملوكة أسهم إلى المحدودة الخاصة

 بسبب السنين مر على ثيربك أسهل أصبح محدودة، خاصة شركة إلى بك الخاص مالك تغيير أو محدودة، خاصة شركة تأسيس إن
.األعمال ريادة سوق في والنمو المرونة

 أن عام بشكل البنوك تطلب ، ذلك ومع. عملك ديون عن شخصيا مسؤوال لست النظرية الناحية من كنت محدودة، خاصة شركة إدارة
.تأمينال أشكال من وشكل للحماية خاص كفرد القروض على التوقيع في الرئيسي والمساهم كمدير تشارك

 

 (LLP)المحدودة مسؤولية  شراكة• 

( قانونيين) شخصين بين شراكة  و  إلى  مقارنة يمكن. هولندا في به معترف إنجلترا من قانوني شكل وهو
 اتالشرك أرباح من واإلعفاء الخاص لحسابهم العامل الشخص وبدل العمل، بدء بدل على الحصول لك يحق ، مع. األقل على

المحدودة المسؤولية  يضمن ذلك، إلى باإلضافة. والمتوسطة الصغيرة

  (CV) محدودة شراكة•

 لديها  و. للبدء المال من  يكفي ما لديك يكن لم إذا لالهتمام مثيرة (  محدودة، شراكة
.المقرضين فقط هم الصامتون الشركاء. للشركة ميةاليو اإلدارة لديه اإلداري الشريك. والصامتة اإلدارة شركاء

 (Maatschap)الشراكة• 

 أو العمل مثل بشيء، مشارك كل يساهم. مشترك اسم تحت مهنتهما بتنفيذ أكثر أو شخصان يقوم ،(شراكة)  شركة وفي
.الفائدة توزيع يتم. السلع أو المال
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 (Stichting) مؤسسه• 

 متاح مال لديك وهل الثقافة؟ انتشار أو اآلخرين مساعدة أو الطبيعة، على الحفاظ مثل معين، مثالي أو اجتماعي هدف تحقيق تريد هل
 الهدف لتحقيق ربح أي المؤسسة تستخدم. اآلخرين مع أو بمفردها مؤسسة إنشاء يمكنك. قانوني كشكل األساس اختيار يمكنك إذن لهذا؟
.المثالي

 (Vereniging) جمعية• 

 اختيار يمكنك ثم االهتمامات؟ مجموعة أو الرياضي النادي مثل ذلك، لتحقيق اآلخرين مع العمل تريد وهل هدف أو أمنية لديك هل
.قانوني كشكل الجمعية

 (coöperatieve vereniging)  التعاونية الجمعية• 

 ومن أعضائها مع اتفاقات في  وتدخل التعاون على تركز خاصة جمعية هي( التعاونيات رابطة: بالكامل) متبادل وضمان تعاونية جمعية
.أجلهم

ل: الثانية الخطوة   التجارة  غرفة مع رسميا كشركت سج 

 تجارية، بأعمال القيام أجل من.  الخاصة شركته يبدأ من لكل إلزامي( ) التجارة لغرفة زيارة
" تجاري اسم" اختيار هي التالية الخطوة فإن منطقيا،(. ) التجارية للغرفة التجاري السجل في مسجلة الشركة تكون أن يجب

 أخرى ثانوية أو رئيسية تجارية عالمة أي االنتحال وليس األصلي االسم يكون أن يجب ، ذلك من أكثر التقدم أجل من. لشركتك مناسب
 قد كنت أن بعد واحد أسبوع يتجاوز ال موعد في ذلك يتم أن يجب. التجاري السجل في اسمك تسجيل يجب قبل، من ذكرنا كما. الشركة /

 مكتب إلى تذهب ثم( ) نترنتاإل عبر موعد تحديد. بدأت
.التجارة غرفة رقم الفور على تتلقى سوف. الربح من خصمها يمكنك  التي التكاليف هي هذه. 50€  التسجيل تكاليف. التجارة غرفة

 

 والمحاسبة المالي التنظيم:  الثالثة الخطوة 

 يحدث هذا. الضريبية السلطات لدى منفصل بشكل التسجيل إلى تحتاج فلن الهولندية، التجارة لغرفة التجاري السجل في عملك سجلت إذا
 ً .تلقائيا

المبيعات ضريبة رقم و المضافة القيمة ضريبة هوية رقم

 إدارة لدى التسجيل عليك يتعين ال لذلك المضافة، القيمة ضريبة رقم إصدار سيتم الشراكة، أو الوحيد المالك هو عملك  هيكل كان إذا
 ، مدني قانوني عدل كاتب طريق عن التسجيل المحدودة الخاصة الشركات على يجب. منفصل بشكل  الهولندية والجمارك الضرائب
. عنك نيابة الهولندية والجمارك بالضرائ  إدارة في التسجيل عملية سيتولى والذي

BTW / المضافة القيمة ضريبة (VAT) 

.معفاة تكون أن الناشئة الشركات أو/  و القانونية لألشكال خيار هناك األحيانا.  المضافة القيمة ضريبة النهائيين المستهلكين جميع يدفع

 عن أسبوع بعد المبيعات ضريبة ورقم المضافة القيمة ضريبة تعريف رقم الضرائب سلطات لك  ترسل سوف: لمعرفة جيدة حقائق
.المضافة القيمة ضريبة عن مسؤول أنك تبين إذا البريد طريق

الويب  وموقع األسعار وعروض الفواتير، على المضافة القيمة ضريبة هوية رقم وضع يمكنك•  

.لضريبيةا السلطات مع دوران ضريبة إقرار لتقديم دوران ضريبة رقم استخدام يمكنك• 



112

 

ً  هذا كان ذلك، ومع. المضافة القيمة ضريبة رقم: فقط واحد رقم هناك كان 2020 عام قبل  جعله مما بك، الخاص  بـ مرتبطا
 ً .للعمالء آمن واحد رقم أجل من الضريبية السلطات تعمل ، النهاية في. للخصوصية حساسا

. دورانك على( األعمال مجموع ضريبة)  المضافة القيمة ضريبة تدفع مث  مهنة؟ أو شركة مستقل بشكل تدير وهل أعمال رائد أنت هل
 إدارة إذا المضافة القيمة ضريبة تدفع ايضا جمعية أو مؤسسة. المضافة  القيمة ضريبة لدفع مهم غير(  أو . مثل) القانوني الشكل

.مؤسسة بمثابة ذلك تعتبر والجمارك الضرائب

تتقاضاها؟  أن يجب التي المضافة القيمة ضريبة مقدار ما. الدخل ضريبة شروط عن المضافة القيمة ضريبة شروط تختلف

 مختلف  معدل تهمة كنت  أحيانا. ٪21 هو المضافة القيمة لضريبة القياسي المعدل -
 إذا أو الدراجات إصالح كنت إذا المثال سبيل على. ٪9 بنسبة المضافة القيمة ضريبة بفرض تقوم الخدمات، لبعض بالنسبة -

 الشعر مصففي من كنت
 واألدوية  والكتب لألغذية المثال سبيل على. ٪9 المضافة القيمة ضريبة تفرض التي السلع لبعض بالنسبة -

- 
 الدولي  الركاب نقل المثال، سبيل على هي، ٪0 المضافة القيمة ضريبة تبلغ التي الخدمات -
 المزاد إلى  الفور على بإحضاره تقوم الذي المصيد هي المثال، سبيل على المضافة، القيمة ضريبة ٪0 بها التي السلع -
 كنت إذا أو التعليم في المثال سبيل على. المضافة القيمة ضريبة فرض عليك يتعين ال األنشطة من عدد وفي الفروع بعض في -

 .المضافة القيمة ضريبة من إعفاء لديك ثم. والجوالت  الرحالت توفر

  والجمارك الضرائب إدارة تفحص  لك؟ النسبةب  واضح غير التكلفة سعر هل
 القيمة ضريبة معدل منفصل بشكل 

.الموضوع هذا حول أسئلة أي هناك كان إذا ، ات والخدم المنتجات لبعض المضافة

(( )للضريبة الخاضعة الربح) الشركات ضريبة

.لشركتك( ) الشركات دخل ضريبة إقرار تقديم عليك يجب الحالة، هذه في ؟ أو  مثاال، تملك، هل

 طبقًا. أيضا للشركات الدخل ضريبة لتقديم نااألحيا جمعية أو مؤسسة. للضريبة الخاضعة األرباح على ضريبة هي الشركات ضريبة
.اإلعفاء تطبيق يتم  الربح، لمبلغ

 للضريبة الخاضع الربح من ادفع

 كانت إذا األرباح تخفيض الممكن من يزال ال. المالية السنة في للضريبة الخاضعة األرباح على( ) الشركات ضريبة شركتك تدفع
 مكسورة مالية سنة أيضا يسمح ذلك، ومع. التقويمية السنة نفس الغالب في هي المالية السنة تكون. الخسائر تعويض على قادرة شركتك

 هي الشركات دخل ضريبة إلجلة المالية السنة تكون أن يجب. الشركات دخل ضريبة إطار في( أبريل إلى مايو من المثال سبيل على)
.الشركة تأسيس مواد في المالية السنة نفس

 سهم األ أرباح ضريبة

 هذا من جزء توزيع للشركة فيمكن ربًحا،  أو  شركة حققت إذا. األسهم حاملي أو للشركاء الشركة تقدمها التي األرباح دفع
 إلى األسهم أرباح ضريبة دفع األرباح توزع التي الشركة على يجب. األرباح حصة شكل يأخذ عادة وهذا. المساهمين على الربح

.األرباح ضريبة استرداد أو( جزئي) إعفاء على للحصول مؤهالً  تكون قد الحاالت من ددع في.  الضريبية السلطات

 عمل  خطة اكتب: الرابعة الخطوة  
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ً  كنت إذا لكن. عمل  خطة كتابة من يخافون أحيانا المبتدئون :الفوائد من  الكثير لك تجلب أن يمكن هذا، في جادا

عملك لفرص خريطة رسم يمكنك• 

للمخاطر  جيدة صورة على الحصول يمكنك• 

المحتملين  الزبائن على تتعرف• 

 الصلة ذات التنمية بسوق علم على تكون• 

المحتملي  المستثمرين على  أكثر   انطباع ترك يمكنك• 

17 و 10 األخضر الكتاب فصلي إلى انظر

ً  هو بك الخاصة التجارية األعمال بدء عند  أي قضيتك، في األشخاص من المزيد إشراك يعني والتوسع النمو. وتتوسع تنمو أن النية دائما
 والجمارك الضرائب إدارة لدى عمل كصاحب التسجيل إلى أوالً  فستحتاج موظفين، توظيف تنوي كنت إذا. األشخاص توظيف
.الهولندية

 تجاري  عمل حساب فتح:  الخامسة الخطوة

 عن عامة لمحة على للحفاظ جيدة طريقة هي التجارية المصرفية الخدمات. التالية المنطقية الخطوة هو عمل حساب فتح يكون ما غالبًا
 مصارف عدة هناك هولندا، في. منه ميؤوس الخلط على الحصول من الخاص القطاع وإدارة عملك أيضا يمنع وهذا. ونفقاتك دخلك
 هولندا في لتوفيرها يورو مليون مائة من أكثر  لدى: الشباب المشاريع أصحاب أجل من المشاريع لتنظيم خطط لديها

 عنها تتراجع التي الفجوة إلى يقفز هولندا، في الصغيرة االئتمانات لمؤسسة التجاري االسم وهو ، إن. صغيرة كئتمانات
 من األموال اقتراض كان لطالما. المحرومة الفئات من وكذلك الصغيرة، اريعالمش في المؤسسة إدراج تم العام، هذا بداية ومنذ. البنوك
ً  يشكل البنوك  المشاريع أصحاب من العديد على المستحيل من جعلت المالية األزمة ولكن حجماً، األصغر المشاريع ألصحاب تحديا

(.البدئ)

 على الحصول على هولندا أنحاء جميع في الصغار ألعمالا رواد مساعدة تريد" نيدرالند ميكروكريديت" مؤسسة فإن السبب ولهذا
:  من  اسم تحت االئتمان

 

 

 حكومية منح

 ً  في والتطوير التعلم تحفيز إلى الرامية للمبادرات يورو مليون 48 والعمالة االجتماعية الشؤون وزير سيوفر ،2020 عام  من واعتبارا
 في الكبيرة الشركات في الغرض لنفس متاحة يورو مليون 1.2 تصبح سوف ذلك، إلى وباإلضافة. والمتوسطة الصغيرة المشاريع
. والترفيه  والمطاعم الزراعة قطاعات

.الموقع هذا على  دعم بنظام تتعلق تحديثات أي ذكر يتم
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 تراخيص على الحصول طلب و البيئة مايةح وقواعد قوانين: السادسة الخطوة

 أو درجات المهن بعض تتطلب الحاالت، بعض في ولكن تجاري، عمل لبدء مهني مؤهل أو درجة إلى تحتاج لن الحاالت، معظم في
.مهنية مؤهالت

 بعض وفي مهمة، التصاريح. تصاريح على للحصول بطلب التقدم االعتبار في تأخذ أن األحيان بعض في عليك األعمال كصاحب
 التجارة غرفة في. تجاري عمل تبدأ ان  تريد إذا إلزامية، الحاالت

 متطلبات أيضا لديها سيكون فيها، شركتك التي البلدية فإن ذلك، إلى باإلضافة. لشركتك تحتاج لك يسمح الذي بالتفصيل تجد أن  مكنكي 
.بلدية لكل المحددة المتطلبات هذه على مختلفة قواعد وتنطبق. معينة

 إذا. عملك في التقدم أجل من المناطق تقسيم خطة يف النظر يجب. كبيرا دورا يلعب مادي موقع وإنشاء ، التجارية األعمال حيث من
 يكن لم إذا. البلدية المناطق تقسيم خطة مع  يتماشى بما للموقع االختيار هذا يكون أن يجب معين، موقع في عملك إلنشاء تخطط كنت

 في النظر وبعد. حال أي على  خططك لتنفيذ" المادية للجوانب واحد في الكل ترخيص" على للحصول بطلب التقدم يمكنك كذلك، األمر
 سلبي تأثير لها يكون قد التي البيئية األنظمة في النظر هي تجاري مشروع إنشاء قبل التالية الخطوة فإن ما، بلدية منطقة في مفضل موقع
 يجب الحال، هو يكون أن  يمكن هذا أن تعتقد كنت إذا(. ذلك إلى وما للخطر، العامة/البرية الحياة وتعريض النفايات، مثل) البيئة على
.مسبقا" المادية للجوانب تصريح في واحد كل" حيازة في كنت إذا إال بك الخاصة المحلية البلدية إلى البيئة بإدارة إخطار تقديم عليك

 تالمعلوما بعض تجد سوف أدناه. التصاريح مع البدء على تساعدك  أن يمكن  الذين والبلديات التجارة غرفة من كل في خبراء هناك
.بالتأكيد تحتاج التي التصاريح حول العامة

 الوجهة  خطة

 هي ما أيضا الدولة تقسيم الخطط هذه. شركتك إعداد يمكنك وال يمكنك الذي المكان الحكومية المناطق تقسيم خطط تحدد هولندا، في
 خطة في هو ما تعرف أن المهم من لذلك .الشركة محيط في تتغير أن يمكن وما والمؤامرة التجارية الممتلكات بك الخاصة االستخدامات

ً  عليك يجب. مفاجآت تواجه ال حتى المناطق، تقسيم  من. القائمة المناطق تقسيم خطة تغيير يمكنها البلدية أن االعتبار في تأخذ أن أيضا
 .ذلك على يعتمد قد شركتك مستقبل ألن لهذا، اإلجراء تعرف أن المهم

 دئين للمبت  البيئية والتصاريح اللوائح

 قد. والنفايات والطاقة الضوضاء مجال في البيئية األنظمة مع التعامل المشاريع أصحاب على يتعين ما كثيرا ذلك، إلى وباإلضافة
 يشمل. 2010 عام في البيئي بالتصريح العمل بدأ ذلك، ولتيسير. الشركة ونوع الحقل المنطقة، حسب عليك تنطبق التي القواعد تختلف

.أدناه الموضح االستخدام وتصريح البناء تصريح البيئي،  التصريح ذلك في بما آخر، تصريًحا  25 حوالي البيئي التصريح

 

 البناء  تصريح

 الشركات جميع على القانون هذا وينطبق. البيئية اإلدارة قانون مع  التعامل عليك سيكون هولندا، في  شركة تأسيس في ترغب كنت إذا
 ً  كنت وربما ضررا، أو إزعاجا أو وخطرا، تسبب أن يمكن كنت إذا. القانونية المعايير ضمن البيئي  ثالتلو إبقاء إلى ويهدف تقريبا
.إعفاء على للحصول مؤهلون المشاريع أصحاب بعض. تصريح إلى بحاجة

) المعلومات من المزيد لديها الوطنية الحكومة
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 بناء رخصة

 مع ممكن أمر وهو مختلفة، تصاريح على للحصول بطلب التقدم أيضا عليك يجب عملك،  أماكن بناء  إعادة أو بناء في ترغب كنت إذا
 يمكنك المعلومات، من لمزيد. البلدية البناء ولوائح البناء، ومرسوم اإلسكان، قانون مع التعامل عليك  سيكون وعندئذ. البيئة تصريح

.فيها بالبناء ستقوم التي البلدية في البناء

 تخداملالس ترخيص

:وهي. إجراءان له للحريق اآلمن االستخدام تصريح نظام

 يتم عندما ضروري وهذا  ،"االستخدام تصريح" اسم تحت يعرف ما غالبا. للحريق اآلمن لالستخدام ترخيص بموجبه يمنح إجراء -
.الخ موجودة، 12 سن دون واألطفال السكن، توفير

 أو متجر في شخًصا 50 من أكثر قبول تم إذا فقط إلزامي هذا". للحريق اآلمن االستخدام تقرير" منه يطلب تطبيق هو الثاني اإلجراء -
 ويجب( ورسومات شكل) كتابيًا التقرير في الحريق من األمان واستخدام االستخدام تصريح طلب يجب. الوقت نفس في مكاتب مبنى

.قصير بإجراء إكمالهما

 

:هي األخرى البيئية التصاريح

هدم  تصريح -
النظام النفايات -
سكن رخصة -
النصب تصاريح -

 عبر اإلنترنت عبر بيئي تصريح على للحصول بطلب التقدم يمكنك. أوالً  التصريح بفحص قم ثم بيئي؟ تصريح إلى بحاجة أنك  تعتقد هل
.البيئة عداد

 التصاريح : المحلية الضرائب

 ، للمصاطب المثال سبيل على) العامة األماكن استخدام نظمت والتي ،( ) عامة محلية الئحة يضع المدينة مجالس من مجلس كل
. لذلك ترخيص على حصلت قد كنت إذا عليك المطبقة المحظورات فيه تنطبق ال ترخيص نظام  لدى يكون ما عادة(. واإلعالن

.التصاريح هذه على بالحصول مرتبطة تكاليف وهناك

 المنزل من العمل

 هل أساسا،. زائدة مساحة تتطلب ال أو صغيًرا العمل لبدء تخطط كنت إذا األحيان بعض في مثاليًا لعملك جديد موقع اختيار يكون ال قد
 هذه عن لإلبالغ ملزمة عادة كنت منزلك، من التجارية األعمال إلدارة تخطط كنت وإذا منزلك، من التجارية األعمال تبدأ أن يمكن

 .العقاري والرهن الضريبية القضايا مختلف اعتبارها في تضع أن ضاأي  عليك يجب. بك الخاصة المحلية لبلدية الخطة

 

تجاري  موقع وصنع) الشخصية البيانات حماية/ خصوصية: السابعة الخطوة  

 وسائل على له الترويج ذلك  بعد يمكنك والذي ، بالعمل الخاص الويب موقع عن االستغناء للشركة يمكن ال ، الحاضر الوقت في
.المعروفة االجتماعي التواصل
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 حكما الهولندي الدستور ويتضمن. الذكية الهواتف ومستخدمي االجتماعية، الشبكة وموقع العامة، اإلنترنت  من عالية نسبة لديها هولندا
 تناول يتم الشخصية؛ البيانات حماية عام بشكل الشخصية البيانات حماية قانون وينظم. الشخصية البيانات خصوصية حماية بشأن

 أحكام لتضمين مؤخًرا تعديله تم الذي والالسلكية، السلكية االتصاالت قانون خالل من الخصوص وجه على اإلنترنت على الخصوصية
 توجيهات الوطني قانونها في هولندا أدرجت وقد. األوروبي االتحاد أحكام من صرامة أكثر المعلقين بعض يعتبرها التي الخصوصية

 بالبيانات، باالحتفاظ المتعلق والتوجيه الشخصية، بالبيانات المتعلق التوجيه مثل الخصوصية، بشأن يةالرئيس األوروبي االتحاد
.اإللكترونية واالتصاالت بالخصوصية المتعلق والتوجيه

 معينة أنواع معالجة تتم ال قد ذلك، ومع فيه؛ لبس ال بشكل للبيانات المعني الشخص موافقة هولندا في شخصية بيانات أي معالجة تتطلب
 المستخدمين خصوصية بحماية التزام اإلنترنت خدمات مقدمي وعلى. الشخص بدين المتعلقة تلك مثل الشخصية، البيانات من

 تلعبان أخريين وكالتين ولكن الشخصية، البيانات حماية مجال في تعمل رئيسية وكالة هي البيانات لحماية الهولندية الهيئة. والمشتركين
 ً  في المحتملة المستقبلية التغييرات بين ومن. االتصاالت وسوق والالسلكية السلكية االتصاالت خدمات مقدمي على إلشرافا في دورا

.الرقمية  الحقوق حماية بشأن دستوري تعديل اعتماد اإلنترنت على للخصوصية الهولندي القانوني اإلطار

 القانوني اإلطار

:يلي ما على تنص التي 10 المادة في صوصيةالخ حماية على هولندا مملكة دستور ينص

 قواعد وضع يتم أن يجب. عليه ينص الذي أو البرلمان قانون يفرضها التي بالقيود المساس دون خصوصيته، احترام في الحق فرد لكل
 القواعد على برلمانال عن صادر قانون وينص. الشخصية  البيانات ونشر بتسجيل يتعلق فيما البرلمان قانون بموجب الخصوصية لحماية
 الدستور ينص[ 7. ]البيانات هذه تصحيح وفي منها، وباالستفادة بهم المتعلقة المسجلة بالبيانات يُبلَّغوا أن في األشخاص بحقوق المتعلقة
 أن   بما ماعدا, ولغراف والهاتف مراسالت من خصوصي ة ال من  ينتهك ال ضد   ويحمي[ 9]والمنزل[ 8]الشخص حرمة على أيضا
[10. ]نواب مجلس من بمخالفات يؤم ن ذلك الفخ

(. ) البيانات لحماية العامة الالئحة خالل من والمعالجة التخزين عملية تنظيم يتم الشخصية، البيانات بمعالجة األمر يتعلق عندما
 االتحاد على الالئحة هذه تفرض. يةالشخص للبيانات( التلقائي) بالتجهيـز الخاصة القواعد من عدد من اإلجمالي المحلي الناتج يتكون

 وهذا. غيرهم أو الموظفين أو للعمالء الشخصية البيانات مع التعامل عند أكبر ومسؤولية بعناية تتصرف أن أعمال كصاحب األوروبي
 أقوى وصيةخص حقوق الناس يعطي القانون هذا. اإلجمالي المحلي الناتج إثبات موقع يكون أن يجب بك الخاص الويب موقع أن يعني

 استخدامها وكيفية تجمعها التي الشخصية البيانات بإظهار المنظمات تلتزم المثال، سبيل على. المسؤوليات من المزيد والمنظمات
 .بهم الخاصة الشخصية البيانات مؤسسة تُعالج أن يريدون يعودوا لم إذا البيانات حذف لألشخاص يحق. وتأمينها

 (AVG) البيانات لحماية العامة الالئحة|  GDPR كتيب

 التعليمات

( )واألمن العدل وزارة أصدرت التغييرات، لجميع المناسب الوقت في االستعداد على المشاريع وأصحاب المديرين ولمساعدة
ً  يشرح صفحة 98 من دليالً   الالئحة" المعنونة الوثيقة جمعت وقد. ورصدها الالزمة والتدابير الجديد القانون تنفيذ كيفية كامالً  شرحا
 وباإلضافة. جينف وزارة رعاية تحت االعتبار في استشارية شركة قبل من" البيانات لحماية العام القانون وتنفيذ البيانات لحماية العامة
.الدليل إعداد أثناء السبر للوحة خارجي فريق أيضا استُشير ذلك، إلى

 مع التعامل إلى تضطر سوف  الذين  ألولئك بالنسبة مهمة هي التي النقاط مختلف طول على وةبخط  خطوة يعمل الشامل المستخدم دليل
 القانون أن القول يمكن ، عام بشكل فعال؟ االتفاق هذا على ينطبق من على: أيضا الوثيقة تتناولها التي األولى النقطة هي وهذه. 
 بالشركات األمر هذا يتعلق وقد. األوروبي االتحاد لمواطني لشخصيةا البيانات ومعالجة تخزين مع يتعامل شخص أي على ينطبق

 ال المثال، سبيل على. االستثناءات بعض هناك أن غير. الخاص لحسابهم العاملين األشخاص مثل األشخاص، وكذلك والمؤسسات
 إلى وباإلضافة. األعمال بأنشطة  لها عالقة ال التي فقط المنزلية أو الشخصية األنشطة هو المعالجة من المقصود كان إذا القانون ينطبق
 المنفصل الشرطة بيانات قانون  وينطبق. الالئحة من معفاة الجنائية الجرائم عن الكشف في الشخصية للبيانات الشرطة معالجة فإن ذلك،
.ذلك على
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 الوقت في جيدا تنظيما المنظمة تنظيم ضمان أجل من.  والمؤسسات الشركات على كبير أثر اآلن، حتى الجديد، التشريع إلى ولالنتقال
 وأساليب والنظم بالعمليات يتعلق فيما رئيسية تعديالت إجراء الضروري من يكون ما كثيرا صرامة، األكثر للقواعد لالمتثال المناسب

. البوليصات و والموظفين والثقافة العمل

 20 إلى يصل ما إلى ترتفع كبيرة، غرامات توزيع  يمكن المتثال،ا عدم حاالت في: كبير خطر حالة في شؤونها لها ليس التي الشركات
.يورو مليون 20 من أكثر هو هذا كان إذا شركة من العالم أنحاء جميع في السنوية المبيعات حجم من ٪4 حتى أو يورو، مليون

 البيانات حماية موظف

 ،( ) البيانات حماية موظف تعيين  شركة مع ملتتعا التي والمؤسسات الشركات من للعديد الهامة الجديدة الواجبات ومن
 العناصر أن اعتبارها في تضع أن أيضا الدولية الجريمة مكافحة مكتب على يجب الطريقة، وبهذه. للقواعد االمتثال مراقبة وظيفته

 يتعامل أن ضمان على المثال، سبيل على ينطوي، وهذا. الحالية السيبرانية التهديدات ضد جيدا تسليحا مسلحة المنظمة داخل المختلفة
 الخصوصية قانون لوائح بشأن دليل(. الرقمي) الباب عن اإلنترنت مجرمي وإبعاد بعناية البيانات مع الموظفون

(

  التأمين: الثامنة الخطوة 

.على الرغم من أنك كموظف ال يزال بإمكانك االعتماد على دعم  - سواء كان مشكلة جسدية أو نفسية   - حادثهناك دائما خطر وقوع 
صاحب العمل الخاص بك، كصاحب أعمال، أنت مسؤول عن العواقب )المالية( للمرض والحوادث. 

 أو المرض على تأمين على الحصول فين،الموظ عكس على اإللزامي، من ليس هولندا، في المهنيين/الخاص لحسابهم للعاملين بالنسبة
 يريدون كانوا إذا أنفسهم االجتماعية التأمينات من النوع لهذا الترتيبات اتخاذ عليهم يجب ولذلك،. الحالي الوقت في البطالة أو العجز

 األمومة إلجازة قاتاستحقا مخططات هناك أن غير. المثال سبيل على للعمل، صالحين غير أو مرضوا إذا استحقاق أي على الحصول
 العاملين المهنيين/الخاص لحسابهم العاملين على أيضا تنطبق( االجتماعي الضمان) الوطنية التأمين مخططات أن غير. الطفل ورعاية
.الخاص لحسابهم

 الطوعي التأمين

 من العديد يأخذوا أن ، الخاصة ريةالتجا أعمالهم يبدأون الذين هولندا في االستحقاقات من المستفيدين أو السابقين للموظفين يمكن
 في التسجيل عليهم يتعين  بذلك، القيام من  يتمكنوا وحتى(. الهولندية باللغة ، ) الهولندية الموظفين تأمين وكالة مع التأمينات
ً  13 غضون .السابقة االستحقاقات أو العمل خالل من الموظفين على اإللزامي التأمين نظام إلغاء من أسبوعا

 وفي. التأمين شركة مع التجارية المخاطر من عدد ضد الطوعية التأمينات بها تأخذ أن يمكن المهني الخاص لحسابهم/  حر كل
 باإلعاقة، المتعلقة التأمين خطط حول معلومات تجد سوف. المهنية اإلعاقة ضد تأمين على الحصول اإللزامي من يصبح قد المستقبل،

) الخاص لحسابهم العاملين على التأمين موقع ىعل والمسؤولية الشيخوخة وأحكام

( الهولندية باللغة ، " )الخبز صندوق" إنشاء أيًضا الممكن  من ، عام من ألكثر مستقل بشكل يعملون الذين لألشخاص
ً  50-20) المشاركون فيه يدفع طوعي طمخط  وهذا. الخاص لحسابهم يعملون الذين اآلخرين المهنيين من مجموعة مع ً ( شخصا  جميعا
.المرض حالة في البعض بعضهم دعم من ليتمكنوا صندوق إلى

 

 الوطني التأمين خطط

 الخاص لحسابهم العاملون المهنيون/الخاص لحسابهم العاملون ويدفع. هولندا في يعيش أو يعمل من لكل إلزامية الوطني التأمين وخطط
 حالة في عملك أصول لضمان طرق عدة هناك  ذلك، إلى باإلضافة. دخلهم ضريبة خالل من الوطني التأمين اشتراكات هولندا في

.تغطيتها تكاليف تحمل يمكنك ال أخرى مخاطر أي أو القانونية المسؤولية
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 البشرية الموارد إدارة: التاسعة الخطوة

 العام

 وعلى. االجتماعي التأمين واشتراكات الشخصي الدخل ضريبة ضريبة من نداهول في الموظفين على المفروضة الضرائب وتتألف
 تصبح  التي االجتماعي الضمان واشتراكات( الفأس أجر) الموظف  مرتب على المستحقة الضرائب من مقتطع التزام العمل صاحب
.الموظف مرتب على مستحقة

. للموظفين االجتماعي التأمين واشتراكات الوطني االجتماعي تأمينال اشتراكات من الهولندية االجتماعي الضمان اشتراكات وتتألف
. الدخل طبيعة عن النظر بغض الهولندية، الفردية الضرائب دافع كل قبل من مستحقة أساسا هي الوطني االجتماعي التأمين اشتراكات
.األجور  وضريبة الدخل ضريبة في الوطني االجتماعي التأمين اشتراكات ضريبة وتُدرج

 ضريبة وتُفصل. المؤهل العمالة دخل بسبب والموظف العمل صاحب جانب من إال للموظف االجتماعي التأمين اشتراكات يُستحق وال
ً  المعينين  للموظفين. الدخل ضريبة عن الموظفين على التأمين اشتراكات  التأمين نظام من إعفاء تطبيق يجوز هولندا، في مؤقتا
.بها المعمول األوروبي االتحاد لوائح أو/و معاهداتال بموجب الهولندي االجتماعي

 الشخصي  الدخل ضريبة

.العالم أنحاء جميع في دخلهم على الفردية الدخل لضريبة المقيمون األفراد يخضع

 األحادية الهولندية القواعد أو المنطبقة الضريبية المعاهدات بموجب لإلعفاء مؤهال هولندا خارج المكتسب الدخل يكون أن ويجوز
.الضريبي االزدواج لتجنب الجانب

.العمل من الدخل ذلك في بما الهولندية، المصادر من الدخل من معينة أنواع على الفردية الدخل لضريبة إال المقيمين  غير يخضع وال

 هولندا  في الواقعة عقارات

 فئات على خاصة قواعد تنطبق. األسهم من ٪5 تتجاوز أو مساوية ئدةالفا تكون أن شريطة هولندية، شركة في األسهم من المتأتي الدخل
.المثال سبيل على الفنانين أو الرياضيين مثل الضرائب دافعي من معينة

.هولندا في وأسرته الضرائب لدافع المادي الوجود مثل هولندي، كمقيم التأهل في حاسما الحيوي االهتمام مركز وسيكون

 ألي مفيدًا هذا كان إذا المقيم الضرائب دافع وضع يختار أن المصادر من هولنديًا دخاًل  يكسب الذي المقيم رغي  الضرائب لدافع يمكن
 لزواد عموما بها يسمح ال التي النفقات بعض وخصم الشخصية البدالت على للحصول للتأهل ذلك يتم ما وعادة. األسباب من سبب

.المقيمين غير الضرائب

 األجور/الدخل ضريبة من أجنبي عمل صاحب قبل من لهولندا يُعي ن الذي األجنبي الموظف يُعفى الضريبية، اتالمعاهد معظم وبموجب
ً  183 هولندا في الموظف عمل أيام تتجاوز لم إذا الهولندية  الموظف لدى كان إذا عموما القاعدة هذه تنطبق وال. الضريبية السنة في يوما
.األجنبية التوظيف وكاالت على خاصة قواعد طبيقت  ويمكن. هولندي  عمل صاحب األجنبي

 معدل له صندوق كل(. الدخل صناديق) الدخل من أنواع ثالثة  إلى الهولندية الفردية الدخل ضريبة تستند ،2001 عام  من واعتبارا
:به الخاصة الضريبة
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 - لألفراد الهولندية الضرائب  معدالت تحت انظر التصاعدي، المعدل) والمنزل العمل من للضريبة الخاضع الدخل: 1 الصندوق
2017)

(المائة في 25 قدره ثابت معدل) الكبيرة األسهم من للضريبة الخاضع الدخل: 2 الصندوق

 في 4 قدره وهمي دخل على المائة في 30 قدره ثابت معدل) الحافظة واستثمارات المدخرات من للضريبة الخاضع الدخل: 3 الصندوق
(المائة

 المرتب، المثال، سبيل على - العمالة" مكافآت" جميع تخضع) فقط واحد صندوق في للضريبة الدخل أشكال من لشك كل ويخضع
 إذا. الضرائب  في ازدواجية هناك يكون أن يمكن ال(. 1 الصندوق في الدخل لضريبة - العينية واالستحقاقات الشركة، وسيارة والمكافأة،

 من أنه غير. آخر الصندوق في الموجب الدخل مقابل تعويضها يمكن ال الحاالت معظم في اهذ سالبة،  واحد الصندوق في الدخل كان
.المقبلة أو الماضية السنوات في الصندوق نفس  في إيجابي دخل مقابل السالب المبلغ تعويض المبدأ حيث من الممكن

.التقويمية السنة هي الشخصي الدخل على الضريبية السنة

الوطني االجتماعي التأمين واشتراكات األجور ضريبة

 األجور ضريبة وتُفرض. الفردي  الدخل لضريبة مقدمة دفعة هي'( )'  المقتطعة األجور ضريبة أو األجور ضريبة
.العمالة من الدخل على مشترك بشكل'( )' الوطني االجتماعي التأمين واشتراكات

 مبالغ دفع عن باالمتناع ملزمون هولندا، في دائمة منشأة لهم الذين المقيمين غير العمل أرباب فيهم بمن  الهولنديين، العمل أرباب وجميع
 الضرائب سلطات لدى مقتطع كوكيل يعملون الصدد، هذا وفي المرتبات، مدفوعات من الوطني االجتماعي التأمين واشتراكات األجور
.الهولندية

. 2018 - لألفراد الضرائب معدالت صفحة إلى الرجوع يرجى لألسعار،. الدخل شريحة على ذلك وقفويت  تصاعدية والمعدالت
 للضريبة الخاضع نطاقا األوسع األساس خالل من كان وإن الفردية، الدخل ضريبة معدالت أساسا تساوي األجور ضريبة ومعدالت
.نهائي ة ضريبة أن   غير األجور ضريبة األفراد من لكثير. النهائية الفعلية المعدالت  تنحرف قد الدخل، لضريبة

 ً  تقديم ويلي. الدخل ضريبة إقرار بتقديم  قانوني التزام األفراد عاتق على يقع قد األخرى، والمعايير العمل من الدخل لمستوى وتبعا
.الدخل لضريبة النهائية تااللتزاما من بالفعل المدفوعة األجور ضريبة تعويض فيه يتم ضريبي تقييم إصدار الضريبي اإلقرار

 للموظفين  االجتماعي التأمين اشتراكات

 اشتراكات الموظفون يدفع الدخل، لضريبة معدلين أقل من جزءا تشكل التي الوطنية االجتماعي التأمين اشتراكات إلى وباإلضافة
 المرتبات أساس على راكاتاالشت  وتحسب. العمالة بدخل المتعلقة'( )' االجتماعي الضمان

 لألغراض الدخل مع التقنية الفروق لبعض والمعدلة المحتجزة التقاعدية المعاشات أقساط منها مخصوما( أقصى بحد) اإلجمالية
.الضريبية

ً ( الطبي التأمين  ذلك في بما) االجتماعي التأمين اشتراكات ذلك على عالوة الموظفون ويدفع .لبطالةا ضد التأمين في واشتراكا

.بنا االتصال يرجى المعلومات من لمزيد. عملك خطوط على األسعار تعتمد

 الدخل  ضريبة معدالت

 صفحة إلى نشير الوطنية، االجتماعي التأمين واشتراكات الهولندية  الشخصي الدخل ضريبة معدالت عن عامة لمحة على للحصول
 .لألفراد الهولندية الضرائب معدالت
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 التجارية  الماركات و االختراع براءات: العاشرة الخطوة 

 براءات تمنح التي الرسمية الهولندية الحكومية الهيئة وهو( ) الهولندي اإلختراع براءات مكتب
 مكتب. واإللهام للمعلومات دركمص البراءات وتعزز هولندا، في بالبراءات المتعلقة والدولية الوطنية اللوائح وتنفذ الهولندية، االختراع
 والتوجيه الدعم الهولندي اإلختراع براءات مكتب ويقدم(. ) الهولندية المشاريع وكالة من ادارة  هو الهولندي اإلختراع براءات

 مجانًا لنديالهو اإلختراع براءات مكتب استشارة يمكنك.  والطالب والمعلمين والباحثين والعلماء الخدمات وقطاع األعمال، ألصحاب
(.) الفكرية ملكيتك لحماية أخرى طرق أو االختراع ببراءات متعلقة استفسارات أي حول

: مصادر
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 بخطوة  خطوة إيطاليا:  15 الفصل
 

  إيطاليا بخطوة خطوة

 القانوني النموذج اختر: األولى الخطوة  

التجارة غرفة مع رسميا شركتك سج ل: الثانية الخطوة 

والمحاسبة  المالي التنظيم:  الثالثة الخطوة

عمل  خطة اكتب: الرابعة الخطوة

 تجاري عمل حساب فتح:  الخامسة الخطوة

تراخيص على الحصول طلب و البيئة حماية وقواعد قوانين: السادسة الخطوة

(تجاري موقع صنع) الشخصية البيانات حماية / خصوصية: السابعة الخطوة 

التأمين : الثامنة الخطوة

البشرية الموارد إدارة: التاسعة الخطوة 

 التجارية  الماركات و االختراع براءات: العاشرة الخطوة

 القانوني  النموذج اختر: األولى الخطوة

 

 المحدودة الشركات بين أساسا البلد في الشركات قانون ويميز إيطاليا، في للشركات القانونية الكيانات من مختلفة أشكال هناك بينما
.التنظيمية الكيانات أنواع من شيوعا األكثر بإدراج قمنا لقد. والشراكات المسؤولية

 الشركات 

:المسؤولية المحدودة الشركة من رئيسيان  نوعان  هناك

Società per azioni S.p.A / SpA الشكل هذا تستخدم  - باألسهم محدودة عمومية لـشركة التقريبي المكافئ -  مساهمة شركة 
ً  وليست الكبيرة للشركات عادة الكيان  واحد ومدير يورو 120,000 قدره أدنى استثماًرا  يتطلب . المسؤولية محدود كيان دائما
 مدير مع تقليدي إدارة مجلس : لإلدارة خيارات ثالثة هناك. المحلي  الشركات سجل في المراجعة الحسابات تودع أن يجب. األقل على
.المساهمين قبل من منتخبة اإلشراف لجنة تعينه إدارة مجلس أو إدارة؛ مجلس واحد؛

Società a responsabilità limitata S.r.L  شركة هي.  الحجم، والمتوسطة الصغيرة للشركات شيوعا األكثر الشكل 
 محدودة لشركة المتحدة يات الوال/  المتحدة المملكة وتعريف اإليطالية .  بين االختالفات بعض هناك لكن)  المسؤولية محدودة

 حد إلى محدودة مسؤولية لديهم المساهمين. يورو  10،000 لالستثمار األدنى والحد األقل على واحد  مساهم تتطلب التي( المسؤولية
.مساهمتهم
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 الشراكات 

:الشراكة من نوعان  هناك

) .Società in nome collettivo )S.n.c - الكيانات أو األفراد) شريكين االقل على  بيتطل. العامة التجارية الشراكة 
 لرأس أدنى حد على يُنص وال. اإلدارية  والمسؤولية الكاملة المسؤولية وتحمل الشراكة في عامون أعضاء الشركاء جميع ؛(القانونية
.المال

) .Società in accomandita semplice )S.a.s  التي  نفسها هي يةالرئيس والشروط. شركة تضامنية محدودة المسؤولية 
 في مساهمته حد إلى محدودة مسؤولية يتحمل وأن محدودًا األقل على واحد شريك يكون أن يجب ذلك، ومع.  العامة الشراكة فيها تتوفر
ً  اآلخر يكون أن ويجب. الشركة  الشراكة  التزامات عن كامالً  مسؤوالً  يكون وأن عاما

 

ل: الثانية الخطوة  التجارة  غرفة مع رسميا شركتك سج   

 إيطاليا  في الشركة تسجيل

 : "والقانوني القانوني وجودها ويوفر الشركة تلك يحدد رمز الجديدة الشركة لدى يكون أن يجب االقتصادي، النشاط لبدء
 يراداتاإل) " قبل من  توفير يتم(". المضافة القيمة ضريبة لرقم اإليطالي المعادل)

 التحديد، وجه على أرقام، 11 من  وتتألف. والضرائب الضريبية األنظمة في تتحكم التي اإليطالية المؤسسة(" الداخلية
.للسيطرة  األخير الرقم توفير ويتم" " إلى الشركة تحديد التالية 3 واألرقام المالك، اسم تحديد أرقام 7 أول

المعلومات من لمزيد

 

 معين اقتصادي قطاع

 خالل من شركة كل تحديد يتم إيطاليا، في. الشركة نوع هي إليها والتنبه تقديمها يجب التي المعلومات أهم فإن جديدة، شركة افتتاح عند
 على أيضا توييح الرمز هذا. الشركة تسجيل يتم حيث المحلية التجارة  غرفة في الشركة مسجل قبل من مقدم رمز وهو ، رمز

.نشطة وغير نشطة تكون أن يمكن التي الشركة حالة عن معلومات

 التي الناشئة الشركات أو ، اآلن بعد رمزها على العثور تستطيع ال التي) للشركات يمكن إلكترونيًا موقعًا اإليطالية الحكومة أنشأت
 قانون في البحث( المختلفة الرسمية االقتصادية األنشطة في البحث في ترغب

.رمز على التقنية المعلومات من مزيد على للحصول أيضا مفيد الموقع هذا

       والمحاسبة المالي التنظيم:  الثالثة الخطوة 

 ليست المهمة هذه فإن والضرائب، والتكاليف األصول مراعاة ومع. الصحي نموها لضمان األهمية بالغ أمر الشركة في المحاسبة إن
.المهنيين المحاسبين  على تعتمد الشركات غالبية أن في السبب هو وهذا سهلة، دائما

:المالي التنظيم من مختلفة أنواع 3 لدينا إيطاليا في. الصحيحة المالية باألنظمة االلتزام الجيدة المحاسبة مفاتيح بين ومن
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 وجود عدم هي النظام لهذا  الرئيسية والسمة. الدخل من 65.000،00 اليورو إلى يصل(: ثابت نظام) 
.الخاص لحسابهم/  الوحيد للتجار مالءمة األكثر وهو. المشتريات فواتير في وال المنتجة الفواتير في بالتالي تدرج لم التي 

(:مبسط نظام) 

.يورو 65.000،00 مبلغ تجاوزت التي الفردية للشركات هو المالي النظام هذا. الدخل من 400،000.00 يورو من أدنى 

(:العادي النظام) 

.إيطالي ة   مكافئ   ل مالئمة األكثر هو. دخل من 400.000,00 يورو إلى متفوق  

  المعلومات من لمزيد

           عمل خطة اكتب: الرابعة الخطوة  

17 و 10 األخضر الكتاب فصلي إلى انظر

     تجاري  عمل حساب فتح:  الخامسة الخطوة 

 اإلنترنت عبر إيطاليا في مصرفي حساب يفتح كيف

 يكون أن  يمكن إيطاليا في مصرفي  حساب فتح. منها واحدة أموالك تكون أن ينبغي ال كمغترب، ولكن تحديات، مع المتحركة البلدان  تأتي
(.االنترنت على الذهاب: تلميح) كيف تعرف كنت إذا بسيطا،

 إيطاليا؟  في ةالمختلف المصرفية الحسابات أنواع هي ما
 

 كنت إذا - العام من لجزء فقط إيطاليا في تعيش إذا. المقيمين لغير حسابًا أو مقيًما  حسابًا تريد إذا ما هو لك إيطالي مصرفي قرار أول
 في جادًا اوقتً  ستقضي كنت إذا ولكن. كافيًا مقيم غير حساب يكون فقد - المثال سبيل على  ، هناك استئجاره تنوي الذي العقار فقط تشتري
.هناك تعيش أن فقط عليك - واحد على للحصول إيطاليًا مواطنًا تكون أن عليك ليس. مقيم حساب في التفكير فعليك ، إيطاليا

:يلي ما مواجهة توقع. المقيمين حسابات من مختلفة أنواع هناك

 للمعامالت للحساب  القياسي النوع هو هذا ، األخرى البلدان في الحال هو كما -( الجاري الحساب)  ●
 .اليومية

 .آخر شخص مع تشاركه جاري حساب هذا -( مشترك حساب)  ●

 .قليالً  الفائدة من المزيد كسب يمكنك حيث ، لمدخراتك مخصص هذا -( التوفير حساب)  ●

 .أعلى فائدة معدل توفر قد التي التوفير حسابات من مرونة أقل نوع هذا -( اإليداع حساب)  ●

 ايطاليا في مصرفي حساب تختار كيف
 

 مقرا الكبرى المدن من تتخذ التي الرئيسية والدولية الوطنية البنوك هناك. طالياإي  في المصرفية المؤسسات  من واسعة مجموعة هناك
. أيضا للنظر الرقمية والبنوك ، أحدث هناك األيام هذه في ، ذلك من  أكثر هو ما. المحلية البنوك أصغر ستجد المدينة من أبعد ولكن لها،
:راركلق اتخاذك أثناء فيها التفكير  يجب التي األشياء بعض إليك
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 اإلنترنت؟ عبر بذلك القيام يمكنك هل الحساب؟ فتح سهولة مدى ما ●

 منك؟ قريب واحد وهناك  األحيان، من كثير في فرعك زيارة إلى ستحتاج هل ●

 ؟(تتحدثها أخرى لغة أو) اإلنجليزية باللغة خدمات البنك يقدم هل ●

 هي؟ وما رسوم أي هناك هل ●

 ايطاليا في مصرفي حساب تفتح كيف
 

ً  واخترت تريدها التي الحسابات من نوع أي تعرف أنت لذا، :سهولة  بكل مقيم حساب لفتح نصائحنا إليك . بنكا

 مقيم غير حساب على تحصل لم ما ولكن ، الخارج من العملية بدء محاولة المغري من يكون  قد إيطاليا في تكون حتى انتظر ●
 عنوان مثل تفاصيل تقديم إلى بحاجة فستظل الحساب، لفتح فرع إلى ذهابال إلى بحاجة تكن لم إذا حتى. صعبًا هذا يكون فقد ،

 . صالح إيطالي

 بعض إظهار إلى ستحتاج لذلك  ، هويتك من التحقق على قادرة تكون أن إلى دائًما البنوك تحتاج. بك الخاصة المستندات إعداد ●
 .أدناه إليه ستحتاج ما حول المعلومات من المزيد هناك. المستندات

 للمؤسسات بالنسبة. االشتراك عملية بدء يمكنك مستعدًا، تصبح أن بمجرد. الويب على موقعه أو الجديد، البنك  إلى تقلان  ●
 .اإلنترنت عبر التقدم يمكنك أنه تعني 26 مثل الرقمية المصرفية الخيارات ولكن ، فرع إلى الذهاب إلى تحتاج قد التقليدية

 .البريد في المعلومات من وغيرها المصرفية البطاقة على للحصول أيام بضعة نتظاراال إلى ستحتاج. البريد وصول انتظر ●

 

 إيطاليا في اإلنترنت عبر مصرفي حساب يفتح كيف
 

 تكون ما فعادة: حقًا غريبة العمل ساعات تبدو قد ، المثال سبيل على. لألجانب المفاجآت بعض تحمل أن التقليدية اإليطالية للبنوك يمكن
.شيء كل هذا ولكن - الظهر بعد أكثر أو ساعة لمدة ذلك وبعد ، ظهًرا 1 الساعة حوالي حتى الباكر الصباح من مفتوحة

 حاجز هو آخر. اإلنترنت عبر تقريبًا شيء كل فعل خالله من يمكنك مصرف على الحصول في رغبتك وراء واحد سبب مجرد هذا
 بنك صراف على العثور محاولة إلى تضطر لن لذلك ، اللغات من متنوعة بمجموعة هاخدمات  اإلنترنت عبر البنوك بعض تقدم: اللغة

.لغتك يتحدث

 في هاتفك  من كامل إيطالي مصرفي سابح إنشاء يمكنك. اإلنترنت عبر شيء بكل والقيام لغات بخمس استخدامه يمكنك ، 26 مع
.أوراق أي دون ، دقائق

 على) تأخير قد إيطاليا في المدفوعات منذ جديد تجاري عمل بداية في فقط مفيدة تكون أن يمكن 26 أن نعتبر أن  المهم من ذلك ومع
 وفي(. ذلك من أكثر تؤخر أن يمكن  هذه األحيان من كثير في يوما 60 إلى 30 غضون في تستحق العقد مدفوعات أن حقيقة من الرغم

 المكشوف على السحب عمليات)   توفير يمكنها التي المحلية المادية المصارف دعم إلى الشركات تحتاج الحاالت هذه
(.المصرف من

 إيطاليا؟  في مصرفي حساب فتح يكلف كم
 

 تميل. الحساب اختيار عند مراعاتها يجب التي العوامل أهم أحد إنه. كثيًرا تختلف أن ويمكن ، به الخاصة الرسوم مجموعة لديه بنك كل
.األوروبية للمعايير وفقًا مرتفعة تكون أن إلى إيطاليا في الرسوم



125

 

 كل حتى أو شهر كل تدفعها التي الرسوم هي الطويل المدى على  أكثر ستكلفك تيال الرسوم ولكن ، الحساب لفتح رسوم هناك تكون قد
.معاملة

إيطاليا في المصرفي الحساب رسوم أنواع

:قياسي إيطالي حساب مع التالية الرسوم تواجه قد

 .شهر كل المثال سبيل على بانتظام، هذه الخدمة رسوم  فرض يمكن – الصيانة رسوم ●

 على تحصل قد. الحساب كشف في تظهر فردية معاملة لكل صغيًرا مبلغًا عليك يفرض البنك أن جدت  قد – المعامالت رسوم ●
 .عام كل مجانا  معين عدد

 هناك يكون فقد النقد، لسحب( اإليطالية باللغة ) اآللي الصراف جهاز تستخدم كنت إذا - النقدي السحب رسوم ●
 .بك الخاص بالبنك الخاص اآللي الصراف جهاز تستخدم ال كنت إذا خاصة رسوم،

 األموال إرسال إلى تحتاج أن المحتمل من كنت إذا. للمغتربين بالنسبة كبيرة صفقة يكون أن يمكن وهذا – الدولي النقل رسوم ●
 .كبير بشكل تختلف أن يمكن الرسوم هذه. المبلغ هذا على البنك سيفرضه ما من تحقق الخارج، إلى

 فيه يعمل حساب على العثور حاول. الخيارات من متنوعة مجموعة في التفكير الجدير ومن ، لرسوما نفس البنوك جميع تفرض لن
 على الحصول أو ، األدنى الحد إلى الدولي التحويل رسوم تقليل مصلحتك من يكون قد ، المثال سبيل على - لصالحك الرسوم جدول
.النقود سحب مقابل األموال من الكثير يتقاضى ال حساب

 ايطاليا؟ في مصرفي حساب لفتح تحتاج اماذ
 

 مصرفي حساب لفتح العامة المتطلبات لكن ، التفاصيل تختلف قد. هويتك إلثبات الجديد لمصرفك المستندات بعض إظهار إلى ستحتاج
:هي إيطاليا في

 .السفر جواز مثل ، الهوية ●

 أن يجب - استثناء 26 أن من الرغم على ، المرافق فاتورة مثل ، العنوان إثبات البنوك معظم تطلب. صالح إيطالي عنوان ●
 .هناك قانوني بشكل مقيًما تكون

 (.الضريبي الرقم) المالي كودك ●

 (.طالبًا انت إذا ، تدرس أنك إثبات أو) الوظيفة إثبات ●

. األشيا بعض  ،اختلفت تتوقع كما  ، مقيم غير لحساب - مقيم لحساب فقط مخصص هذا

 إيطاليا؟ في مصرفي حساب فتح يمكنك سن أي في
 

 أحد إشراك إلى سنًا أصغر شخص أي يحتاج قد. إيطاليا في كامل مصرفي حساب لفتح عاًما 18 العمر من  تبلغ أن إلى عموًما تحتاج
.هويتك بطاقة باستخدام عمرك إثبات يمكنك. الوصي أو الوالدين

 إيطاليا؟  في مصرفي حساب إلغاء يكلف كم

 يفرض أن يمكن وكم ، ذلك في البنك سهولة مدى معرفة عليك يجب ، ما مرحلة في الحساب إغالق في ترغب قد أنك تعتقد كنت إذا
.األوراق من والمزيد إضافية رسوم هناك  يكون أن يمكن . عليك
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 صلة ذات روابط

تراخيص على الحصول طلب و والقواعد البيئة حماية قوانين: السادسة الخطوة   

 البيئية الحماية

 مع األوروبي، االتحاد في صرامة األكثر هو البيئة لحماية اإليطالي التشريع الواقع في جدا خطيرة مسألة هو إيطاليا في البيئة حماية
.مرنة وغير صارمة القانونية واإلجراءات الغرامات

 أيضا ولكن( الخ الكيميائية، الصناعاتو النقل) معينة مجاالت في النشطة الشركات فقط ليس الشركات، جميع مسؤولية هي البيئة حماية
.جرا وهلم اللوجستية الخدمات مجال في تعمل التي تلك الزراعة، في األغذية، صناعة في الشركات

 األنشطة نوع حسب بالطبع اتخاذها يجب التي اإلجراءات تختلف. والهواء والمياه التربة تلوث بالبيئة المتعلقة اللوائح وتراعي
:المثال سبيل على ، بيئي ترخيص على الشركة تحصل أن يجب هذه من لكل وبالنسبة ، الشركة بها تقوم التي االقتصادية

المجارير لمياه ترخيص -

الصوتي للتأثير ترخيص -

الغازات لنبعاثات ترخيص -

 قد الواقع في البيئة، بحماية المتعلقة واإلقليمية الوطنية التوجيهية المبادئ االعتبار في تأخذ أن يجب الشركات أن في النظر المهم ومن
.معين طبيعي مورد بحماية يتعلق فيما خفية لوائح منطقة لكل يكون

 المعلومات من لمزيد

  (تجاري موقع صنع)  الشخصية البيانات حماية/ خصوصية: السابعة الخطوة  

 الخصوصية 

 لالتحاد البيانات لحماية العام األوروبي للنظام الجديدة الالئحة االعتبار في تأخذ أن واألوروبية اإليطالية الشركات جميع على يجب
 على جديدة الئحة من بينة على االنترنت على موقعها زوار أو/  و عمالئها يجعل أن الشركات على يجب الالئحة لهذه وفقا األوروبي

: الخصائص بعض يكون أن يجب هذاو ، الخصوصية

موجزه  -

شفاف  -

مسح -

إليها  الوصول سهولة -

(للقاصرين حتى) بسيطة لغة -

سنة  14 من الخصوصية على الموافقة إعطاء يجب -

. المعلومات من لمزيد
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        التأمين : الثامنة الخطوة

,  خالل من وطني ة تأمين  شتراكاال ينبغي خاص   بشكل خطرة أنشطة في نشطة يكون أي   موظفات  مع الشركات كل   إيطاليا في
 تلحق التي واالقتصادية المادية األضرار من للموظفين الحماية الوطني المعهد هذا ويوفر. العمل أثناء حادثات ضد   للتأمين وطني ة المعهد
:رئيسيتين  مجموعتين إلى الخطرة األنشطة وتنقسم. بالعمل

المختبرات؛ في تنفيذها يتم التي األنشطة أو اآلالت استخدام تشمل التي األنشطة -

...الخ الخاصة، والحماية والنقل البناء أنشطة: المثال سبيل على خطرة، تعتبر لطبيعة التي األنشطة-

 تف لم ألنها الحادث عن مباشرة مسؤولة أنها حالة في الشركة يحمي ال ولكنه الحوادث تجاه المدنية المسؤولية للشركة  يوفر
.العمل مكان في بالسالمة المتعلقة القانونية المتطلبات عبجمي 

 فئات أربع إلى األنشطة تقسيم تم 38/2000 التشريعي للمرسوم وفقا الشركة؛ به تقوم الذي النشاط نوع على التأمين تكلفة وتعتمد
:هي الفئات وهذه. لمواجهة  التكاليف حددت الفئات هذه من واحدة ولكل رئيسية

الصناعة  -

الحرفية  -

  الخدمات صناعة-

مختلفة  طبيعة ذات أخرى أنشطة -

 يسمى خارجي خبير بتعيين الشركات تقوم السبب ولهذا. وقتًا وتتطلب معقدة  لـ  الالزمة واإلجراءات الوثائق جميع
.الوطني المعهد مع العالقات جميع عن مسؤوالً  سيكون( مستشارالعمل" )"

 لـ الرسمية موقع زيارة يرجى المعلومات، من المزيد على ولللحص
 

     البشرية الموارد إدارة: التاسعة الخطوة 

 المختلفة اللوائح االعتبار في تأخذ أن الشركات على وينبغي. الشركة لتطوير األساس تضع ألنها المفتاح هي البشرية الموارد إدارة
:هي اللوائح وأهم. للموظفين وقانونية صحية عمل بيئة لتوفير

 إلى وما لألجور، األدنى والحد العمل، لساعات األدنى الحد أي) العمل بيئة في األساسية األنظمة واحترام قانوني عقد توفير -
 ذلك، عن المسؤول هو العمل رب. ومركزه واألجور العمل ساعات يحدد وصحيح قانوني بعقد الموظف يُزود أن يجب(: ذلك

 .لمعلوماتا من لمزيد. العمل مستشاري على االعتماد ويمكنه
-  
ً . العمل بيئة سالمة ضمان عن مسؤوالً  العمل صاحب يكون الشركة في: العمل بيئة سالمة -  النشاط نوع إلى واستنادا

 رب معرفة لضمان سالمة بدورات بانتظام يضطلعوا أن اآلخرين والموظفين العمل رب على يتعين به، المرتبطة والمخاطر
 .الطبية أو اآلمنة غير المواقف في التصرف بكيفية والموظفين العمل

 .األولية اإلسعافات  عن ومسؤول السالمة عن مسؤول تعيين إلى تحتاج شركة كل -
 .المعلومات من لمزيد -
-  
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       التجارية  الماركات و االختراع  براءات: العاشرة الخطوة  

 كسب و اإلختراع في للعمل الحصرى الحق على تحتوى ، الصناعية اإلختراعات اختراع براءة قبل من محال محدد الممنوحة الحقوق
 إليه يشير الذي المنتج بيع إلى الحصري الحق هذا  يمتد. القانون يفرضها التي بالشروط حدود في إيطالية الدولة أراضي في منه الربح

 األوروبي االتحاد في عضو دولة داخل ، بموافقته أو االختراع براءة مالك قبل من للبيع المنتج عرض بمجرد ينتهي نهولك ، االختراع
 فيمكن ، إليها استيراده تم ثم األوروبية االقتصادية المنطقة خارج للبيع  األصلي المنتج عرض تم إذا . األوروبية االقتصادية المنطقة أو

.األوروبية االقتصادية المنطقة داخل الحق صالحية تنته لم ، الحالة هذه في ، ألنه ذلك معارضة الحق لمالك

 في المنتج هذا إدخال تم إذا ، اختراع براءة ملكية فيه توجد ال بلد  في اختراع براءة على حاصلة طريقة باستخدام منتج تصنيع يتم عندما
 براءة عنوان في خليفته أو المالك قبل من إال المذكور البلد في المذكور لمنتجا استخدام يمكن فال ، اختراع براءة طريقة فيه توجد بلد

 لمحلفه أو للمالك فيمكن ، محمية االختراع براءة فيها تكون التي البلدان في الربح أجل من المنتج ثالثة أطراف استخدمت إذا. الطريقة
.االستخدام هذا يمنع أن الطريقة براءة ملكية في

:االختراع غرض كان مهما البراءة حق يمتد ال

 .التجريب تحقيق أو ، تجاري غرض لها يكون أال بشرط خاصة أماكن في تنفيذها يتم إجراءات أي على -

 النحو هذا على الُمعدة ولألدوية طبية لوصفة وفقًا الصيدليات محالت في لألدوية ، بالوحدات ، العاجل التحضير إلى -

 أو تنفيذها يمكن فال ، سارية تزال ال أخرى ببراءات محمية اختراعات استخدام على تنطوي ، تنفيذها أجل من ، البراءة كانت إذا
 براءة ملكية في يخلفه من أو للمالك يمكن ال ، الطريقة وبنفس. السابقة البراءة ملكية حق في يخلفه من أو المالك موافقة دون استخدامها
األخير مالك موافقة دون الالحقة ختراعاال براءة حق استخدام السابقة االختراع

 مرتبطة االختراعات من مجموعة أو ، فقط واحدًا اختراًعا ، اختراع براءة كل وبالتالي ، اختراع براءة طلب كل هدف يكون أن يجب
:لصاحبها التالية الحصرية الحقوق االختراع براءة تمنح. واحد ابتكاري تعليم لتشكيل البعض ببعضها

 أو  المتاجرة أو استخدام أو إنتاج من ، البراءة صاحب بموافقة إال ، ثالثة أطراف منع في الحق  له منتج هو الختراعا موضوع  -
 .االختراع براءة فيها توجد التي البلدان  إلى المعني المنتج األغراض هذه لمثل االستيراد أو البيع

 المنتج استخدام أو ، الطريقة تطبيق من ، البراءة صاحب بموافقة إال ، الغير منع في فالحق ، وسيلة البراءة موضوع كان إذا  -
 تسري التي البلدان في المعنية بالطريقة األغراض لهذه استيراده أو بيعه أو فيه المتاجرة أو مباشرة عليه الحصول تم الذي
 البراءة فيها

 المحمية بالطريقة إنتاجه تم الذي للمنتج مطابق منتج أي على الحصول تم أنه يُفترض ، الطريقة اختراع براءة حالة في -
 إلحدى وفقا اختراع ببراءة إليها المشار بالطريقة الثالث، الطرف بواسطة ذلك عكس على دليل تقديم يتم لم ما ، ببراءة

 : اآلتية الحاالت

 جديدًا  الطريقة بهذه عليه الحصول تم الذي المنتج كان إذا  -

 المذكورة البراءة صاحب كان وإذا ، ببراءة المحمية بالطريقة صنعه تم قد المطابق نتجالم  بأن كبير احتمال هناك كان إذا  -
 بالفعل المتبعة الطريقة تحديد على ، المعقولة الجهود طريق عن ، قادر غير

 أخرى بعبارة يةوالتجار الصناعية أسرارهم حماية في باالنتهاك للمتهمين المشروعة المصلحة احترام يجب ، العكس إلثبات محاولة في
 أحد أسرار على بالحصول ، الملكية في خلفه أو ، للمالك االختراع براءة فيها تسمح التي للطريقة السليم غير االستخدام تجنب يجب ،

.المنافسين
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 السنة من دءاب  السنوية، الصيانة رسوم لدفع ويخضع تقديمها تاريخ من سنة 20 تستمر الصناعية لالختراعات اختراع براءة إيطاليا في
 السنوية الرسوم دفع خاللها يمكن أشهر، ستة لمدة سماح فترة إعطاء يتم السنوية، الرسوم لدفع النهائي الموعد بانتهاء سمح إذا. الخامسة
.إضافية ضريبة دفع بشرط المستحقة

 والرسومات الوصف فيه تتاح الذي التاريخ في ذالنفا حيز البراءة آثار وتُدخل. البراءة شهادة امتياز مع للبراءة الحصرية الحقوق وتُمنح
 اإلخطار أن توضيح وينبغي. البراءة  طلب بمحتوى ثالث طرف  إخطار فيها يتم التي اللحظة من أو للجمهور، البراءة بطلب المرفقة
.منه جزءا فقط وليس البراءة لطلب الكامل المحتوى يتضمن أن يجب

 تاريخ من شهرا 18 بعد حال أي على متاح الطلب فإن البراءة، طلب مع يقدم أن يجب ،المسبق للنشر محدد طلب هناك يكن لم وما
 12 تمتد التي االتفاقية فترة  غضون في أي الدولية، األولوية إطار في إيطاليا إلى ُمد  د ثم أجنبي بلد في أوال الطلب أودع وإذا. اإليداع
.األول اإليداع تاريخ من شهرا 18 اءانقض بعد الطلب يُتاح األول، اإليداع تاريخ من شهرا

ً  عشر االثني خالل شخص، أي أن إلى المفهوم هذا ويشير. المسبق االستخدام مفهوم اإليطالي البراءات قانون ويتضمن  تسبق التي شهرا
ً  الخاصة شركته في استخدم قد األولوية، تاريخ قبل أو االختراع، براءة طلب إيداع تاريخ  براءة طلب موضوع كذل بعد يصبح اختراعا
.المسبق  االستخدام هذا حدود في االختراع هذا استخدام في االستمرار يمكنه آخر، طرف من اختراع

 لالختراع والفعال الحقيقي االستخدام ولكن تصميم، نشاط أي وال التجريب، يعني أن الخاصة الشركة في استخدام يقصد أن ينبغي ال
ً  استُظهر وإذا. الربح ألغراض د الثالث الطرف جانب من الالحق البراءة طلب إيداع أن نتذكر أن يجب االستخدام، في مسبقا  تمديد يجم 
 صاحب قبل من به مأذونا يكون أن ويجب االختراع براءة لحق  آخر تمديد أي ويخضع. المذكور اإليداع تاريخ في المسبق االستخدام

 الشخص. االختراع فيه استخدم الذي الشركة، فرع أو الشركة، مع إال االستحقاق هذا نقل يجوز وال. الملكية في خليفته أو المذكور الحق
.ومداه المسبق االستخدام هذا إثبات عن المسؤول هو المسبق االستخدام يدعي الذي

 الحقوق  أنواع

 طبيعة وذات( للتصرف قابل غير شخصي حق ، للمخترع أخالقي  حق) شخصي طابع ذات حقوق هي االختراع عن الناشئة الحقوق
 أو أحياء أشخاص عن صادرة  بأفعال إما االختراعات عن الناشئة المالية الحقوق تكون(. نقلها أو فيها التصرف يمكن حقوق) ميراثية
 الختراعا مؤلف إلى االختراع براءة في الحق يعود(. العامة للمصلحة أو للديون) الملكية ونزع والمصادرة للمصادرة تخضع أو ؛ موت

.وخلفائه

  البراءات منح متطلبات

: واالختراع ، اختراع براءة تكون أن أجل من
 ؛  قانونية تكون أن يجب ●
 الصناعي؛ المجال في للتطبيق مناسبة تكون أن يجب ●
 ؛  جديدة تكون أن يجب ●
 .الفن من للدولة الطبيعي التطور يكون ال أن يجب ، هو وهذا ، واضحا يكون ال أن يجب ●
● 

 عمل فإن ، ذلك ومع. اختراع براءة موضوع تكون أن  يمكن ال  العامة اآلداب أو العام للنظام المخالفة االختراعات أن هو قانوني معنى
 حماية العام بالنظام يقصد. إدارية الئحة أو قانون بموجب محظور  أنه لمجرد العامة اآلداب أو العام  للنظام مخالفًا يعتبر ال االختراع
 ، الحيوانات سالالت. األخالق مبادئ تغطي األخالق. والصحة والهدوء البدنية والسالمة واألمن السالمة مثل العامة المصالح

 أنه إلى اإلشارة تجدر ، ذلك  ومع. أيًضا اختراع ببراءة تسجيلها يمكن ال ، عليها للحصول المتبعة األساس في البيولوجية واإلجراءات
 هذه خالل من عليها الحصول تم التي المنتجات وكذلك الميكروبيولوجية لإلجراءات اختراع براءات على الحصول الممكن من

.اإلجراءات

.الزراعة ذلك في بما الصناعة، من نوع أي في غرضه استخدام أو تصنيع الممكن من يكون عندما صناعي  تطبيق له أن االختراع يعتبر
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 تاريخ قبل الخارج، في أو الدولة إقليم في للجمهور أتيح ما كل الفنية الحالة تعني.  الفن لةحا في مدرجا يكن  لم إذا جديدا االختراع ويعتبر
 أخرى وسيلة بأي أو باستخدامه، أو شفوي، أو كتابي وصف طريق عن أو البراءة، طلب إيداع

 اختراع براءة على للحصول  لطلباتا محتويات أو ، اإليطالية االختراع براءات طلبات محتويات لتشمل الفن حالة إلى أيًضا يُنظر
 للجمهور إتاحتها أو نشرها تم لو حتى ، االختراع تاريخ  من أقدم إيداع تاريخ لها والتي ، إيداعها تم كما ، إيطاليا تحدد دولية أو أوروبية

.الالحقة االختراع براءة لوثيقة مطابقًا محتواها يكون أن بشرط هذا ؛ الحقًا

 الشخص. الفن هذا في مهارته لشخص بالنسبة الفن حالة من واضحا يكن لم إذا ابتكاريا نشاطا يعني ثم ومن ضحا،وا يعتبر ال واالختراع
 في األخذ مع السابق الفن وثائق يقرأ الذي االختراع، ولدت التي األولوية تاريخ في الفن حالة تعرف افتراضية شخصية هو المهارة من

 نشاطه من والهدف الجمع منطق لديه ولكن بديهية قدرة أي لديه ليس المهارة من شخص. المكتسبة ومعرفته الدراسية معرفته االعتبار
 الطلبات تشمل التي الوثائق االعتبار في تؤخذ ال ال، أم ابتكاري النشاط كان إذا فيما البت وعند. له  تعطى التي للمشكلة حل إيجاد هو

 أو نُشرت، وقد االختراع، تاريخ قبل إيداع تاريخ لها يكون عندما  إيطاليا، تعين التي يةالدول الطلبات أو األوروبية الطلبات أو الوطنية
.الحق تاريخ في للجمهور، أُتيحت

 مشكلة يحل أن ويجب. جوهره في جديدا يكون أن يجب واضحا، يعتبر وال االبتكاري النشاط بشرط يفي أن يريد كان إذا واالختراع،
 في المجال ذلك في السابقة التقنية حالة مع بالمقارنة فقط، صغيرة كانت وإن حتى جديدة، مشكلة حل أي تحسين، على ينطوي وأن تقنية
ً  كان مما استنتاجه يمكن الذي النحو على االختراع محتوى يكون أال يجب. المحدد الوقت ذلك  حل يستتبع أن ويجب مسبقاً، موجودا

.بالفعل المعروفة الحقائق أو األشياء من مزيج مجرد يكون أال يجب ولذلك التكنولوجية؛ أو/و التقنية المشاكل

 االختراعات  أنواع

.نظام أو طريقة أو منتج على للحصول جهاز أو منتج  إلى االختراعات تشير أن يمكن

 عن ، الطرق طعاتتقا مثل  ، المادية الوظائف أو المعدات أو المصانع أو اآلالت إلدارة تُستخدم التي  ، المعالجات برامج حماية يمكن
.مكتوبون هم للطريقة وليس ، محمية البرنامج يؤديها التي الوظائف تكون أن بشرط ، اختراع براءة طريق

 االختراع براءة في وبالتالي ، االختراع براءة طلب في. النشر حقوق بواسطة كتابتها تتم التي بالطريقة محمية للمعالج البرنامج حماية  
 تحتوي أن يمكن لذلك. ومستقلة مستقلة مطالبات إنشاء إلى يؤدي مما ، البعض ببعضها مرتبطة اختراعات عدة كهنا تكون أن يمكن ،

.االستخدام ومطالبات ، الجهاز ومطالبات ، المطالبات وطرق ، بالمنتج  تتعلق مطالبات على االختراع براءة

 من أكثر أو اختراع من عناصر استخدمت إذا مشتقة أو ، آخر تراعاخ أي عن مستقل بشكل تصورها تم إذا ، رئيسية اختراعات تكون قد
 تجسيد يمكن فال ، ثالث طرف إلى وينتمي المفعول سارية تزال ال اختراع براءة على االختراع يعتمد عندما. السابقة االختراعات

 صاحب من إذن دون التابع  االختراع سيدتج المالك لهذا يمكن وال ، مسبقًا المحمي االختراع مالك من  إذن دون التابع االختراع
:أيًضا هناك يكون قد. نفسه  صاحب. االختراع

 باالختراعات الخاصة للوائح االختراعات هذه وتخضع ، ال أم ببراءة محمية كانت سواء ، بالفعل معروف هو ما تحسين اختراعات
؛  بتجسيدها يتعلق فيما المشتقة

 مجال في له أصلي تطبيق طريق عن ، سابقة ابتكارية فكرة أو ، بالفعل معروف لشيء جديدًا ااستخدامً  تستلزم عندما النقل اختراعات
؛  األصلي الغرض غير أخرى وألغراض الفن مجاالت من مختلف

 من أو معروف شيء من مأخوذة عناصر دمج أو حميم اتحاد خالل من تتحقق التي االختراعات تلك وهي ، المجموعة اختراعات
.ابقةس اختراعات

 اإلجراء 

.االقتصادية التنمية وزارة قبل من الغرض لهذا  المعدة البوابة خالل من االختراع براءة طلب تقديم يجب ، إيطاليا في
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 أو منفعة نموذج أو اختراع براءة على للحصول طلباتهم تقديم  إيطاليا في للمقيمين يمكن  ال ، اإلنتاجية األنشطة وزارة من ترخيص بدون
 ، استالم كمكتب الفكرية للملكية العالمي المكتب أو األوروبي االختراع براءات مكتب أو األجنبية الدول  مكاتب في حصريًا طبوغرافيا

.التفويض طلب تقديم تاريخ أو ، إيطاليا في التقديم تاريخ  من يوًما تسعين مرور قبل المذكورة المكاتب في بإيداعها يقومون يمكنهم وال

ً  كان إذا ما لمعرفة يُفحص ثم الوطني، الدفاع على يؤثر كان إذا ما لمعرفة أوالً  البراءة طلب يُفحص إيداعه، وبمجرد  الناحية من صحيحا
.  من المحال البحث بتقرير المتعلق القانون يقتضيها التي الخصائص يستوفي كان وإذا الرسمية،

 من بدًءا ، محددة فترة خالل مسبب طلب تقديم خالل من ، النهائية المنحة على اضباالعتر الثالثة لألطراف يُسمح  ، البلدان بعض في
 االعتراض إجراء ينطوي أن يمكن ، محددة بقواعد يتعلق فيما. المذكور البلد في االختراع براءات مكتب قبل من البراءة منح تاريخ
.الحق صاحب مع الفاحص قبل من مستقل بشكل إدارته يمكن أو ، األطراف بين حوار على

 رسوم دفع أو( ) التجارية والعالمات للبراءات اإليطالي المكتب إلى اإلنجليزية اللغة إلى المترجمة المطالبات إرسال الممكن من
 رفض يتم وإال ، اإليداع تاريخ من شهرين غضون في األكثر على البحث رسوم دفع أو المترجمة المطالبات إرسال يتم أن يجب. البحث
 قابلة غير هي التي التطبيقات تلك على للقضاء قبل ما تصفية وينفذ الطبقة يعين  االختراع، براءة طلب يتلقى عندما. الطلب 
.الواضح من للبراءة

ً  كان وإذا الوطني، بالدفاع تتعلق ألسباب مهم غير البراءة طلب كان إذا  للبراءات األوروبي المكتب إلى يرسل فإنه رسمياً، صحيحا
ً  اإليداع، تاريخ من أشهر تسعة غضون في ، إلى ويرسل سابقة فنون عن ببحث يقوم الذي( )  حالة في. أولي ورأي تقريرا

.معجلة إجراءات لتنفيذ( رفض في بالحق تحتفظ قد التي)  يطلب أن الممكن من عاجلة

 لحظة في توفيره يتم لم إن البرمجيات، باستخدام المترجم الوصف من بدعم المترجمة المطالبات أساس على بالبحث  وتقوم
 المكتب يعترض قد. البرامج باستخدام تمت التي الترجمة من نسخة طلب الممكن من البحث، بشأن شكوك وجود حالة في. تقديمها

.البراءة من جزء على فقط بالبحث والقيام ةمبتكر وحدة وجود عدم على للبراءات األوروبي

 الممكن من ،(  قبل من إحالته ويتم اإليداع من أشهر تسعة حوالي بعد عادة يحدث الذي) األولي والرأي البحث تقرير تلقي بعد
 متاحة الوثائق جميع جعل م يت  عندما  ، الطلب تقديم تاريخ  من شهًرا عشر ثمانية غضون في النص على تعديالت أو طوعية تعليقات تقديم

 الرأي استخدام ويمكنه البحث تقرير إلى فحصه في يستند أن يجب الذي ، اإليطاليين الفاحصين قبل من الطلب فحص ويتم للجمهور
.للتشاور فقط للبراءات األوروبي المكتب عن الصادر األولي

 البراءات، بشأن التعاون معاهدة أو أوروبية اختراع كبراءة تمديده  ميت  الذي الجديد، اإليطالي لإلجراء الخاضعة للبراءة يكون أن يمكن
.األول اإليطالي اإليداع مطالبات كانت التي نفسها هي المطالبات كانت إذا البحث، رسوم من جزء سداد في الحق

 المتحدة الواليات سيما وال ، جنبيةاأل البلدان بعض في ، للبراءات األوروبي المكتب أعده الذي  بحث تقرير أن إلى اإلشارة وتجدر
.بالكامل صياغته إعادة يتم  ما  غالبًا ،

 إجراء يتم لم أنه يالحظ العام  الملف وفي ، بحث بدون البراءة منح يتم ، التنفيذ قيد يزال ال البحث كان  إذا ، مبكر إصدار طلب حالة في
.العاشر بعد مطالبة كل عن رسوم دفع يجب ، إيطاليا في. بحث

 من معينة فترة غضون في معلل سليم طلب بتقديم النهائية المنحة على اعتراض بتقديم ثالثة ألطراف فيها يسمح بلدان أيضا هناكو
 بين حوار على المعارضة إجراء ينطوي أن يمكن المحددة، بالقواعد يتعلق وفيما. البلد ذلك في البراءات مكتب قبل من منحها تاريخ

.مستقلة بصورة الحق مالك مع الفاحص إدارته تولىي أن يمكن أو األطراف،

  البراءة حماية مجال

 ؛ المطالبات محتوى خالل من االختراع براءة حماية مجال تحديد يتم أن األساسية المبادئ من ، واألوروبي اإليطالي القانون من كل في
 إلى اإلشارة تجدر ، ذلك ومع . التكامل حيث من بالتالي وليس ، الحماية عناصر تفسير ألغراض فقط والرسومات الوصف في النظر يتم
 موجودة غير ميزات على الحماية عناصر تحتوي أن  يمكن وال ، القانونية الناحية من المطالبات وتبرر تدعم والرسومات الوصف أن
.والرسومات الوصف في
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 وفي الوصف إلى تستند أن ويجب ، وموجزة حةواض تكون أن يجب ، المطلوبة الحماية موضوع تحدد الحماية عناصر ألن نظًرا
 الرسومات في أو/  و الوصف في ميزات هناك  كانت إذا. ذاتها حد في مفهومة تكون أن أيًضا يجب ؛ الممكنة الرسومات أو المخططات

 غير المطالبات في ميزات هناك كانت إذا ، نفسها بالطريقة. محمية ليست المذكورة الميزات فإن ، الحماية عناصر في موجودة غير
.أخرى  أطراف مواجهة في الميزات هذه استخدام يمكن فال ، الرسومات  أو/  و بالوصف مدعومة

ً  وتدعمها يبررها  ما لها التابعة والمطالبات تابعة، أو مستقلة المطالبات  مطالبة هي المستقلة المطالبة. المعنية المستقلة المطالبة قانونيا
. االختراع موضوع تحديد على تعمل والتي حمايته، يطلب الذي  لالختراع"( الزجاجة عنق" يسمى ما) األساسية الخصائص تستنسخ
 توفير يطلب أخرى متغيرات أو خصائص إلى وتشير بها، ترتبط التي المستقلة المطالبات خصائص جميع المعالة المطالبة تتضمن
 بالمطالبة يتعلق فيما حتى أو المطالبات بأحدث يتعلق فيما للبراءة قابلة تهاذا حد في التابعة المطالبة كانت إذا يهم وال. لها الحماية
 بعض وفي. ذاته حد في للبراءة قابال يدعمها الذي الرئيسي االدعاء يكون ال عندما  إال مهما األمر هذا يكون وال. بها ترتبط التي المستقلة

 منح تاريخ في يودع الذي التقسيم طلب موضوع ذاتها حد في  براءة على الحصول يمكن التي التابعة المطالبة تكون أن يمكن النظم،
.الرئيسي الطلب

ف التعدي، حالة وفي  الذي بالشخص يسمى ما قبل من المستقلة المطالبات في محدد هو كما االختراع بموضوع يسمى بما الحماية تُعرَّ
 ببراءة المحمي والمجال البراءة، وصف في الموجودة االبتكارية، كرةالف بين الجوهري الفرق مالحظة المهم ومن.  الفنون في مهارة له

. التابعة المطالبة وتبرر تدعم  التي المستقلة المطالبة انتهاك تم إذا إال منتهكة التابعة المطالبة تعتبر وال. المطالبات في الموجودة ُمنحت
 المطالبات من أكثر أو مطالبة في إدماجها الممكن فمن صحيحة، غير ةمستقل مطالبة أن اإلدارية، المعارضة أو الفحص أثناء تبين، وإذا

.ومستقلة صحيحة جديدة، مطالبة تحقيق وبالتالي الوصف، في واردة سمات على بالحصول أو التابعة،

 غير ، الصلة تذا السابق الفن وثائق تصبح عندما طلبها ويتم نشط قانوني إجراء اتخاذ في البدء قبل التعديالت طلب يجب  في
 محتملة قضية على التغلب أجل من التعديالت طلب يمكن حالة، أثناء أو للبراءات، األوروبي المكتب في. معروفة ، قبل من معروفة
 التشريعات لبعض وفقا للبراءات األوروبي المكتب في التعديالت طلب يجب. صلة ذات سابقة فنية وثائق وجود بسبب لإللغاء،

.األوروبية

 غير ، الصلة ذات السابق الفن وثائق تصبح عندما طلبها ويتم نشط قانوني إجراء اتخاذ في البدء قبل التعديالت طلب يجب  في
 محتملة قضية على التغلب أجل من التعديالت طلب يمكن حالة، أثناء أو للبراءات، األوروبي المكتب في. معروفة ، قبل من معروفة
 التشريعات لبعض وفقا للبراءات األوروبي المكتب في التعديالت طلب يجب. صلة ذات سابقة فنية وثائق وجود بسبب لإللغاء،

.األوروبية

 النظم بعض في. الحق هذا إلغاء يطلب عندما القضائي، النظام مراحل من ودرجة مرحلة كل في التقييدات طلب يمكن إيطاليا، وفي
 بالكامل المستقل االدعاء قراءة يجب. النتهاك فعالة إجراءات وجود حالة في لمطالباتا على تعديالت طلب أيضا الممكن من األوروبية،

.التكافؤ خالل من أو ، المطالبة في بالكامل تدخالً  يعتبر ما قراءة يمكن عندما ، حرفيًا التداخل يكون أن يمكن. تدخالً  يعتبر بما ومقارنته

 والتي ، بها والمطالبة األولوية تاريخ لحظة في االختراع براءة في الموضحة الوسائل نم بدالً  ، التقنية الوسائل تلك بالمكافئات نعني
 المعادلة الوسائل مفهوم فإن ، ذلك على عالوة. معين عقلي جهد بذل إلى الحاجة دون الماهر للشخص واضًحا لها البديل االستخدام كان
 عدم أو مالءمة مدى لتقييم مسبقًا فحصها تم التي األنظمة في البراءة حمن  يسبق الذي اإلجراء في أي ، الفحص إجراء في أيًضا مهم

 أو االختراع موضوع لتحديد ، إيطاليا في المثال سبيل على يحدث كما محكمة في أو ، السابقة الصناعية التقنية حالة مستند مالءمة
 وفقًا كدواء حمايته أيًضا يمكن ، جديدًا منتًجا الدواء يكون عندما أنه على باألدوية الخاصة المطالبات صياغة تنص. المحمي مجاله

.للمادة الممنوحة للحماية

 الستخدام المواد خليط أو المادة  حماية يمكن ، عالجية خصائص بدون ولكن ، ذاته حد في معروف كدواء المستخدم المنتج  يكون عندما
.العالج في محدد

 االختراع  براءة حماية

 والحق التراثية بالحقوق يتعلق وهو. واحد  آن في وجزائية مدنية مسألة هي اختراع براءة على الحاصلة عاتاالخترا حصرية حماية إن
.للمخترع المعنوي
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 لمنع) والحظر ،(ال أم حدث قد االنتهاك كان إذا مما للتحقق) التأكد إجراءات الحصري الحق لحماية القضائية اإلجراءات تكون وقد
 وكذلك ،(الضار للفعل نتيجة به لحق الذي الضرر عن عادل تعويض على للحصول) األضرار استردادو ،(الضار الفعل استمرار
 نتذكر أن يجب. سواء حد على  وسلبية إيجابية القضائية اإلجراءات تكون أن ويمكن(. نزاع موضع البراءة ملكية تكون عندما) المطالبة

 مكتب لديه ليس ألجنبي اختراع براءة لقب ينتهك الشركة منتج كان  إذا ما تقرر يوالت  ، سلبي تأكيد إجراءات اتخاذ الممكن غير من أنه
.إيطاليا في إقامة محل أو مسجل

.منقولة تجارية إجراءات بأنها الصناعية االختراعات ببراءات المتعلقة القانونية اإلجراءات وتوصف

 من شكل بأي شركة،" أي فيها، طرفا أجنبية شركة تكون التيو 22.02.2014 من تبدأ الفكرية الملكية على نزاعات ألي بالنسبة
 أقسام تسعة ،"اإليطالية األراضي داخل ثابت بشكل يمثلها الثانوي مقرها أن حتى الخارج، في القانوني  ومقرها دمجها، يتم األشكال

 للمكاتب) كالياري وبوتنزا، تارانتو ليتشي، ، باري مناطق في  الواقعة القضائية للمكاتب) باري: وهي المختصة، هي فقط متخصصة
 كاتانزارو، كاتانيا،  كالتانيسيتا، مقاطعات في الواقعة القضائية للمكاتب) كاتانيا ،(وساساري كالياري مقاطعتي في الواقعة القضائية
 الواقعة القضائية للمكاتب) ميالن ،(وجنوى بولونيا مقاطعتي في الواقعة القضائية للمكاتب) جنوة ،(كاالبريا ريجيو باليرمو، ميسينا،

 أنكونا مناطق في الواقعة القضائية للمكاتب) روما ،(وساليرنو نابولي ، القضائية للمكاتب) نابولي ،(وميالنو بريشيا مقاطعتي في
 في الواقعة يةالقضائ  للمكاتب) والبندقية( تورينو مناطق في الواقعة القضائية للمكاتب) وتورينو( وروما  وبيروجيا والكويال وفلورنسا
(.والبندقية تريستي  بولزانو، ترينتو، مقاطعات

ً  عليه المدعى يكون حيث المتخصص القسم أمام الدعاوى رفع يتم ، المختلفة للحاالت وفقًا  المختص الشخص أمام أو  ، موطنًا أو مقيما
 في المتخصص القسم قبل أو ،. الواقعة فيه حدثت الذي بالمكان المختص الشخص أمام أو ، فيه يسكن أو المدعي فيه يقيم الذي بالمكان

 ولجميع المختصة المحكمة لتحديد مختاًرا موطنًا يعتبر االختراع براءات سجل في المدون العنوان أن إلى اإلشارة وتجدر. روما
 براءات سجل في بالتحقق دائًما يُنصح ، نكا مهما إجراء أي في  الشروع قبل ، وبالتالي. سواء حد على والقضائية اإلدارية اإلخطارات

 مرة أو ، اإلقامة مكان أو العناوين على تعديالت هناك كانت إذا أيًضا ولكن ، مالحظات أو تسجيالت هناك كانت إذا فقط ليس االختراع
 الدعوى هذه رفع أيًضا يمكن ، المدعي بحقوق تضر أنها يُفترض حقائق إلى الدعوى تستند عندما. اإلختراع  براءة محتوى في أخرى

.الوقائع ارتكاب فيها تم التي المنطقة في  المكان في المتخصص القسم أمام

 التعدي إثبات عبء يقع بينما ، االختراع براءة في يطعن من عاتق على األحوال من حال بأي البراءة انقضاء أو بطالن إثبات عبء يقع
 كما. المذكورة الحقوق ينتهك  أنه يُدَّعى ما مصادرة أو وصفًا يطلب أن تراعاالخ براءة حقوق لصاحب  يجوز. البراءة صاحب على

 عند يساعده قضائي مأمور والمصادرة الوصف يتولى. به لحق الذي الضرر امتداد توثق أو تثبت التي المستندات أخذ يطلب أن له يجوز
 والمصادرة بالوصف يسمح الذي اإلجراء يحدد. أخرى سيلةو أي أو تصوير وسيلة أو تقنية وسيلة بأي وأيًضا أكثر أو خبير الضرورة

.أيًضا والقواعد الحدود

 ينتهك شيء أي واستخدام وتداول تصنيع حظر يطلب أن ذلك بعد ويمكنه مؤقتة تدابير يطلب أن االختراع براءة حقوق لمالك يمكن
 الملكية لقانون الخاصة للقواعد وكذلك المؤقتة بالتدابير لقةالمتع المدنية اإلجراءات قانون ألنظمة الطلب هذا ويخضع. االختراع براءة

 كل عن مستحق مبلغ تحديد يمكنه ، الحظر القاضي يقرر عندما. خاللها أو الرئيسية الدعوى قبل الحظر طلب تقديم يمكن. الصناعية
.اإلجراء تنفيذ في تأخير كل عن أو ، الحقًا يحدث احترام عدم أو انتهاك

 معينة حقوق على يتعدى ال منتجاته أحد أن من التأكد في ثالث طرف يرغب عندما الصالحية من السلبي والتأكد التحقق إجراءات تُطلب
 ليس ثالثة أطراف ضد السلبي التحقق دعاوى رفع يمكن ال. اآلخرين حقوق صحة من التحقق في آخر  طرف يرغب وحيث ، لآلخرين

إيطاليا في المتاحة االختراع براءة المذكورة الثالثة األطراف لدى يكن لم ما إيطاليا في مسجلة مكاتب لديها

 ، له كملك البراءة مالك على المخالفة المواد وتوزيع ، الحكم نشر هي مخالفة ارتكب أنه يتبين  الذي الشخص يتكبدها قد التي والعقوبات
.الناجم الضرر عن للتعويض مبلغ من. المبلغ ودفع ، إتالفها أو منها الحرمان أو األشياء تلك وإزالة
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. النهائي الحكم إلى للوصول معينًا وقتًا وتتطلب معينة تكلفة لها بك الخاصة االختراع براءات حقوق عن للدفاع القضائية اإلجراءات
 تستمر دول هناك. عنه الناجم والضرر االنتهاك مدى سياق في الوقت تقييم يجب. االنتهاك قيمة االعتبار في األخذ مع التكلفة تقدير يجب
 هناك ، الطريقة وبنفس. سنوات 7 إلى 6 من القضية فيها تستمر قد دول أيًضا هناك ولكن ، معقولة زمنية لفترة االنتهاك دعوى فيها
.باهظة التكاليف فيها تكون دواًل  هناك  ولكن ، معقولة القضية تكلفة فيها تكون دول

 الخارج  في البراءة حماية

 الموسع النص كان وإذا. إيداع أول من شهرا 12 غضون في األولوية، ذي اإلجراء بموجب الخارج، إلى البراءة طلب تمديد يمكن
 ً  متصلة غير النص، في جديدة ميزات إدخال تم إذا. األولوية حق له فإن إيطاليا، في أودع كما األصلي للنص كبير حد إلى مطابقا

.األولوية بحق عتتمت  ال الجديدة الميزات هذه فإن باألصولي،

 يكون أال شريطة األول، اإليداع تاريخ من شهرا 18 غضون في أي األولوية، ذي اإلجراء خارج البراءة طلب تمديد أيضا ويمكن
 عن الممكن، من كان إذا  السوق، في االبتكارية الفكرة على يحتوي الذي الشيء بوضع مثال) للجمهور متاحا البراءة طلب مضمون

 الثالثة األطراف أن بشرط أو ذلك، خالف كشف قد االختراع موضوع يكون ال أن وعلى ،( االبتكارية الفكرة فهم ئن،الكا فحص طريق
 تلك مثل الموحدة اإلجراءات أحد من االستفادة أي حده، على بلد كل الخارج في التمديد يتم أن ويمكن. مماثال طلبا األثناء هذه في تقدم لم

(. ) الدولي التطبيق اتفاقية أو للبراءات األوروبية قيةاالتفا إطار في تتم التي

 اعتبار يجب. اختراع براءة ملكية لتأكيد البلدان أي في يقرر أن المرء على  فيها يتعين التي اللحظة بتأخير يسمح إجراء   يوفر
 اإلجراءات استخدام يجب. منح إجراء هو بياألورو االختراع براءات إجراء أن حين في ، منح إجراء وليس تأخير إجراء   إجراء

 في. المنحة بعد تنشأ أن يمكن التي المشاكل وكذلك ، المنحة إلى للوصول اإلجراءات هذه تتطلبها التي األوقات مراعاة مع الموحدة
.االختراع براءة حق منح قبل يالتعد دعوى ببدء تسمح التي( إيطاليا مثل) البلدان  من قليالً  عددًا هناك أن إلى اإلشارة تجدر ، الواقع

.دفاعي إجراء ببدء اهتمام أي إحباط إلى بالفعل بدأ قد االنتهاك يكون عندما تحدث التي المنحة تؤدي أن يمكن

 الخارج في البراءات حماية نفقات تجد أن يجب ولذلك،. آخر  إنتاج استثمار أي بها ينظر التي الطريقة  بنفس التمديد في النظر يجب
 وعالوة. عليها الحصول في المالك يأمل الذين المنافسين على الميزة في أو النسبي المساهمة وهامش معقول، أعمال رقم في تمراسال

 ألن البلدان، بعض في إال القضائية اإلجراءات في البدء المجدي من يكون ال أن إمكانية االعتبار في الحماية تأخذ أن يجب ذلك، على
 بموجب ضمان فيها يوجد ال التي البلدان وفي. ومتوقعة معقولة أحكاما وتصدر معقول وقت في تُختتم دانالبل هذه في اإلجراءات

.الفعال التقني التعاون أو التجارية األسباب وتقييم التأمل من فترة طول بعد إال البراءات تودع أن  ينبغي ال القانون،

.الدوران أو التنافسي الحاجز حيث من حقيقي اهتمام يوجد ال نهأ يُرى أن بمجرد البراءة سند عن التخلي يجب وبالمثل،



135

 

  بخطوة خطوة رومانيا: 16 الفصل

 رومانيا في العاملة التجارية األعمال من كبيرة نسبة سجلت وقد. شركة 525,660 مجموعه ما رومانيا سجلت ،2017 عام بحلولو
 رب أكبر أيضا هو الخدمات وقطاع( . )لإلحصاء الوطني المعهد قدمها التي الرسمية البيانات في جاء كما الخدمات، قطاع في

:يلي ما االعتبار في يأخذوا أن األجانب للمستثمرين وينبغي. البلد في عمل

هنا؛  المسجلة  الشركات مجموع من ٪46.7 تمثل النشطة، الرومانية الشركات من حصة أكبر لديها الخدمات قطاع

رومانيا؛  في المستخدمة العاملة القوة مجموع من المائة في 35.4 تمثل أيضا أنها

السابق؛ بالعام مقارنة المائة في 5 بنسبة زيادة - شركة 525 660 - الرومانية الشركات عدد مجموع وبلغ

شركة؛  172 000 على الروماني التجارة قطاع واستحوذ

الخدمات؛ قطاع في يعملون ستبوخار العاصمة في العاملين من 79٪

(.مواطن مليون 2 من أكثر لديها المدينة) موظف مليون 1 من أكثر لديها بوخارست 2018 عام بحلول

 المتعددة مجموعات 73،000 لديها  البلد أن أيضا يعرفوا أن يجب القانونية الكيانات أحد إنشاء يريدون الذي األجانب األعمال رجال
.المحلية السوق في العاملة الشركات من الجنسيات

.5,300 فقط بالضبط، صغيرة؛ مئوية نسبة سوى رومانيون أعمال رجال أسسها شركات تمثل ال الشركات، هذه بين ومن

 القانوني  النموذج اختر: األولى الخطوة

:هي التالية القانونية النماذج

● Societăți comerciale،  (الشركات)  اختصار 
● Societăți de perso (الشراكة عمليات أيضا وتسمى المدمجة، غير الشركات) 
● Societatea în nume colectiv ,اختصار, عامه شراكه)  اختصار  
● Societatea în comandită simplă ,اختصار, محدودة شراكة)  اختصار  
● Societăți de capitaluri (مؤسسات  أيًضا تسمى, اعتبارية شركات) 
● în comandită pe acțiuni ,(باألسهم محدودة شركة)  اختصار 
● Societatea pe acțiuni ,(مساهمة شركة)  اختصار 
● Societăți hibride (المختلطة الشركات) 
● Societatea cu răspundere limitată cu proprietar unic ,اختصار  
● S.A. )Societate pe Acţiuni≈ : (المتحدة المملكة) محدودة عمومية شركة 
● S.C.A societate în comandită pe acţiuni :أسهم مع محدودة شراكة 
● S.C.S. societate în comandită simplă ≈ :محدودة  شراكة 
● S.N.C. societate în nume colectiv ≈ :العامة  شراكة 
● S.R.L. societate cu răspundere limitată ≈ :(المتحدة المملكة) المحدودة الشركة 
 (المتحدة الواليات) الوحيدة والملكية( المتحدة المملكة) حرة مهنة ذو: ≈ ●
● O.N.G. )Organizație Non Guvernamentală ≈ :)الحكومية غير التقاعدية المرتبات صندوق  
" مساهمة شركة(; المسؤولية محدودة شركة ●

 

ً  األكثر القانونية النماذج :قانوني نموذج اختيار يمكنك. ) و ) هي شيوعا

١. Societate cu răspundere limitată SRL - المسؤولية  محدودة شركة 
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Societate cu răspundere limitată ,األعمال لبدء شيوعا األكثر الطريقة تمثل( المسؤولية محدودة شركة)  اختصار    
 مال رأس مع دمجت هو. رومانية شركة يسجلون عندما األجانب للمستثمرين  المفضل القانوني الكيان أيضا وهي رومانيا في التجارية

 الديون التزامات أن هي المحدودة للشركة ةالرئيسي  السمة أن الواضح ومن. واحد مساهم قبل من تأسيسها ويمكن. 200 رون من
 رومانية لشركة المال لرأس األدنى الحد أعاله، أوردنا وكما. والمدفوعة بها المكتتب األسهم في المساهمات على تقتصر االجتماعية

 الذين الشركاء لعدد ىاألقص الحد. 10  األدنى الحد قيمة لها أسهم إلى تقسيمها يجب الذي ،200  هو محدودة مسؤولية ذات
. أشخاص أو قانونية كيانات الشركاء أو المساهمون هؤالء يكون أن يمكن. 50 هو محدودة مسؤولية ذات شركة في المشاركة يمكنهم
 أن يمكن محدودة؛ أو كاملة صالحيات لديهم  تكون قد الذين أكثر، أو واحد مدير رومانية محدودة مسؤولية ذات لشركة يكون أن يمكن

 مساهم المحدودة األسهم لشركة يكون أن حالة في. محدودة غير أو محدودة تكون قد الروماني المدير والية مدة. أجانب أو رومانية ونتك
ً  المساهم هذا يكون أن يمكن وحيد، ً  أيضا  العمل غرفة إلى وتقديمه العمل اتفاق صياغة يجب الحالة هذه في) المعنية الشركة في موظفا

(.رومانيا في

٢. Societate pe acţiuni) SA )- محدودة  عمومية شركة 

 واحد يكون قد  في المشاركين  عدد. أجنبيين أيضا المديرون يكون أن يمكن. األجنبية مملوكة  المئة في مئة   تكون أن يمكن
ً  يكون أن الوحيد للمساهم يمكن ال. األكثر على خمسين و األقل على ً  مساهما  رجل األعمال يحدث. واحدة  شركة من أكثر في وحيدا

 سواء، حد على وعينية نقدًا الرأسمالية المساهمة تقديم يمكن(. ) رومانيا في  باعتبارها  أيضا األحيانا الواحد
. األقل على ليو 200 إلى وتصل

(.2019 أبريل 8 في اليورو 4.75= رون 1)

 Societatea in Comandita pe Actiuni –" ألسهمبا المحدودة الشراكة" الرومانية الشركة

 تكون أن إلى يحتاج ألنه” النائمة الشراكة شركة“  مع مشابه التجاري النموذج هذا.  روماني كيان من  جدا الشائع النوع من ليست انها
 من مختلفة أنواع لديهم همونالمسا ،"النائمة الشراكة شركة" حالة في الحال وكما,  األقل على  المساهمين  اثنين قبل من مدرجة

.رومانيا في محامينا من فريق قبل من هذا يقدم أن ويمكن,  المسؤولية

 وتختلف. األسهم من  يتكون مشترك مال رأس لديها  باسهم المحدودة الشراكة شركة أن هو الشركات نوعي بين الرئيسي الفرق 
  يسمى هم و الشركة التزامات عن شخصيا مسؤول الذي مساهمون هناك وبالتالي، للمساهمين، بالنسبة الشركة التزامات مسؤولية

 األنواع. الشركة مؤسسي والتزامات حقوق حول التفاصيل من  المزيد رومانيا في المحاماة شركتنا يقدم أن يمكن". "
.الشركة مال رأس في به شاركوا الذي المبلغ إلى فقط الشركة ديون عن مسؤولون ،" " ، المساهمين من األخرى

 يمكن ال(. يورو 19,042 وهو باليورو، يعادلها ما أو)   90,000 األدنى الحد مال برأس األعمال نموذج دمج يتم أن يجب
.الشركة التزامات عن شخصيا المسؤولين المساهمين قبل من إال الشركة إدارة

 

 الرومانية؟ SRL مزايا هي ما

 المحاماة مكتبنا يقدم أن يمكن. لمؤسسيها المزايا من المزيد توفر الرومانية  فإن ، الشركة مال رأس يمةق انخفاض جانب إلى
.٪100 بنسبة أجنبية ملكية مع تشكيلها يمكن والتي المحلية،  خصائص حول واسعًا عرًضا الروماني

 ؛(أيام ثالثة فترة في الشركة تشكيل يمكن) السريع التسجيل إجراء من تستفيد أن يمكن: التالية هي الرومانية ل  األخرى الخصائص
 تأسيس تم إذا الناس؛ لعامة بيعها يمكن وال الشركة، أسهم تقسيم يمكن ال أجنبية؛ تكون أن يمكن الذين يدمج، أن واحد مساهم ويستطيع

 حيث ، للعمل رسمي عنوان إنشاء الشركة على يجب. اخرى شركة بواسطة تسجيله يمكن ال ؛واحد  مساهم قبل من الرومانية 
.الرسمية مراسالتها تتلقى أن يمكن

 الرومانية؟  SRL لبدء الرئيسية الوثائق هي ما
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 أنواع في لكن،و االختالفات تظهر أن يمكن. حد إلى  مشابهة رومانيا في المتاحة الشركات أنواع من نوع لكل التسجيل إجراءات
 يجب ، الرومانية المسؤولية المحدودة شركات حالة في. المختار القانوني الهيكل تسجيل عند يستعدوا أن  المستثمرين على يجب الوثائق،

 لشركةا إذا الوطنية؛ التجاري السجل مكتب تودع أن يجب التي التأسيس، وشهادة الرابطة مواد: التالية المستندات تقديم المستثمرين  على
 السجل مكتب عن صادرة مقتطفات المعنية؛ الشركات الرابطة مواد إيداع الضروري فمن كمساهمين، الشركات من  مستثمرون لديها

 عن الصادرة االئتمانية األهلية رسالـة على أيضا الملف يحتوي أن ويجب الشركات؛ في المساهمين تسجيل فيه تم الذي البلد في التجاري
.الشركة الممثلي هوية وثائق ونسخ الموحد الطلب وذجنم مالية؛ مؤسسة

ل: الثانية الخطوة   التجارة  غرفة مع رسميا شركتك سج 

(  ) الوطنية التجاري السجل لمكتب الرئيسية الوظيفة هي جديد قانوني تجاري لكيان التسجيل عملية

 المتعلق القانوني اإلطار. العدل لوزارة تابعة وطنية سلطة ،([
.المال رأس ومتطلبات الالزمة واإلجراءات الوثائق يحدد الذي ،31/1990 قانون اساسا يحدده جديدة شركات بتأسيس

 تم التي يدةجد محدودة خاصة شركة ألي يمكن. واالنكليزية الرومانية باللغتين واإلجراءات بالوثائق  شاملة قائمة  وتوفر
 من اإلعفاء من تستفيد أن األوروبية االقتصادية المنطقة داخل أخرى شركة في حصة صاحب أو شريكا يكن لم أشخاص مؤسساتها

 محدودة شركة)  الصغر البالغة كالمشاريع التسجيل اختاروا إذا.   تتطلبها التي اإلعداد وتعريفات ضرائب جميع
.6/2011 في الصادر االستعجالي القرارالحكومي في المبينة األخرى األمور من االستفادة كنهميم كما ،(مرة ألول خاصة

31/1990 قانون←

← 

← 

  ةالمحدد االقتصادي القطاع بدء

 في األنشطة تصنيف)  قانون بموجب مصنف هو كما ومنظم، مسجل اقتصادي قطاع ضمن شركة أي نشاط يندرج أن يجب
(.الوطني االقتصاد

 بين تتراوح التي المتخصصة االقتصادية األنشطة من متنوعة لمجموعة  ضرورية المحددة والتصاريح الترخيص إجراءات تكون وقد
الطبية والخدمات والالسلكية السلكية واالتصاالت الطبيعية الموارد جواستخرا األغذية تجهيز

← 

  والمحاسبة المالي التنظيم:  الثالثة الخطوة 

 المحاسبه 

.والمعدلة المحدثة ،227/2015 قانون الضريبي، القانون في األشخاص و الشركات على المستحقة والمساهمات الضرائب تقنين  يتم

ف  عن فضالً  المستهلكين، أو أصحابها أو الشركات على مباشرة إما تنطبق أولية ضرائب بأربع للشركات الروماني المالي النظام ويُعرَّ
(.الحرة المهن وأصحاب) الموظفون يدفعهما ضرائبين فرض

 الشركات  ضريبة

.للضريبة الخاضعة الربح على الشركات يعجم قبل من تدفع( ٪16) الشركات ضريبة
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 األسهم  أرباح ضريبة

.األسهم حاملي أو للشركاء الشركة بها تقوم التي األرباح مدفوعات تغطي التي%(  5) األسهم أرباح ضريبة

 التي ودةالمحد الخاصة الشركات. )الصغيرة المشاريع جميع قبل من دفعها يتم( 1-3)% صغر متناهية لمشروعات الدخل ضريبة
.الشركات ضريبة من بدال اإلجمالي دخلها على.( صغر متناهية كمشروعات تسجل والتي سنويا يورو مليون 1 من أقل اإلجمالي دخلها

 تكون أن الجديدة الشركات خيار مع النهائي، المستهلكين  جميع قبل من تدفع( معينة لفئات تخفيض أو ٪19) المضافة القيمة ضريبة
.يورو 65.000 من أقل اإلجمالي دخلها كان إذا معفاة

ً  الموظفون  سيدفع ذلك، إلى باإلضافة  ويختلف) للضريبة الخاضع الدخل على تدفع( ٪10) الدخل ضريبة: رواتبهم على  ضرائبين أيضا
 في المساهمات(. اإللزامية والطبي االجتماعي التأمين اشتراكات دفع بعد الدخل حساب طريق عن األول المقام في اإلجمالي الدخل عن

 جميع على معينة وشروط معايير تنطبق(. اآلخير   يدفع العمل صاحب -% 2.25%+10%+25( )والطبي) االجتماعي  التأمين
.المالية وزارة من المحددة المعلومات مع الضريبية األنظمة

 

الرومانية المالية وزارة← 

   227/2015 القانون← 

  عمل خطة اكتب: الرابعة الخطوة 

١٧ و ١٠ األخضر الكتاب فصلي إلى انظر

 

 تجاري  عمل  حساب فتح:  لخامسةا الخطوة  

. شخصيا تذهب أن يجب الرومانية البنوك أحد مع تجاري حساب على الحصول تريد إذا

.ائتمانية بطريقة التأسيس وقت مفتوح حساب في السهمي المال رأس إيداع يمكن كما

 

 تراخيص على الحصول طلب و والقواعد البيئة حماية قوانين: السادسة الخطوة  

 في خاصة البيئة، بحماية يتعلق فيما محددة أو صرامة أكثر ولوائح بقواعد االلتزام إلى االقتصادي، قطاعها حسب الشركات، تاجتح وقد
 التي االقتصادية لألنشطة شاملة قائمة مع خاصة البيئي اإلذن  عملية يلزم قد وبذلك،. والصناعية والطاقة الزراعي النشاط مجاالت
ً  تتطلب  البيئة حماية قوانين معظم. ومعدل  محدث ،1798/2007 الوزاري األمر خالل من البيئة لحماية الوطنية  الوكالة من متاحة إذنا

 أيضا التي البيئة لحماية الوطنية الوكالة قبل من  البيئية الحمايات إنفاذ ويتم األوروبي االتحاد توجيهات من مباشرة مستمدة الرومانية
 بالبيئة علقةالمت  التشريعات جميع بنشر مكلف

http://www.anpm.ro/
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1798/2007 MO http://www.anpm.ro/documents/12220/2049816/OM+nr+1798-
2007autorizare_2017.pdf/447e9f2b-b679-4687-8a17-231bf9ea9383 

لبيئة في االتحاد األوروبي← بوابة ا  

https://europa.eu/european-union/topics/environment_en

تجاري  موقع وصنع) الشخصية البيانات حماية/ خصوصية: السابعة الخطوة  

  الشخصية البيانات حماية 

 االتحاد بالقوانين  االلتزام أجل من واعتمدت وضعت التي ، 363/2018 قانون بموجب رومانيا في البيانات حماية أنظمة تحديد يتم
.البيانات لحماية العام األوروبي النظام بخاصة األوروبي،

 للتحقيق المخولة الهيئة أيضا وهي الشخصية، البيانات لتجهيز الوطنية  اإلشرافية السلطة قبل من البيانات حماية وأنظمة قواعد تنفيذ يتم
.البيانات لحماية العام األوروبي النظام شكاوى في

  الشخصية البيانات لتجهيز الوطنية اإلشرافية السلطة←  

 363/2018 القانون← 

األوروبي االتحاد البيانات حماية قواعد← 

البيانات لحماية العام األوروبي النظام←
 

 التأمين : الثامنة الخطوة

 الوطنية التأمين نظم في المشاركة والموظفين( لهم المرخص األشخاص) الخاص لحسابهم العاملين جميع من القانون يطلب رومانيا، في
.البطالة الظروف، بعض وفي بها، مشمولين يكونوا وأن والصحة، للتقاعد

ً  قليالً  تتفاوت قد التأمين باشتراكات المتعلقة االلتزامات أن حين في بعد، فيما  المسؤولية عموما التجارية، األعمال لبدء المؤقتة للخطط تبعا
 الخاص لحسابهم العاملين أن هو والموظفين الخاص لحسابهم العاملين  بين األساسي الفرق. فالموظ  و  لهم المرخص لألشخاص مماثلة

(العمل صاحب من) المصدر في االحتفاظ مساهماتهم لديهم  الموظفين بينما المدفوعات، مع التعامل عن شخصيا مسؤولون هم

 

البشرية الموارد إدارة: التاسعة الخطوة  

 القانون العمل، قانون في العمل سوق تحكم التي واألنظمة العامة القواعد حد تم بالموظفين، المتعلقة يةالمال األحكام إلى باإلضافة
والتعديالت التحديثات مع نشرها إعادة يتم ،53/2003

 في والحق ابة،النق في الحق مثل القارية، األوروبية المعايير مع يتماشى بما  المعتادة/ العادية الموظفين وحقوق حماية القانون يحدد
 في ساعات 8 أقصى بحد ساعة، 40 العادي العمل أسبوع ويبلغ. ذلك إلى وما األجر، مدفوعة إجازة في والحق الجماعية، المفاوضة

 مع الحال هو وكما. السنة في عمل يوم 20 يبلغ( الوطنية العطالت باستثناء) األجر المدفوعة لإلجازة األدنى الحد أن حين في اليوم،
. األوروبي االتحاد عمل لمعاهدة وفقا قانون إلى وتترجم األوروبية التوجيهات تنطبق األخرى، المجاالت جميع
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 واإلدماج االجتماعية والشؤون العمل لفرص األوروبية المفوضية←

 53/2003  القانون←  

 التجارية  الماركات و االختراع براءات: العاشرة الخطوة

 السلطة هو([  ]  التجارية العالمات و لالختراعات الحكومي المكتب 
.األخرى الفكرية الملكية أصناف و التجارية الماركات و للبراءات والترخيص بتسجيل المكلفة الرومانية الوطنية

  القانون ،16/1995  القانون ،350/2007  القانون ،129/1992 القانون هي الفكرية الملكية تحكم التي األساسية القوانين
.والتعديالت التحديثات مع نشرها إعادة يتم.  64/1991 القانون و 84/1998،

 و لتجاريةا العالمات لتسجيل التعريفات و المنطبقة  بالضرائب شاملة قائمة يوفر التجارية العالمات و لالختراعات الحكومي المكتب
.المماثلة واألنشطة

  التجارية العالمات و  لالختراعات الحكومي المكتب←  

 129/1992  القانون←  

 64/1991القانون←  

 350/2007القانون←   

 16/1995 القانون← 

 84/1998القانون← 

تعريفات← 



141

 

  بخطوة خطوة تركيا 17 الفصل

 مقدمة تركيا 

من الالئحة التنفيذية بشأن فتح األعمال ورخص العمل المنشورة في الجريدة الرسمية   5يوجد بند في الشرط )ل( من المادة 
بأحكام التشريع الخاص باألجانب بشأن فتح وتوظيف ، والتي تتضمن الحكم "االلتزام    25902ورقم    10.08.2005بتاريخ  

ا تجاريًا الحصول  األجانب الذين سيفتحون مشروعً  على  يجب/ ،     6735  رقم  للقانون  اوفقً  الشركات من قبل األجانب ".
  على تصريح عمل من وزارة العمل واألسرة والخدمات االجتماعية قبل بدء العمل.

وزارة  MoLFSSإذا أراد األجانب فتح مشروع تجاري والعمل تحت أسمائهم وحساباتهم الخاصة ، فيجب عليهم التقدم إلى (  
االنتهاء من إجراءات التأسيس ألماكن العمل المذكورة أمام  العمل والشؤون االجتماعية) للحصول على تصريح عمل بعد  

نتيجة  السلطات المعنية )مثل نشر مكان العمل في السجل التجاري أو مكتب السجل التجاري والحصول على الرقم الضريبي(.
طلبهم والذين حصلوا  للتقييم الذي ستجريه وزارة العمل والشؤون االجتماعية ، يجب على األجانب الذين تمت الموافقة على  

 على تصاريح عمل التقدم إلى البلديات ذات الصلة بهذه التصاريح وطلب رخصة تجارية ورخصة عمل. 
  

تنظم إجراءات ومبادئ عمل السوريين الخاضعين للحماية المؤقتة في بلدنا "الئحة تصاريح العمل لألجانب الخاضعين  
  ، 29594 ورقمها 15.01.2015 بتاريخ سميةرللحماية المؤقتة" ، والتي نُشرت في الجريدة ال

 ضمن هذا النطاق للعمل في تركيا.  MoLFSSوتصريح عمل لألجانب 
  

يعملون بش الذين  إجراءات األجانب  االنتهاء من  بعد   ، المؤقتة  الحماية  في نطاق  الخاص ويحاسبون  لحسابهم  كل مستقل 
التأسيس لمكان العمل بشرط أن يكون لديهم أرقام ضريبية ، عن طريق مسح المستندات التي تظهر نشاط مكان العمل مثل 

لصلة للتجار الحقيقيين والتجار والحرفيين ، إلى  السجل التجاري. الجريدة الرسمية للشركات ، وثيقة التسجيل بالغرفة ذات ا 
سيُطلب من األجنبي الحصول على   يجب أن يحصل على تصريح عمل قبل أن يبدأ العمل. نظام األتمتة أثناء تقديم الطلب.

 تصريح عمل أثناء منح رخصة عمل وعمل من قبل السلطات المختصة. 
  

 ماليين 4السوريون في تركيا تقريبا 
من نجاحهم ، يعمل رواد األعمال الشباب )السوريون( في جميع البلدان في بيئة اقتصادية وبيئة غير مألوفة ،  على الرغم  

في تركيا ، يمكن أن تساعد الشراكات   وقاعدة عمالء محدودة ، وإمكانية غير متسقة للحصول على الحوافز ودعم األعمال.
التحديات. هذه  بعض  تخفيف  في  التركية  الشركات  اإللمام  تج مع  ذلك  في  بما   ، فريدة  كفاءات  السورية  الشركات  لب 

بالمستهلكين الناطقين بالعربية في تركيا والروابط الحالية مع الشركات في جميع أنحاء سوريا والشرق األوسط الكبير وشمال  
بينما يمكن للشركات   في األساس ، يمكن أن تعني االستفادة من هذه الكفاءات فرص نمو جديدة للشركات التركية. إفريقيا

السورية أن توفر الوصول إلى أسواق جديدة في الخارج ، يمكن للشركات التركية مساعدة السوريين في اختراق السوق في  
 الداخل. 

التركية  MoNE) الوطني للتعليم التركية  وزارةتوصي   الشركات  بين  النهاية شراكات  أكبر وفي  تفاعل  لتنمية  يلي  بما   )
 والسورية لتحقيق المنفعة المتبادلة: 

 • تزويد الشركات السورية بالموارد الالزمة للتنقل في السوق التركية والبيئة التنظيمية.

نمية القدرات للشركات السورية والتركية ، وكذلك الوكاالت العامة التي تخدم الشركات  • االستثمار في فرص التدريب وت
 والمستثمرين األجانب. 

 • توفير فرص التواصل ومنصات للشركات السورية لعرض منتجاتها وخدماتها.

يا وتسهيل إضفاء الطابع  • تقليل الشكوك في البوليصات واألعباء التنظيمية لتشجيع االستثمار السوري طويل األجل في ترك
 الرسمي. 

 • زد التواصل والوصول العادل إلى الحوافز للشركات السورية ، خاصتا لتحقيق إمكانات التصدير وتطوير العالمة التجارية. 

 • جمع وتوفير الوصول إلى البيانات التفصيلية عن األعمال التجارية السورية لمزيد من التحليل. 

 ناعية في جميع المحافظات: يمكن للغرف التجارية والص
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إعداد أدلة باللغة العربية لمساعدة رواد األعمال السوريين على اإلبحار في عملية إنشاء وتشغيل األعمال التجارية في   -
 بذلك تتمتع غرفة تجارة غازي عنتاب بخبرة في القيام تركيا.

مكاتب مساعدة مخصصين الموظف توفير التدريب والدعم بشأن القوانين واللوائح التركية ، واللوائح المصرفية ، وحوافز    -
 ي.االستثمار والتصدير المتاحة لرواد األعمال السوريين المهتمين بتأسيس عمل تجار

 جمع األعمال السورية والتركية تحت غرفة محايدة.  نظم اجتماعات شبكة األعمال.  -

قد يوفر عقد هذه االجتماعات باللغة  تزويد الشركات السورية بمنصة ومكان لتعريف الشركات التركية بأنشطتها التجارية. -
    اإلنجليزية لغة عمل مشتركة لبعض الشركاء المحتملين

  

 الخطوة األولى: اختر النموذج القانوني  

 والنماذج البديلة   TCCأنواع الشركات بموجب 
(القانون التجاري التركي) ، والتي تنص على أنه    TCCتوجد نماذج خاصة بالشركات وغير تابعة للشركات تحت مظلة  

 يجوز تأسيس الشركات وفقًا لألنواع التالية: 
    أشكال الشركات أ.

 (JSC)شركة مساهمة 
 (LLCشركة مسؤولية المحدودة )

 شركة تعاونية 
  

على الرغم من أن بعض الحدود المالية )أي الحد األدنى لرأس المال( واألجهزة تختلف عن بعضها البعض ، فإن اإلجراءات  
 هي نفسا.  LLCأو  JSCالتي يجب اتباعها لتأسيس  

  
    أشكال غير الشركات ب.

 شركة كولكتيف 
 شركة كومانديت 

هما النوعان األكثر شيوًعا   LLCو    JSCعلى الرغم من أنه يمكن إنشاء الشركات وفقًا لهذه األنواع الخمسة المختلفة ، فإن  
 المختاران في كل من االقتصاد العالمي وتركيا. 

  

 الخطوة الثانية: سّجل شركتك رسميا مع غرفة التجارة  

لتجارية من أجل تحسين بيئة االستثمار ، والقضاء على الروتين في  أدخلت تركيا إصالحات بهدف تسهيل ممارسة األعمال ا
التكاليف واإلجراءات . التجارية وتقليل  السجل  إنشاء األعمال  الغاية ، يتم اآلن إنشاء شركة فقط في مكاتب  تحقيقا لهذه 

لتكون "محطة واحدة". التجارية ومصممة  الموجودة في الغرف  العملية في نفس   التجاري  إنشاء   اليوم  تكتمل  .إن عملية 
شركة مساهمة أو شركة مسؤولية المحدودة بسيطة ومباشرة إلى حد ما ، ال سيما بمجرد اكتمال إجراءات التوثيق والشهادة  

لبدء عملية تأسيس شركة في تركيا ، يجب إدخال معلومات  أو التصديق فيما يتعلق بالوثائق التي سيتم تقديمها مع الطلب.
تتطلب هذه الخطوة ، من بين أمور أخرى ، الحصول على رقم تعريف ضريبي لألفراد و / أو   .MERSISمعينة في  

الذين سيكونون مساهمين و / أو مديرين للشركة . القانونية غير األتراك  التعريف  الكيانات  بمجرد الحصول على أرقام 
إلى   وتقديمها  الصلة  ذات  الضرائب  مصلحة  من  إنشا  MERSISالضريبي  سيتم  رقم  ،  الرعايا    MERSISء  لهؤالء 

  األجانب.

، يجب أن يتم التصديق على مثل هذا النظام األساسي من قبل كاتب عدل   MERSISعند تقديم عقد التأسيس من خالل  
عند التصديق على عقد التأسيس ، وعقد التأسيس المعتمد وجميع مستندات   عام أو السجل التجاري ذي الصلة في تركيا.

رى الداعمة )مثل، إقرارات التوقيعات من قبل أعضاء مجلس اإلدارة والموقعين اآلخرين ، وخطاب حظر من التأسيس األخ
أن   البنوك في تركيا يشهد على  إيداعه وحجبه في حساب    25أحد  تم  الذي  الكيان  لرأس مال  المئوية  النسبة  على األقل 

على طلب السجل التجاري ذي الص  بمجرد أن يصادق   لة ، يجب تقديمه فعليًا للتسجيل.مصرفي ، وما إلى ذلك( ، بناًء 
الشركة   تأسيس  تثبت  تسجيل  شهادة  تقديم  يتم   ، ومناسبة  كاملة  أنها  على  الوثائق  جميع  على  المعني  التجاري  السجل 

ب مع شهادة  سيوفر السجل التجاري أيًضا الدفاتر القانونية والمالية اإللزامية للشركة المؤسسة حديثًا جنبًا إلى جن الجديدة.
   التسجيل.



143

 

 :القراءة من مزيد

 

 ا الخطوة الثالثة: التنظيم المالي والمحاسبة  

 نظام الضرائب التركي 

يخضع الفرد   ضريبة الدخل وضريبة الشركات . يتكون نظام الضرائب التركية المباشرة من ضريبتين رئيسيتين ؛
قواعد   التي تخضع لضريبة الشركات على دخلها وأرباحها.لضريبة الدخل على دخله وأرباحه ، على عكس الشركة 

وبالمثل ، فإن   (.ITL) 1960الضرائب على الدخل واألرباح الفردية منصوص عليها في قانون ضريبة الدخل لعام  
على الرغم من   (.CTL) 1949القواعد المتعلقة بفرض الضرائب على الشركات واردة في قانون ضريبة الشركات لعام 

أن كل منها يحكمه تشريع مختلف ، إال أن العديد من قواعد وأحكام قانون ضريبة الدخل تنطبق أيًضا على الشركات  حقيقة
 ، خاصة فيما يتعلق بعناصر الدخل وتحديد صافي الدخل. 

 ضريبة الدخل: 

 الدخل الخاضع للضريبة: 

عند تطبيق ضريبة الدخل ، ال   بيعيين.مصطلح األفراد يعني األشخاص الط يتم فرض ضريبة الدخل على دخل األفراد.
قد يتكون دخل  شريك بشكل فردي على حصته من األرباح. كل ويتم فرض ضريبة على  تعتبر الشراكات كيانات منفصلة

 الفرد من عنصر واحد أو أكثر من عناصر الدخل المدرجة أدناه:

 أرباح األعمال ،  -

 أرباح زراعية ،  -

 الرواتب واألجور، -

 الدخل من الخدمات الشخصية المستقلة -

 الدخل من الممتلكات والحقوق غير المنقولة )دخل اإليجار(  -

 الدخل من الممتلكات المنقولة )الدخل من االستثمار الرأسمالي( -

 الدخل واألرباح األخرى دون النظر إلى مصدر الدخل  -

 المسؤولية الضريبية: 

يتطلب هذا المعيار أن يكون الفرد الذي لديه   في تحديد المسؤولية الضريبية لألفراد. بشكل عام ، يتم استخدام معيار اإلقامة
أي شخص يبقى في تركيا   مكان إقامته في تركيا مسؤوالً عن دفع ضريبة على دخله العالمي )مسؤولية غير محدودة(.

األجانب الذين يقيمون في تركيا لمدة ستة  ومع ذلك ، فإن  ألكثر من ستة أشهر في السنة التقويمية يعتبر مقيًما في تركيا.
أشهر أو أكثر لوظيفة معينة أو عمل تجاري أو أغراض معينة محددة في سجل المعامالت الدولي ال يُعاملون كمقيمين ، 

 وبالتالي ، ال تنطبق عليهم المسؤولية الضريبية غير المحدودة. 

معيار الجنسية أيًضا بغض النظر عن حالة إقامتهم ، يعتبر  باإلضافة إلى معيار اإلقامة ، ضمن نطاق محدود ، ينطبق  
المواطنون األتراك الذين يعيشون في الخارج ويعملون لحساب الحكومة أو مؤسسة حكومية أو شركة يقع مقرها الرئيسي 

 .وفقًا لذلك ، يخضعون لضريبة الدخل على دخلهم في جميع أنحاء العالم في تركيا ، دافعي ضرائب غير محدود.

ألغراض   غير المقيمين مسؤولون فقط عن دفع ضريبة على دخلهم المستمد من مصادر في تركيا )مسؤولية محدودة(.
من قانون   7تتناول أحكام المادة  ضريبية ، من المهم بشكل خاص تحديد الظروف التي يعتبر فيها الدخل مستمًدا في تركيا.

 يُفترض أن الدخل يأتي من تركيا. في الظروف التالية ، ضريبة الدخل هذه المسألة.

الربح التجاري: يجب أن يكون لدى الشخص منشأة دائمة أو ممثل دائم في تركيا ويجب أن ينتج الدخل من األعمال التي  
 تتم في هذه المنشأة الدائمة أو من خالل هؤالء الممثلين.
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 . الدخل الزراعي: يجب أن تتم األنشطة الزراعية المدرة للدخل في تركيا

 األجور والرواتب:

 يجب تقديم الخدمات أو حصرها في تركيا. -

المؤسسة   - المدفوعة لرؤساء ومديري ومراجعي الحسابات والمصفون  الرسوم والتخصيصات واألرباح وما في حكمها 
 الكائنة في تركيا يجب محاسبتها في تركيا.

 الشخصية المستقلة أو احتسابها في تركيا. الدخل من الخدمات الشخصية المستقلة: يجب أداء الخدمات 

 الدخل من الممتلكات غير المنقولة: 

 يجب أن يكون غير المنقولة في تركيا؛  -

 يجب استخدام الحقوق التي تعتبر غير منقولة أو حصرها في تركيا.  -

 الدخل من استثمار رأس المال المنقول: يجب أن يكون استثمار رأس المال في تركيا.

رباح األخرى: يجب تنفيذ األنشطة أو المعامالت المدرة للدخل اآلخر ، المحددة في قانون ضريبة الدخل، في  الدخل واأل
 المصطلح يجب أن يتم الدفع في تركيا، أو إذا تم الدفع في الخارج، يجب أن يتم تسجيله في الكتب في تركيا. تركيا .

 تحديد صافي الدخل: 

 ربح األعمال: 

على الرغم من أن هذا التعريف شامل للغاية  ال على أنه ربح ناتج عن أنشطة تجارية أو صناعية.يتم تعريف ربح األعم
يستثني بعض األنشطة من محتويات أرباح األعمال. بشكل ITLويتضمن جميع أنواع األنشطة التجارية والصناعية ،    

هم منشآت دائمة أنشطة تجارية وصناعية ويتم عام ، ال تعتبر األنشطة التي يقوم بها التجار والحرفيين الذين ليس لدي
 إعفاؤها من ضريبة الدخل. 

عالوة على ذلك ، من أجل فرض ضريبة على الدخل الناتج عن األنشطة التجارية والصناعية ، يجب أن يكون هناك 
يل على أنها أنشطة  بعبارة أخرى ، ال يتم التعامل مع األنشطة العرضية من هذا القب  استمرارية في أداء هذه األنشطة .

 تجارية أو صناعية ، وبالتالي ، فإن قانون ضريبة الدخل يتعامل مع هذه األنشطة باعتبارها الدخل واألرباح األخرى.

( كل نشاط تجاري وصناعي ويشير فقط إلى القانون التجاري التركي لنطاق هذه  ITLال يسرد سجل المعامالت الدول )
 . وهذه األنشطة هي كما يلي:37عديد من األنشطة للتوضيح في المادة ومع ذلك ، تم إدراج ال  الشروط.

 تشغيل المناجم والمحاجر الحجرية والزمنية واستخراج الرمال والحصى من أفران الطوب والبالط. -

 وساطة األسهم؛ -

 تشغيل المدارس الخاصة والمستشفيات واألماكن المماثلة؛ -

 اء العقارات ؛ العمليات المنتظمة لبيع وشراء وبن -

 شراء وبيع األوراق المالية نيابة عن شخص ما وعلى أساس مستمر؛  -

البيع الكلي أو الجزئي لألراضي التي تم الحصول عليها عن طريق الشراء أو المقايضة وتم تقسيمها خالل خمس سنوات  -
 من تاريخ شرائها وبيعها خالل هذه الفترة أو في السنوات الالحقة ؛

 ن التعويضات السنية. المكاسب م -

 في األساس ، الدخل الخاضع للضريبة لمؤسسة تجارية هو الفرق بين صافي أصولها في بداية ونهاية السنة التقويمية. 

يتم استخدام طريقتين لحساب أرباح األعمال: أساس المبلغ المقطوع واألساس الفعلي بالطريقة السابقة ، يحدد قانون  
المقدرة لدافعي الضرائب المؤهلين لمثل هذه المعاملة وفقًا لألحكام ذات الصلة من    ضريبة الدخل أرباح األعمال
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االفتراض الرئيسي هو أن دافعي الضرائب المحددين بموجب القانون يجدون صعوبة في االحتفاظ بالدفاتر   القانون.
خل الخاصة بهم على أرباحهم المقدرة  لذلك ، يتم تقييم ضرائب الد المحاسبية وتحديد الدخل بعد ذلك على األساس الفعلي.

 التي يحددها القانون. 

في الطريقة األخيرة ، يتم تحديد أرباح األعمال على األساس الفعلي: يُطلب من دافعي الضرائب االحتفاظ بدفاتر محاسبية 
صاريف المتعلقة بشكل عام ، يتم خصم الم لتسجيل إيراداتهم ومصروفاتهم الفعلية التي تحدث خالل السنة التقويمية.

 باألعمال المدفوعة أو المستحقة المتعلقة باألعمال من اإليرادات:

 المصروفات المراد حسمها:

 من أجل تحديد المبلغ الصافي ألرباح األعمال على األساس الفعلي ، يمكن خصم النفقات التالية من اإليرادات: 

 عليها ؛ المصاريف العامة المخصصة لكسب أرباح األعمال والمحافظة  -

 مصاريف الطعام والسكن المقدمة للموظفين في مكان العمل أو في ملحقاته ؛  -

 نفقات العالج الطبي واألدوية ؛  -

 أقساط التأمين والمعاشات ؛ -

 نفقات المالبس المدفوعة للموظفين ؛ -

 قضائية أو بموجب أمر قانوني ؛الخسائر واألضرار والتعويضات المدفوعة بناًء على اتفاقيات مكتوبة أو مراسيم  -

 نفقات السفر واإلقامة ذات الصلة بالعمل ؛  -

 نفقات السيارات التي هي جزء من المشروع والمستخدمة في األعمال التجارية ؛  -

 الضرائب العينية مثل ضرائب البناء واالستهالك والطوابع والرسوم البلدية والرسوم والمصاريف المتعلقة بالعمل ؛ -

 ستهالكات الموضوعة جانبا وفقا ألحكام قانون اإلجراءات الضريبية.اال -

 المدفوعات إلى االتحادات ؛  -

 المدفوعات التي ال يتم قبولها كمصروفات:

 هذه المدفوعات المذكورة أدناه ال تعتبر نفقات قابلة للخصم ؛ 

 ألصول العينية األخرى التي أخذوها ؛ األموال المسحوبة من المشروع من قبل المالك أو زوجته أو أوالده ، أو ا -

 رواتب شهرية وأجور ومكافآت وعموالت وتعويضات تدفع لصاحب المشروع أو لزوجته أو ألبنائه القصر ؛  -

 الفائدة على رأس المال المستثمر من قبل مالك المشروع ؛ -

ي ذلك الفوائد على جميع أشكال  الفائدة على أساس الحساب الجاري لمالك المشروع وزوجته وأوالده القصر بما ف -
 المستحقات ؛ 

ال تعتبر التعويضات   جميع الغرامات والجزاءات الضريبية وكذلك التعويضات الناشئة عن األعمال غير المشروعة.  -
 المتكبدة كبنود جزائية في العقود تعويضات ذات طبيعة عقابية ؛

والكحولية والتبغ ومنتجات التبغ )تم تخفيض المعدل الحالي  من نفقات اإلعالن لجميع أنواع المشروبات الكحولية  0٪ -
 ٪ بموجب مرسوم حكومي(.0إلى 

  

 عمل  خطة اكتب: 4 الخطوة 
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 .10 الفصل أخضر كتاب انظر

تجاري  حساب فتح: 5 الخطوة 

 األتراك غير الشركة إدارة مجلس وأعضاء األتراك غير للمساهمين المحتملة الضريبية الهوية أرقام على الحصول الشركة على جبي 
 الشركة مال رأس إيداع أجل من مصرفي حساب لفتح ضروري هذا المحتمل الضريبي التعريف رقم .الصلة  ذي الضرائب مكتب من

.تأسيسها المراد

:يلي كما هي الضرائب مكتب قبل من المطلوبة المستندات

التسجيل  طلب عريضة

(واحد لأص ) األساسي النظام

للشركة  المسجل العنوان يوضح اإليجار عقد من نسخة

 مصلحة أمام الشركة عن نيابة التصرف سلطة التحديد وجه على يوضح توكيل إصدار فيجب ، وكيل خالل من العملية اتباع سيتم كان إذا
.المحتمل الضريبي التعريف رقم أو الضريبي التعريف رقم على الحصول أجل من الضرائب

بنكية اتحساب 

 زيادة  أجل من األنظمة بعض مع لألجانب تركيا في مصرفي حساب فتح إجراءات من التركية الجمهورية خففت ، األخيرة السنوات في
 في  عائلته إلى بسهولة األموال إرسال على للعمل تركيا إلى قدم الذي  األجنبي اللوائح هذه ستمك ن .لألجانب مالءمة أكثر وجعله االستثمار
 تحقيق سيتم ذلك من  وستمكن المصرفية العمليات من  االستفادة على  القدرة خالل من  لألجنبي اليومية الحياة تسهيل من كنوستم ، الخارج
 مصرفي  حساب فتح إجراءات تختلف ، ذلك ومع .األخرى المزايا من والعديد أسرع بشكل لألجانب للشركات والمالية االستثمارية األنشطة
 الكبرى  التركية البنوك بعض .آخر بنك في العكس يكون  فقد ،  البنوك بعض في طويالً  وقتًا األمر يستغرق ال ا بينم .آلخر بنك من لألجانب

 و Vakıfbank و  و  و  و Yapı Kredi Bankası و( İş Bankası )Isbank هي
. Garanti Bankası و Ziraat Bankası و  و 

جراء؟ اإل هو كيف

 للحسابات والثاني لألشخاص مصرفي حساب فتح إجراء هو األول ؛ تركيا في األجانب للمواطنين مصرفي  حساب فتح من نوعان  هناك
.الشركة باسم

:أدناه مذكورة تركيا في مصرفي حساب فتح من األجنبي المواطن يتمكن لكي القانونية والمبادئ اإلجراءات

.المراسلة عنوان تحديد مصرفي حساب فتح يريد الذي الشخص على يتعين ، أوالً 

 الحصول األجنبي للمواطن يمكن .تركيا في مصرفي حساب فتح من يتمكنوا حتى ضريبي رقم امتالك األجانب المواطنين على يجب
.المكتب كثافة على يعتمد وقت غضون في بصحبتهم الدولة ضرائب مكتب زيارة خالل من محتمل ضريبي رقم على

.المصرفية العمليات وتنفيذ مصرفي حساب فتح من األجنبي سيتمكن ، الضرائب مكتب من المستلم الضريبي الرقم لخال من

.تركية مشغل شركة من هاتف رقم شراء إلى األجنبي المواطن يحتاج لذلك .لعمالئها محمول هاتف رقم البنوك بعض تطلب قد

:أدناه  مدرجة تركيا في شركة مصرفي حساب فتح من نبيةأج شركة تتمكن لكي القانونية والمبادئ اإلجراءات

.توقيع سلطة يمتلك الذي المدير قبل من إال الشركات حسابات فتح يمكن ال ، الشخصية المصرفية الحسابات عكس على

 أن أو ركيات  في لها مصرفي حساب فتح المراد الشركة تكون أن يلزم ال .للشركة  الضرائب مكتب من ضريبي رقم على الحصول يجب
.مراسلة عنوان لديك  يكون أن يكفي .تركيا في مالية أنشطة لها يكون

 كاتب من والمعتمدة المترجمة الشركة مستندات وجميع الضريبي الرقم مع البنك إلى المختص الشركة مدير يتقدم ، حساب فتح أجل من
 والنشاط التأسيس ووثائق التجاري  والسجل التجارية الغرفة سجالتو الرئيسية الشركة اتفاقية هي هذه الشركة وثائق .القنصلية أو العدل

.وجدت إن والتراخيص

:İşbank بنك في مصرفي حساب فتح İşbank فرع أقرب إلى والتقدم أدناه المستندات جمع الضروري من .وسهل سريع 
 İşbank. بنك
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 وثيقة قبول وسيتم ، متاًحا كالهما يكن لم إذا) المفعول ساري إقامة تصريح أو سنوات 10 عن عمره يزيد ال المفعول ساري سفر جواز
(الوطنية الهوية وثيقة من للتحقق التركية المالية وزارة من معتمدة رسمية

الضريبي التعريف رقم أو أجنبي تعريف رقم

 إقامتك لعنوان( الماضية الثالثة األشهر وعن باسمك معنونة الهاتف أو الطبيعي الغاز أو الماء أو الكهرباء فاتورة من نسخة) إثبات
سفرك  جواز على المطبوع العنوان أو تركيا في الساري

 من لتتمكن اإلنترنت عبر/  المتحرك الهاتف عبر المصرفية الخدمات مرور كلمة على للحصول الفرع بزيارة قم 
.حساب فتح

 االتصال أو اإلنترنت عبر المصرفية  للخدمات مرور كلمة على الحصول أو مصرفي حساب فتح أجل من  الفرع بزيارة قم 
.للمغتربين المصرفية  بخدمة

Ziraat Bankası :أو فروعنا إلى بطلب التقدم يمكنك ، التركية بالليرة جاري حساب أو األجنبية بالعملة جاري حساب فتح  أجل من 
.اإلنترنت على فرعنا

 تراخيص على الحصول طلب و البيئة حماية وقواعد قوانين :السادسة الخطوة  

 تلوث في يتسبب أن ويمكن التشريع في الواردة القواعد يخالف عمل أي على ويعاقب البيئة حماية الثانوية وتشريعاته البيئة قانون ينظم
 يضطر قد ، النشاط ونوع طبيعة على مادًااعت  .اإلقليمية مديرياتها خالل من تنظيمية كسلطة والتحضر البيئة وزارة تعمل .البيئة

 فرض إلى التركية البيئية للتشريعات  االمتثال عدم يؤدي قد .البيئية والتراخيص البيئي األثر تقييم تقارير على الحصول إلى المستثمرون
وجنائية  مدنية ومسؤولية إدارية أحكام

 البيئية والتقييمات التصاريح

 نظاًما اللوائح هذه تقدم. البيئي األثر تقييم والئحة البيئيين  والترخيص للتصاريح البيئية والتقييمات التصاريح  تخضع ، البيئة لقانون وفقًا
 المخاطر بيان على اعتمادًا البيئي  األثر تقييم 7.1.2 البيئية للتشريعات وفقًا عليها الحصول المطلوب والتصاريح التراخيص من واسعًا
 على الصناعي لالستثمار بالنسبة .البيئي األثر تقييم تقرير على الحصول الكيان هذا من يُطلب قد ،  البيئة جاهت  الكيان نشاط يمتلكه الذي
 التقرير .البيئة على كبيرة سلبية آثار له سيكون االستثمار كان إذا ما يحلل تقرير على الحصول دائًما اإللزامي من يكون ، واسع نطاق
 عامة استشارية اجتماعات أيًضا به المعمول التشريع يتطلب .المشروع لتنفيذ والتحضر البيئة وزارة قةمواف على للحصول يكفي ال نفسه

 البيئي األثر تقييم" أو" اإليجابي البيئي األثر تقييم" قرار والتحضر البيئة وزارة تصدر أن قبل خاصة مستقلة لجنة قبل من ومراجعة
 ".السلبي

 ،( وجدت إن) األخرى الضرورية الموافقات على الحصول مراعاة مع ، االستثمار في قدًما المضي للمستثمر يمكن ، األولى الحالة في
 دون البيئي األثر لتقييم الخاضعة لألنشطة بالنسبة ، ذلك على عالوة .باالستثمار يتعلق فيما مستقبلي نشاط أي يقيد األخير أن حين في

 على والموافقات والحوافز المناقصات مثل آخر عام إجراء أي إجراء يمكن ال ، البيئي ثيرالتأ تقييم في إيجابي قرار على الحصول
.كاملة  أخرى إلجراءات أساسي كشرط البيئي  التأثير تقييم يتصرف .الخطة

  البيئية التصاريح

 

 وزارة تصدر .البيئة على أنشطتهم تأثير على اعتمادًا" بيئية ورخصة تصريح" أو" بيئي تصريح" على بالحصول المستثمرون يلتزم
 الخطرة النفايات تصريف أو البحار أعماق تصريف أو البيئية الضوضاء أو الهواء بانبعاثات يتعلق فيما " بيئيًا تصريًحا" والتحضر البيئة

 تصريح كل .الصلة  ذات للمنشأة الفنية بالكفاية يتعلق فيما" بيئي وترخيص تصريح" على الحصول المستثمرين على  يتعين .المنشأة من
 كقاعدة .ذلك بعد إضافية سنوات 5 لمدة للتجديد وقابلة اإلصدار تاريخ من سنوات 5 لمدة صالحة البيئة قانون بموجب صادرة ورخصة

 األسطح وطالء والكيماويات والمعادن والبناء والبناء والتعدين الطاقة وصناعات قطاعات في النشطة الكيانات على يتعين ، عامة
 ،" بيئية ورخصة تصريح" أو" بيئي تصريح" على الحصول النفايات وإدارة الماشية وتربية والزراعة واألغذية الغابات منتجاتو

 عليه يتعين يزال فال ، البيئي التشريع بموجب للترخيص خاضعًا الكيان يكن لم إذا حتى . تصريفها ومتطلبات اإلنتاجية طاقتها حسب
 .األنشطة في نخراطاال أثناء لنفسه االمتثال

 األخرى البيئية االلتزامات
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 تقييم الئحة( ) و البيئية والتراخيص  التراخيص الئحة( ) ،  البيئي( ) بـقانون مشمولة البيئية االلتزامات معظم أن من الرغم على
 الكيانات على يجب .األخرى اللوائح  في جةمدر( معين بقطاع الخاصة الخصوص وجه على) األخرى البيئية االلتزامات فإن ، البيئي  األثر
 وإدارة تقييم الئحة ، الصناعي الهواء تلوث مراقبة الئحة في المحددة ، األنشطة بمجال يتعلق فيما األخرى البيئية لاللتزامات االمتثال أيًضا

 مراقبة الئحة والتغليف التعبئة ، الزيت نفايات يف التحكم الئحة ، النفايات إدارة الئحة ، الرطبة األراضي حماية الئحة ، البيئية الضوضاء
 .اإلشعاع من السالمة الئحة ، الخطيرة الصناعية الحوادث من والوقاية اآلثار من التخفيف الئحة ، النفايات

 العقوبات

 بسبب حدثت التي الخسارة عن مسؤولون الملوثون .البيئة وتلويث للقانون االمتثال عدم عن للمسؤولية صارًما نظاًما البيئة قانون يقدم
 إلصالح( واحدة سنة يتجاوز ال) معقوالً  وقتًا المتهمة الشركة تُمنح  قد ، انتهاك حدوث حالة في .الخطأ درجة عن النظر بغض ، أفعالهم
 قد الثانوية تهوتشريعا البيئة  قانون انتهاك فإن ، إداري شكل في العقوبات معظم وجود من الرغم على .عقوبات يواجه قد الذي الخرق
 البيئة لقانون االمتثال عدم بسبب اإلدارية اإلدخاالت تصل قد ، 2019 لعام بالنسبة .الملوث على جنائية مسؤولية إلى أيًضا يؤدي

 معدلل وفقًا المطبق اإلداري الدخل زيادة يتم ، عام كل في .االنتهاك شدة على  اعتمادًا تركية ليرة 6،017،320 إلى الثانوية وتشريعاته
.الرئيس عنه يعلن

  

 تجاري  موقع وصنع الشخصية البيانات حماية/ خصوصية: السابعة الخطوة  

 تشريعات لديها  تركيا .أوروبا في شركة كل تعلم كما - مايو في التنفيذ حيز"( )"  البيانات لحماية العام األوروبي النظام دخلت
 هذه عمل كيفية معرفة إلى تركيا في تجاريًا نشاًطا تمارس التي الشركات تحتاج .اتاالختالف بعض وجود من  الرغم على ، مماثلة

.عملًيا القوانين

 التشريعات  مسودات نشر تم حين في ، أخرى وبيانات بلوائح مصحوبًا ، 2016 عام في”( )“ التركي البيانات حماية قانون سن تم
 مراقبي  على  يتعين ، التغييرات هذه بموجب ”(.)“ الشخصية البيانات حماية مجلس ، التركية اإلشرافية السلطة قبل من الثانوية
 المهم  من يجعل مما ، موظف كل على أيًضا التشريع يؤثر بينما ،  الشخصية البيانات مع التعامل عند متعددة اللتزامات االمتثال البيانات

 .االمتثال فشل عواقب فهم تركيا في العاملة للشركات

 توجيه من  نشأ .تركيا في العاملة الشركات على تأثيرها كيفية هي األساسية النقطة فإن ،  و  بين االختالفات فحص عند
 ممارسة  مبادئ جميع على احتوائه من الرغم على .والمراجعات اإلضافات من بالعديد ويتميز ، /  95/46 األوروبي االتحاد

 لغرض البيانات تجميع تم إذا .تماًما محظورة أخرى معالجة أي بينما" توافقالم  الغرض" بتفسير  يسمح ال ،  تقريبًا العادلة المعلومات
 مزيد  إلى حاجة هناك كانت إذا أو ، إضافية محددة موافقة إعطاء شريطة ، آخر لغرض استخدامها للمراقب فيمكن ، الموافقة الشخص منح
.مشروعة مصالح يعتبر لما المعالجة من

 البيانات  معالجة عند مطلوبة الصريحة الموافقة أن باستثناء  ، على  تنطبق التي  لتلك  ثلةمما  بموجب المعالجة أسس إن
 أعلى  مستوى  مرهق التزام يعطي أن وينبغي البداية، في. أطول وقتًا تستغرق ممارسة وهي - الحساسة وغير الحساسة الشخصية 

 يتطلب كالهما  .  لـ العادية الموافقة مقابل الصريحة للموافقة  تعريف تعيين  يجب ، ذلك ومع.  من البيانات حماية من
 المعني الشخص لرغبات فيها لبس ال إشارة" هناك يكون أن يجب أنه  على أيًضا تنص  ولكن" والمستنيرة  والمحددة الحرة  الموافقة "

".به المتعلقة الشخصية البيانات معالجة على وافقةالم واضح، إيجابي بعمل أو بيان خالل من خاللها،  من يعني التي البيانات في

 بالحماية  المقصد دولة تتمتع أن يجب: بالمثل مزعًجا أمًرا ثالثة دولة إلى الحدود عبر الشخصية البيانات نقل يعد ،  قانون بموجب
 لكن  . موافقة تلبي  التي الكافية الحماية ربتوفي  األطراف تلتزم أن يجب ،  ذلك من وبدالً  . يقررها  التي للمعايير وفقًا ، الكافية
 الشخصية  البيانات نقل يتم ال ، خطير لضرر البيانات موضوع أو تركيا مصالح فيها تتعرض التي الحاالت في: "يلي ما أيًضا يشمل 

 البيانات مراقبي هذا يُلزم ."صلةال ذات العامة والمنظمات المؤسسات رأي على الحصول خالل من اإلدارة مجلس بموافقة إال الخارج إلى
 كيف  الواضح غير من ، ذلك ومع.  موافقة على الحصول فعليهم ، ذلك حدث وإذا ، جسيم ضرر في يتسبب قد النقل كان إذا ما بتقييم

 لدى  للتسجيل امةع متطلبات وجود عدم من الرغم على ، داخلية بسجالت االحتفاظ المتحكمين من   يتطلب .المصالح هذه تحديد يتم
 البيانات مراقبي تفوض تسجيل آلية: السجالت وحفظ التسجيل متطلبات بين يجمع ، مختلًطا حالً   يوفر بينما ، البيانات حماية سلطات
 االحتفاظ  وسياسة الشخصية البيانات معالجة مخزون تسليم منهم  الئحة مشروع يتطلب .التسجيل. البيانات مراقبي مع للتسجيل
 العامة  والالئحة( ) التنمية سياسات لقانون يخضع عمل ألي بالنسبة .تسجيلهم إكمال قبل  إلى وتدميرها الشخصية بالبيانات

 السلطات مطالب يلبي  مرن امتثال نموذج صياغة هي االمتثال جهود في االزدواجية لتجنب طريقة أفضل فإن ، ( ) البيانات لحماية
المعلومات من مزيد.متعددة قضائية تواليا في التنظيمية
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  التأمين: الثامنة الخطوة

 

 القاري  نموذج  هي التي األساسية التأمين أنظمة أربعة من واحدة ،بسمارك لنموذج  مشابهة الغالب في  هو تركيا في االجتماعي الضمان نظام
 فيه  يتم نظام إلى بسمارك نموذج ويشير .المتوسط ألبيضا البحر ونموذج أوروبا شمال نموذج ،(بيفيريدج) الليبرالية نموذج ،(بسمارك)

ً  الموظفين أجور على المدفوعة األقساط تحصيل  أساس  على االستحقاقات تقدم وال مشترك، مجمع في بهم الخاصة التأمين لحالة وفقا
ً  الشيخوخة معاش يكون عندما إال  المدفوعة األقساط  التقاعد  حاالت في التأمين ألصحاب حتمن  التي االستحقاقات مقدار ويختلف. مستحقا

 العمل  وأرباب العاملون هي النظام هذا في الرئيسية الفاعلة والجهات. السابق في لديهم كانوا الذي الدخل حسب والمرض والحوادث
 ومن. العمل سوق مرونة قيعو  مما  الليبرالي، النظام من  أكثر العمل سوق في تنظيمية تدابير لديه النظام هذا . العام القطاع في والممثلون
 .الزهية في أصبحت قد الجماعي التفاوض وآليات الصارمة القواعد أن المؤكد

 األبيض البحر نموذج. بسمارك نموذج وكذلك المتوسط األبيض البحر نموذج عناصر بعض على التركي االجتماعي الضمان نظام يحتوي
 الستحقاقات  أساسا توفر المدفوعة االجتماعي التأمين أقساط أن بمعنى  النموذج هذا مع الشبه ويحمل القاري النموذج من مستمد المتوسط
. الرسمي غير االقتصاد اتساع هو التركي للنموذج مشابه المتوسط األبيض البحر نموذج من آخر جانب. المستقبل في االجتماعي الضمان
 الروابط  خالل من  عليها  القضاء يتم أن إلى االجتماعية المخاطر ولةمحا يتم ذلك  ومع الناس؛ من الكثير  النظام يشمل ال السبب، ولهذا

 إذا  ما في النظر دون أسرهم قبل من الناس دعم  يتم وهكذا الزراعي؛ والمجتمع التقليدية األسرة مفهومي النموذج هذا أبرز وقد. األسرية
جتماعيةاال  المخاطر أو اإليرادات فقدان حالة في ال أم الفوائد توفر الدولة كانت  

 الذي  النظام من انتقال تحقق وقد. التركي االجتماعي الضمان نظام على الهيكلية التغييرات من عدد إجراء  تم اإلصالح، هذا خالل ومن
 هذه تؤد ولم. التقاعد على بالتأمين يتعلق فيما والقواعد المعايير  وحدة يكفل الذي النظام إلى المهنية الفئات لمختلف الحقوق مختلف يخول

القاري النموذج - المتوسط األبيض البحر نموذج عن االنحراف إلى النظام، استدامة ضمان إلى تهدف التي الهيكلية، التغييرات  

 

 االجتماعي الضمان إصالح

ً  التركي االجتماعي الضمان نظام واجهت التسعينات، منذ  وارتفاع  المبكر، التقاعد تنفيذ مثل مختلفة ألسباب المالية المشاكل من عددا
ً  وكسبها األقساط تحصيل معدالت وانخفاض الدخل، واستبدال المسجلة، غير العمالة معدالت  جميع  النظام هذا يشمل ال  .بالمساهمة رهنا
 يعيق  هجيةمن  غير بطريقة المختلفة االجتماعي الضمان مؤسسات قبل  من الخدمات توفير  إن. الفقر ضد كافية ضمانات  لديه وليس السكان
 هذه  كل نتيجة االجتماعي الضمان نظام في إصالحات إجراء الضروري من أصبح. الموظفين والتزامات بحقوق المتعلقة المعايير وحدة

 .للنظام المالية االستدامة على تؤثر التي الرئيسية العوامل أحد وهو للسكان الشيخوخة وميل المشاكل

 عن للبحث التنفيذ حيز 5510 رقم القانون دخل عندما 2008 عام في إصالح إجراء تم  ، اعياالجتم الضمان نظام هيكلة إعادة لغرض
 .والتأمين الصحة خدمات توفير في المؤسسات بها قامت التي المختلفة والتطبيقات النظام في متزايد عجز وجود مثل البارزة للمشاكل حلول

ً  ومستدام إليه الوصول  ويسهل ، عادل اجتماعي ضمان نظام اءإنش في االجتماعي الضمان إلصالح األساسي الهدف يتمثل  ويوفر  ، ماليا
 .الفقر من فعالية أكثر حماية

 :تكميلية عناصر أربعة من االجتماعي الضمان إصالح يتألف

 السكان، لجميع جودة وذات وواقية عادلة صحية رعاية خدمات يوفر الذي الشامل الصحي التأمين

 االجتماعية، والمزايا المساهمة غير المدفوعات بين الجمع مع الخدمات على الحصول من الجميع نيمك   الذي المعونة نظام

 الصحي، التأمين جانب إلى األجل وطويلة قصيرة التأمين فروع يشمل واحد تقاعد نظام

 .وفعالة حديثة خدمات خالل من لمواطنينا اليومية الحياة يسهل جديد مؤسسي هيكل

 مجموعة  توخي تم هذه، النظر وجهة ومن. والنفقات التقاعد نظام بتعزيز المتعلقة اللوائح خاصة بصفة االجتماعي انالضم إصالح ويشمل
ل التقاعدية، المعاشات استبدال معدل في التغييرات من . انتقالية وفترة العمر، بارامترات و المدفوعة، األقساط أيام وعدد المحدَّث، والمعام 
 يمكن ال االجتماعي الضمان عجز على المحورية التغيرات هذه تأثير  فإن االنتقالية، الفترة إتمام حتى تتبع  تزال ال ابقةالس القواعد أن وبما
ً  القصير المدى على يُرى أن  .2040 عام حتى تماما

 الضمان  نظام في لعيوبا إزالة عن فضالً  التأمين، أصحاب إلى المقدمة الخدمات زيادة إلى اآلن حتى أن ظمت التي اإلصالحات وتهدف
 على الحصول من  التأمين  حاملو يتمكن  حتى سواء حد على  والتقاعد الصحة مجال في مختلفة لوائح وضعت السياق، هذا وفي. االجتماعي
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 وبدأ المستشفيات، خدمات على التأمين أصحاب حصول لتيسير  التنفيذ  موضع التنفيذ  عمليات من عدد ُوضع وقد. وقت أقصر في الخدمات
ً  تتطلب التي الصلة ذات باإلجراءات العمل  .اإلنترنت على طويالً  انتظارا

 فيه  تقدم الذي النظام تُرك فقد  السبب، ولهذا. المحلية المستويات على الخدمات توفير هو الناس نحو موجه نظام في الرئيسي والهدف
 المحلية  المستويات على التأمين أصحاب تمكين بهدف المناطق من  العديد في االجتماعي للضمان مراكز بناء  تم  كما  المركز، من الخدمات

 .بسهولة الخدمات تلقي من

 

 االجتماعي الضمان تمويل

ً  االجتماعي الضمان ويمول  أنحاء جميع في والدولة العمل وأصحاب  العمال من تحصيلها يتم التي  االشتراكات أو األقساط خالل من عموما
 .العالم

 :االجتماعي الضمان نظام تمويل في التباعهما طريقتان هناك

 (الصناديق إدارة) االدخار أو الرسملة طريقة

  (تخصيص) بأول أوال الدفع أسلوب

 .تركيا في االجتماعي الضمان نظام لتمويل بأول أوال الدفع طريقة استخدام يتم

. الشامل  الصحي والتأمين البطالة تأمين األجل؛ والقص ر  الطويل للتأمين األقساط تحصيل يتم التركي، االجتماعي الضمان نظام وبموجب
 العمل في يستمرون الذين المتقاعدين من االجتماعي الضمان عالوة تحصيل يتم الوطني، االقتصاد على المبكر التقاعد آثار تقليل أجل من
 .التقاعد بعد

 :الفروع هذه إطار في المدفوعة األقساط ومعدل التأمين فروع التالي الجدول ويبين

 األقساط  لدفع األفراد

 :التأمين حاملي حالة حسب تختلف أقساط يدفعون الذين األفراد

 عقود في العاملين لألفراد البطالة  ضد التأمين وأقساط الشامل، الصحي والتأمين األجل، والقص ر الطويل  التأمين العمل أصحاب يدفع
 من الدخل إجمالي على المحصلة األقساط معدل يعادل الذي المبلغ خصم طريق عن االجتماعي الضمان مؤسسة إلى( العمال) الخدمة
 .العمل  أصحاب يدفعه الذي القسط مبلغ وإضافة العمال أجور

 العاملين  لألفراد  الشامل  الصحي التأمين وأقساط  األجل  والقص ر الطويل التأمين أقساط  ذاتها، حد في االجتماعي، الضمان لمؤسسة وتدفع
 (.العمل أصحاب) وحسابات أسماء أساس على

 مؤسسة  إلى المدنية الخدمة لموظفي  الشامل الصحي التأمين وأقساط األجل الطويل التأمين فيها، يعملون التي العامة، المؤسسة وتدفع
 افة وإض المدني الموظف مرتب من اإليرادات مجموع على المحصلة األقساط  معدل يعادل الذي المبلغ بخصم وذلك االجتماعي، الضمان
 .المؤسسة  تدفعه الذي القسط مبلغ

 .بأنفسهم االجتماعي الضمان مؤسسة إلى االختياري التأمين ألصحاب الشامل الصحي والتأمين األجل الطويل التأمين أقساط وتدفع

 

 البشرية الموارد إدارة: التاسعة الخطوة

. فيه يعملون الذي العمل صاحب  حجم عن النظر بغض ، اتقريًب  الموظفين جميع على العمل تشريعات تنطبق ، التركي القانون بموجب
 المادة أحكام( 1: )يلي كما هي التوظيف بمسائل المتعلقة األخرى الهامة التشريعات. تركيا في العمل تشريعات أهم من  العمل قانون يعتبر

 العمالية النقابات( 3) و ، العمالية والسالمة الصحة قانون( 2) ، الخدمة إنهاء مدفوعات تنظم التي 1475 رقم القانون من 14
 للتطبيق قابلة ستكون والتي ، العمل اتفاقيات عن فصالً  التركي االلتزام قانون يتضمن ، ذلك على عالوة. المفاوضة اتفاقيات والجماعية

 .المعنية المسألة أعاله المذكور التشريع فيها يعالج ال التي الحاالت في

 عمل اتفاق
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 هو العمل التفاقيات الرئيسي الهدف. التركي القانون بموجب األخرى الخاصة االتفاقيات عن مختلف بشكل العمل تفاقياتا مع التعامل يتم
 الحقوق فإن ، األهداف هذه تحقيق ضمان أجل من. العمل وصاحب  الموظف بين االجتماعي التوازن على والحفاظ الموظف حماية

 ذلك ومع. الموظف حساب على  تعاقديًا تغييرها أو استبعادها  يمكن وال إلزامية العمل قانون موجبب  للموظفين الممنوحة القانونية والمزايا
 اتفاق تنفيذ الضروري من. العمل قانون بموجب للموظفين الممنوحة القانونية والمزايا الحقوق تعزز التي التعاقدية بالترتيبات يُسمح ،

 ال موعد في ، العمل صاحب على يجب ،  العقد تنفيذ فيها يتم لم التي الحاالت باستثناء. أكثر أو سنة لمدة العمل عالقة مدة كانت إذا مكتوب
 اليومية العمل وساعات ، العمل بظروف تتعلق وخاصة عامة شروط على تحتوي مكتوبة وثيقة تقديم ، التوظيف بدء بعد شهرين يتجاوز

 بها الوفاء والموظف العمل صاحب من كل على يتعين التي واألحكام ، لدفعا وشروط ، اإلضافية والرواتب  والمكافآت ، األسبوعية أو
 اتفاقيات تكن لم إذا. مكتوب اتفاق دون يعمل موظف لكل العمل صاحب على مالية غرامة فرض يتم قد ، ذلك خالف. االتفاقية إنهاء عند

 العمل شروط وتوضح توقيعه تحمل وثيقة العمل صاحب نم يطلب أن للموظف يجوز ، ذلك ومع ؛ سارية تزال ال فإنها ، مكتوبة العمل
 .وقت  أي في الخاصة ، وجدت إن ، العامة

 المدة غيرالمحددة/ المحددة توظيف اتفاقيات 

 والموظف العمل صاحب بين  العمل اتفاقية اعتبار سيتم. محددة غير أو محددة لفترة العمل اتفاقيات إبرام  يمكن  ، التركي القانون بموجب
 :موجودًا التالية الشروط من أي وكان كتابةً  إبرامها تم إذا محددة لمدة

 إذا( ) أو معينة، مهمة إنجاز مثل موضوعي شرط على يتوقف المصطلح كان إذا( ) محددة، لمدة العمل من انتهى قد كان إذا( 
 سبب فيها يوجد التي الحالة باستثناء مرة، من أكثر المدة المحدد العمل اتفاق تجديد يمكن وال. معين هدف إلنجاز خاضعة مدتها كانت
 .مسمى غير ألجل عمل اتفاق يعتبر فإنه أعاله، المذكورة الشروط العمل اتفاق يستوف لم إذا. التجديد يبرر مادي

. كامل بدوام أو جزئي بدوام يعمل الموظف كان إذا ما على التوظيف اتفاقيات تنص أن يمكن كامل بدوام التوظيف اتفاقيات - جزئي بدوام
 بدوام توظيف اتفاقية تعتبر العمل اتفاقية فإن ، كامل بدوام العمل ساعات من بكثير أقل للموظف األسبوعية العمل ساعات كانت إذا

 القسم في إليها لمشارا المدة المحددة العمل شروط استيفاء تم إذا المدة  محدد أو مسمى غير ألجل جزئي بدوام العمل يكون أن يمكن. جزئي
 .أعاله

 :المعلومات من للمزيد

 
 
 
 

   التجارية الماركات و االختراع براءات: العاشرة الخطوة

 التركية  والتكنولوجيا الصناعة أن يضمن بما الصناعية الملكية لحقوق النطاق واسع واستخدام فعالة حماية التركي البراءات  معهد يوفر
ً  تلعب ً  دورا  .الصناعية الملكية عالم في رائدة مؤسسة لتكون جاهدة تسعى وهي. ميةالعال المنافسة في رائدا

 بعثة

 .الصناعية الملكية حقوق من وغيرها الصناعية والنماذج والرسوم التجارية والعالمات للبراءات فعالة حماية توفير* 

 .واالبتكار اإلبداع تشجيع خالل من والتكنولوجيا التركي االقتصاد تنمية في المساهمة* 

 .الصلة ذات القطاعات مع والتعاون البالد أنحاء جميع في الصناعية الملكية بحقوق والمعرفة الوعي نشر* 

 التحتية  البنية تعزيز خالل من الصناعية للملكية فعال نظام لتشكيل عالية، جودة وذات المناسب الوقت في للعمالء، موجهة خدمة تقديم * 
 .والبشرية والتقنية القانونية

 .التركي االقتصاد وتنمية مصالح لحماية التعاون وتعزيز الدولية المنابر على تركيا مثيلت * 

 

 البحث  سلطة حسب( الفرنسية أو األلمانية أو اإلنكليزية) لها ترجمة تقديم ويجب التركية باللغة الوطنية البراءات طلبات إيداع عادة وينبغي
ً  يمكن ذلك، ومع. البحث طلب عند  إضافية  رسوم دفع شريطة  الفرنسية أو األلمانية أو اإلنجليزية باللغات الوطني البراءة لبط إيداع أيضا

 .واحد شهر غضون في التركية باللغة الترجمة تقديم مقابل
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 تركيا  في الوطني البراءة طلب متطلبات

 :القانون هاعلي  ينص التي األساسية المتطلبات تلبية أجل من التالية البنود تقديم المتقدمين على يجب

 

 وطني، طلب تقديم طلب تقديم التماس -

 لالختراع،  وصف -

 المطالبات،  من أكثر أو واحد -

 المطالبات، أو الوصف في إليها مشار مسحوبات أي -

 مجردة،  -

 .الرسمية الرسوم دفع -

 

 الرسمية  الرسوم

 .المختصة االمتحان لجهة رسوم تُدفع

 أن  يلزم  ال  ذلك، ومع. خاصة  خصومات تنطبق البحث، سلطة مثل أيضا الطلب لنفس تصرفت التي الفحص  سلطة الطلب مقدم  اختار إذا
 .بالضرورة نفسها هي والفحص البحث سلطات تكون

 تقرير  على الرد  إلى الطلب مقدم يُدعى ثم. سلبيًا رأيًا األول الفحص تقرير تضمن إذا" الفحص دورات" التركي البراءات  معهد يطبق
 يتعلق فيما سلبيا رأيا يتضمن يزال ال الثاني االمتحان تقرير كان وإذا(. الثانية الدورة) أخرى مرة االمتحان رسوم ودفع األول حاناالمت 

 يحتاج حيث السلبي التقرير في الواردة االعتراضات على للتغلب تُعطى األخيرة، الفرصة الواقع في وهي ثالثة، فرصة فإن البراءة، بقابلية
 المطالبات،  مجموعة في مطالبة بأي الثالث الفحص تقرير يسمح لم  وإذا(. الثالثة الدورة ) أخرى  مرة االمتحان رسوم دفع إلى لطلبا مقدم

 الطلب  يمضي أن يجوز للبراءة، قابلة أنها على األقل على واحدة مطالبة إلى الفحص تقارير أشارت وإذا. المطاف نهاية في الطلب يُرفض
 .بها المسموح المطالبات أساس على منحها إلى الطلب تقديم في

 المضي  أجل من أعاله المذكورة المنحة رسوم دفع إلى الطلب مقدم دعوة يتم ،  قبل  من به المسموح الطلب على العثور يتم أن بمجرد
 يتم  الحقة سنة وكل الثانية نة الس من تجديد لرسوم التركية البراءات طلبات  تخضع. الرسمية النشرة في  الشيء نفس ونشر منح في قدما

. الوطني البراءة طلب إيداع تاريخ ذكرى يتضمن الذي الشهر من اليوم نفس في التجديد رسوم تستحق و. الطلب إيداع  تاريخ  من  احتسابها
 .إضافية رسوم مع أشهر ستة مدتها إضافية فترة غضون في التجديد هذا سداد يمكن فإنه بذلك، الطلب مقدم يقم لم وإذا

 

  تطبق. الحقوق إعادة بطلب إال عالجها يمكن ال التي الحقوق  فقدان إلى اإلضافية 6 الـ األشهر خالل  التجديد رسوم دفع عدم ويؤدي
 في  التسبب لعدم ممكن جهد كل  الطلب مقدم قضى  وقد متوقعة غير أسباب عن ناجًما الفشل سبب يكون بحيث " الواجبة العناية" معيار بدقة
 .للحقوق خسارة أي

 استئناف

ً  بوصفها والتقييم النظر إعادة مجلس على البراءات معهد قرارات عرض عادةً  ويمكن  المتعلقة  القرارات أن غير. االستئناف مجلس من نوعا
 معظمه  في المجلس هذا يستعرض ولذلك،. الفحص تقارير  نتائج  عن عموما تحيد  ال براءة، على الحصول إمكانية مثل موضوعية بمسائل
 المتخصصة  المحاكم أمام المجلس هذا قرارات في الطعن ويمكن. المنح إجراء في إجرائي انتهاك حدث قد كان إذا ما مثل اإلجرائية المسائل
 .أنقرة في الفكرية للملكية

 ثالث  طرف ومالحظة/االعتراضات

 تشرع  أن ثالثة ألطراف يجوز منح، بعد ما وكإجراء. منحها بعد تركيا في الممنوحة البراءات بمعارضة الحالي البراءات قانون يسمح ال
 .المختصة المحاكم أمام المعنية البراءة بطالن فيها تطلب قضائية دعوى رفع في
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 أخرى  زمنية نقاط في المودعة المالحظات فإن  ، لذلك . المنح إجراءات من معينة نقاط في إال الثالث الطرف بمالحظات يُسمح  ال  ،  ذلك ومع
 .اإلطالق  على تأثير أي لها يسل اإلجراء من

 تأثير لهذا يكون لن. الرسمية الجريدة في البحث تقرير نشر بعد أشهر ستة غضون في المالحظات تقديم يمكن أنه هي األولى الزمنية النقطة
 تكون أن يجب األجنبية الفحص هيئة أن لمجرد( المختصة االمتحانات هيئة ولغة التركية أي) بلغتين  المالحظات تقديم يتم لم إذا جوهري

 نطاق  لتقييد المذكور الطلب مقدم  يدفع تحذير بمثابة اعتبارها ويمكن المالحظات في الطلب مقدم ينظر قد. المالحظات تفسير على قادرة
 .المذكورة السابقة التقنية الحالة مالءمة على اعتمادًا الطلب سحب حتى أو المطالبات

 الرسمية  الجريدة في الطلب هذا نشر يتم . فحصها يتم لم اختراع براءة وطلب المالحظات لتجاهل فرصة أيًضا الطلب مقدم  لدى ،  ذلك ومع
 سلطة  ولغة التركية أي) بلغتين مالحظاتهم بتقديم قم ، الطلب هذا جانب وإلى ، الطلب فحص لطلب ثالثة ألطراف الفرصة يتيح مما

 أن  يجب. الصلة ذات الرسوم دفع عليهم يجب وبالتالي الثالثة األطراف قبل  من فحصال طلب تقديم يتم ، لوحظ  كما(. المختصة االمتحانات
.الفحص إجراء في الحال هو كما ، الالحقة المراحل في المالحظات لتقديم أخرى فرصة  توجد ال أنه االعتبار في يؤخذ
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 YME حيل و  نصائح 18 الفصل

 النجاح، يمكنك أنه صدق." حق على فأنت ذلك، تستطيع ال أنك تعتقد  أو ذلك، تستطيع أنك تعتقد كنت سواء" الشهير، فورد هنري قال كما
 أن إلى ، لـ المشارك المؤسس أليس، رايان أشار. فقط األعذار ستجد تفعل، لم إذا. المختلفة العقبات على للتغلب طرقًا وستجد
.يوم كل بها نفسك وذك ر أهدافًا حدد. تحقيقها على تعمل أنك يضمن يوم كل االعتبار في الهدف وضع

 كل يستطيع ال ولكن األعمال، لرائد رائعة نعمة مرشد وجود يعد. بالفعل أهدافهم حققوا الذين أولئك  من التعلم النجاح يعني ما غالبًا
 الشباب األعمال لرواد والحيل النصائح فإليك بعد، التجارية األعمال في الشخصي مدربك تجد لم إذا. شخصيًا عليه العثور شخص

 النصائح إنتاج أيًضا منهم وطلبنا الشباب المهاجرين األعمال رواد من الكثير مع  مشروع شركاء عمل لقد. البدء على لمساعدتك
 الشباب المهاجرين األعمال رواد مع الشباب لمهاجرينا األعمال رواد قبل من المنتج هذا إنتاج تم. المتحركة الرسوم خالل من والحيل
.الشباب المهاجرين األعمال لرجال

 ’ناشئة شركة كونها حد إلى الفكرة نقل على فقط يقتصر ال ناجح تجاري عمل إنشاء‘

 

 ’الجميع لفعله سهال، األمر كان لو‘

 

 الشباب  األعمال لرواد حيل و نصائح عشر

 نفسك تحدى

 إن برانسون ريتشارد يقول. مبتكًرا تكون أن في راحتك منطقة في العيش يساعدك لن. جديدة أشياء وتتعلم يوم كل نفسك تدفع أن عليك
 تستطيع انت. يوم كل المزيد  تعلم يمكنه حيث طويل، جامعي تعليم وكأنها الحياة مع يتعامل. نفسه تحدي في االستمرار هو دافعه أكبر
!ايضا

 

 نفسك  مع صادقا كن 

. لها متحمس أنت التي األشياء تفعل أن عليك الحياة، في بالرضا تشعر لكي. األرباح من الكثير سيجلب أنه لمجرد تجاريًا مشروًعا تبدأ ال
 هي حياتك في بالرضا للشعور الوحيدة الطريقة أن إلى جوبز ستيف أشار. الوقت من الكثير تستغرق شركة إدارة أن في شك هناك ليس
كذلك؟  أليس السوء، بهذا يبدو ال تجاري عمل إلى هوايتك تحويل. حقًا به تؤمن بعمل القيام

 

 المخاطر  تحمل

 ال. بالمخاطر محفوفة قرارات وتتخذ تحسب أن عليك ناجًحا، تكون لكي. المدروسة  المخاطر تأخذ أن عليك نفسك، تحدي مثل تماًما
 عدم على سيندم لكنه الفشل، على يندم لن أنه معرفة في ساعد إنه بيزوس جيف قال. بالفعل ذلك نفعل لم ما جهودنا نتيجة أبدًا نعرف

.المحاولة 

 

 تريده  لما رؤية لديك  لتكن 
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 األمور ألن الرحلة طول على مفاجئة تغييرات إلجراء مستعدًا كن لكن. متابعته من تتمكن  حتى تحقيقه تريد لما واضحة رؤية لديك  لتكن 
 هو األعمال رائد أن إلى  ،  لشركة  التنفيذي والرئيس المؤسس يشير. مخططة  كانت كما بالضبط تسير ال

األوقات  جميع في واضحة  رؤيتك على حافظ. إنشائه في ورغبة ما لشيء رؤية لديه شخص

 

 المناسبين األشخاص عن ابحث

 وسيساعدك متحفًزا ذلك سيبقيك . رؤيتك نفس بالضرورة ليس ولكن الرؤية نفس يشاركونك أشخاًصا يلهمونك، أشخاًصا تجد أن عليك
 طريقة أسرع أن إلى ، لـ المشارك المؤسس هوفمان، ريد أشار. تصبح من هو معه أنت من. اإلبداعية عمليتك في أيًضا

 .عليها تكون أن تريد التي بالطريقة بالفعل هم الذين خاصاألش مع التسكع  هي نفسك لتغيير

 تحرك 

 فكرة من أفضل حقيقة أصبحت التي جيدة ليست والفكرة. أبدًا تتحقق لن فإنها ذلك، في جهدًا تبذل لم إذا ولكن فكرة أفضل لديك يكون قد
 طريقة أسهل إن مرة ذات ديزني  والت قال. العمل خالل من إال يأتي ال النجاح لكن العظيمة، باألفكار مليء العالم. ذهنك في ستبقى رائعة
.أيًضا لنجاحك بالنسبة صحيح هذا. الفعل في والبدء الكالم عن التوقف هي للبدء

 ثابتا  كن 

 وجرب أخطائك نم فتعلم األولى، المرة في تنجح لم إذا. قدًما والمضي متحمًسا تبقى أن عليك ولكن أبدًا، يرام ما على األمور تسير لن
 فإن كثب، عن نظرت إذا" بحكمة، جوبز ستيف قال كما. مبتدئين األيام من يوم في الجميع وكان الفور، على أحد ينجح ال. مختلفًا نهًجا

.شركتك في الوقت استثمار من تخف ال." طويالً  وقتًا تستغرق وضحاها عشية بين النجاحات معظم

 بأبحاث قم 

 عليك يجب التي واألخالقية القانونية األمور عن ذلك من واألهم السوق فرع عن شامل ببحث تقوم أن ليكع الخاص، عملك بدء قبل
 يجنون اآلخرين األشخاص من الكثير رأيت لو حتى  تفهمها، ال ألعابًا تلعب ال" مرة، ذات ، مؤسس هسيه، توني قال. اتباعها

.النجاح مفتاح هو عملك لمجال الحقيقي الفهم إن." منها المال

 بحكمة  أموالك أنفق

. عليه أموالك تنفق ما من بينة على تكون وأن أموالك إدارة كيفية تتعلم  أن  عليك. الفور على الربح يأتي ال األرجح على ناشئة، كشركة
 الحمقاء األشياء على ثيرالك تنفق أن السهل من. بحكمة إنفاقها على احرص. أفضل بعمل ستقوم أنك يعني ال فاخر مكتب استئجار أن تذكر
.جدًا مبكر وقت في المال رأس وينفد

 

 الخطى، سريع عالم في نعيش نحن. لذلك وفقًا خدماتك بتحسين وقم العمالء من تتلقاها التي التعليقات االعتبار بعين خذعمالئك إلى استمع 
 الثالثة مفاتيحه كأحد عميلك بمعرفة ،Wendy’s مؤسس توماس، ديف استشهد. السوق  مواكبة أجل من ضرورية التغييرات فإن لذالك

 .يحتاجونها التي الحلول تقديم من وستتمكن آخر، شخص أي من أفضل بشكل تخدمهم من على تعرف. للنجاح

  الناجحون الشباب األعمال رواد
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 من األعمال رواد يكونوا ألن مياًل  أكثر المهاجرين أن 2016 عام في( ) األعمال لريادة العالمي المرصد أجراها دراسة وجدت
 بين من أنه  من جديد تحليل أفاد ذلك، على عالوة. الواقع في أضعاف ثالثة...  المتحدة المملكة في ونشأوا ولدوا الذين األشخاص

 من تسعة في ، و  مثل( أكثر أو دوالر مليار 1 بقيمة) المتحدة المملكة في يونيكورن شركات 10 أكبر
.التأسيسي الفريق في المهاجرين من األول الجيل في  ولد طفل أو األقل على واحد مهاجر هناك شركات 10 أصل

 ال بشكل الملهمين  المهاجرين من كبيًرا عددًا هناك أن الخاصة  تغطية تُظهر والتحليالت، الدراسات عن النظر بغض
.العمل فرص خلق ودعمت االقتصادي النمو دفعت التي األعمال وبناء لتأسيس المتحدة المملكة إلى انتقلوا الذين يصدق

 شركة أسس الذي الهندي المهاجر أغراوال، راجيش لندن عمدة نائب مثل األعمال رجال نجاح تتبعنا  السابقة، السنوات في
 ووكالة المولد األسترالية نافارو أليسيا جانب إلى ،2005 عام في إسترليني جنيه مليار 1.3 بقيمة األجنبية للصرافة 

.الجنيهات ماليين قيمته تبلغ  لها التابعة التسويق

الناشئة؟  الشركات مؤسسي عن ماذا لكن

 المتحدة المملكة إلى قدومه عن المثيرة قصته وشاركنا راثناياكي هارشا  مؤسس عن لمحة حددنا الماضي، الشهر في
 وبفضل - نفسه علم - بطالقة اإلنجليزية اللغة تعلم سيداوم كان. اإلنجليزية باللغة التحدث على قادًرا يكن  ولم عاًما 18 عمره كان ندماع

 جنيه مليون إلى للوصول الهدف على وهو أشخاص 10 اآلن به يعمل مشروًعا بدأ حياته، مدخرات من فقط إسترلينيًا جنيًها 160
.إسترليني

 ربع من يقرب ما. ستة كل  من واحد أي ، ٪16 إلى مئوية بنسبة الماضي العام هولندا في يولدوا لم الذين األعمال رواد نسبة ارتفعت
 األعمال رواد من العديد يوجد. والبناء واللوجستيات الضيافة صناعات في أعمال لديهم معظمهم. هولندا في يولدوا لم المبتدئين

.وفليفوالند هولندا وجنوب شمال اطعاتمق في المبتدئين المهاجرين

: الناهضون أبرز. هولندا في يولد لم مبتدئين خمسة كل من واحدًا  أن 2015 لعام الهولندية التجارة غرفة عن الصادرة األرقام تُظهر
 األعمال لريادة قتصاديةاال القيمة تقرير يُظهر. لهولندا ضرر أي تسبب ال المهاجرة األعمال ريادة. والعراق سوريا من األعمال رواد

 الشركات لهذه اإلجمالية المضافة القيمة تبلغ. المزعومين األعمال رواد هؤالء شركات في يعملون شخص ألف 600 من أكثر أن العرقية
.يورو مليار 37 من أكثر

 هولندا إلى الصومال من فر الذي موني عمر عن هذا  مجلة الفيديو مقطع شاهد:ناجح شاب هولندي أعمال لرائد الرائع المثال شاهد
 منتجاته تباع و هولندا، في الحقائب مصممي أشهر أحد هو عاما، 18 بعد اآلن،. فقط عمره من التاسعة في كان عندما إخوته مع

 المتنوعة الحقائب من محدودة سلسلة لتصميم ، مع شراكة عمر مشاريع أحدث أحد يتضمن. العالم أنحاء كل في يدويا المصنوعة
.السابق  زي من

 متن على فيتنام غادر كيف  من  مدير يروي.  هو آخر ناجح أعمال رائد
 بهم انتهى الذين المهاجرين من قليل عدد من أحدا كان كيف. عمره من عشرة الرابعة في صبيًا كان عندما والديه مدخرات مع قارب

. اأبدً  ذلك أنسى لن. "المدرسة تلك في مدرس به آمن وكيف. هولندية بكلمة حتى التحدث دون  ذهب. برابانت في قرية في المطاف
 بدأ  و  و  وبعد. حق على المعلم كان." الصغير هين. سيكون كان هو مهندسين؟ سيكونون منكم من تعرفون هل: الفصل سأل

 في موظفًا سبعين تضم كبيرة شركة إلى  اآلن الشركة هذه نمت. لنفسه  مع 1998 عام في" الصغير هوين هذا"
 افتتح عندما.  و  و  مثل عمالء مع. اآلالت لبناء المنتجات تطوير في خصصةمت  وهي وفيتنام، هولندا
ً  كان سنوات، عشر من أكثر منذ فيتنام في فرعه  نعمل ولكن لإلنتاج، خارجية بمصادر نستعين  ال نحن. تماًما جديدًا شيئًا هذا كان. "رائدا
 تبقى. "كيو يقول ثمارها، تؤتي اآلن بدأت لكنها إيمانية، قفزة كانت لقد." لعمالئنا أيًضا ولكن فسنا،ألن  فقط ليس. العمالة كثيفة  رسم

."المثال سبيل على لهولندا، جيد أمر وهو لالبتكار، الوقت من  مزيدًا عمالئنا يمنح وهذا. هولندا في المعرفة

 

 أعمال؟ رائد تصبح كيف عن حيل و نصائح عشر 

 بالشغف  مدفوعة عملك فكرة تكون أن يجب 
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 يكفي  بما قويًا العمل بهذا اهتمامك كان إذا ما ومعرفة فكرتك  تقييم عليك يجب. القائمة رأس على الناشئة شركتك تجاه شغفك  يكون أن يجب
 على  العزم يمنحك الذي الوحيد العامل هو  شغفك وسيكون وهبوط صعود اكهن  سيكون ألنه مهم؟ هذا لماذا. به االلتزام يمكنك بحيث

.االستمرار

حال عملك فكرة تكون أن يجب 

 عندما العمالء كسب األسهل من. عملك سيحل فيما تفكر أن يجب الفوائد، في بالتفكير فكرتك تبدأ ال. مشكلة يحل تجاري نشاط بإنشاء قم
 زلت ما التي الخدمة/المنتج هو ما  أو سعيد غير يجعلك فيما فكر. معينة مكانة أو سوق في فجوة كعمل يمأل أن يجب. مشكلة عملك يحل
احتياجاتك /مشاكلك إلحدى حال يقدم تجاريا عمال ابدأ و لديك، معينة حاجة تحقيق أجل من مفقودة أنها تعتقد

  المستهدف السوق فهم و تحديد عليك يجب

 سيتم . السوق في بالفعل موجود هو عما منافسيك، عن يميزك شيء وجود هو  النجاح، مفتاح وهو ي،تجار  عمل  بدء عند األساسي العامل
 مع المتعاونة الشاملة السوق أبحاث دراسات تعد. نوعه من فريد شيء تقديم  على  قدرتك خالل من كبير، حد إلى فشلك، أو نجاحك تحديد
 الجيدة  البحوث إن. للتنفيذ قابلة رؤى على بناءً  العمل قرارات تشكيل في ضروريًا اأمرً  االعتبار في العمالء مالحظات ألخذ مدروسة سياسة

 واهتماماتهم،  لعمالئك،  السكانية الخصائص معرفة هو السوق أبحاث من أساسي جزء. كبيرة تنافسية مزايا تقديم  على القدرة لديها السوق في
 عن  العمالء يقوله ما إلى االستماع إلى  بحاجة فأنت أيًضا، جدًا مهمة  العمالء مالحظات تعد. ذلك إلى وما اإلنفاق، وعادات القوة، وكسب

.الداخلية الخدمة/بالمنتج الخاصة والتطوير البحث عمليات عن أساسية معلومات لك يوفروا أن يستطيعون ألنهم خدماتك/منتجاتك

  منظمة عمل خطة إعداد عليك يجب

 إلى  بحاجة كنت إذا. رؤيتك فهي بنفسك بكتابتها ينصح. بدقة عملك مشروع تصف أن بويج  ومحددة موجزة عملك خطة تكون أن يجب
 هذه تبيع أن يجب المحاسبة، وثيقة  مجرد من أكثر هي العمل  خطة أن اعتبارك في  تضع أن يجب. استشاري إلى  الوصول فحاول مساعدة،

 هذه  مثل وجود ولكن ومنافسيك، عمالئك عن المزيد وتعلم تقدمك مع خطتك لتغيير مستعدًا كن. محتملة مالية مؤسسة إلى فكرتك الوثيقة
.الصحيح االتجاه في والسير التركيز في  االستمرار على سيساعدك الخطة

 

 تجاري عمل لبدء القانونية المتطلبات تعرف أن يجب 

 تفرض أن للعقوبات يمكن حيث  مهًما أمًرا كوميةالح اللوائح اتباع يعد. التجارية األعمال افتتاح مع تأتي التي القواعد فهم جدًا المهم من
 يمكن. تسجيلها أو  شركتك دمج إلى محاسبة نظام إنشاء من التجارية األنشطة تنظم التي  القوانين تتراوح. عملك على كبيرة تشغيلية تكاليف

 نشاط من  الضريبية التزاماتك ختلفت  أن  المرجح من النحو، هذا وعلى تديره، الذي العمل نوع على اعتمادًا  معينة ضرائب تختلف أن
 في خاص بشكل صارمة القوانين تكون  ما وعادة مختلفة، بدرجات والموظف العمل صاحب بين العالقات بلد  كل ينظم. آخر إلى تجاري

 أو  الصناعي اإلنتاج مثل األنشطة  من معينة مجاالت  في موجودة  صرامة، أكثر بمتطلبات تتعلق ما وعادة التباين، بعض مع المجال، هذا
.المجال هذا في الخبراء مشورة على بالحصول يوصى الصلة، ذات الجوانب جميع االعتبار في األخذ مع. األغذية تجهيز

  عملك لفكرة التمويل تأمين عليك يجب

 من الحاالت، من  كثير في. واألصدقاء العائلة مدخرات إلى باإلضافة مؤسسيها، مدخرات خالل من الناشئة الشركات معظم تمويل يتم
 المال  رأس  صناديق أو المساعدة، صناديق أو  الخاص، القطاع من المستثمرين: مثل خارجي مال  رأس استثمار عن البحث الضروري

 بما الخارجي، االستثمار تأمين محاولة قبل وتوثيق أولية بحوث بإجراء  بشدة يُنصح. االجتماعي االقتصاد تمويل وكاالت أو االستثماري،
.الصغيرة االستثمار قروض أو االستثماري المال رأس الحصر، ال المثال سبيل على ذلك، في

 تقييم من  تتمكن حتى شاملة تطوير و أعمال خطة شاملة خطة إلى إضافة مكثفة بيانات البنوك تتطلب سوف الخصوص، وجه على و
بك الخاص التمويل طلب

.عملك نميةت على تعمل أن و صغير نطاق على تبدأ أن يجب 

 نطاق  على العمل هذا بدء محاولة المستحسن فمن تجاري، عمل بدء في المخاطرة خالل من أعمال رائد تصبح  أن تعريف تم إذا حتى
 المشروعات  وتجاهل وعدًا يظهر ما وتعديل جيد، بشكل يعمل ما على  تبني أن يجب. بخطوة خطوة عملك وتنمية بناء ومحاولة صغير
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 العمل عن تتوقف وال بأكمله، البلد  إلى أو أخرى مدينة إلى وتوسيعه تطويره يمكنك صغير، نطاق على ناجًحا عملك  بح يص عندما. الفاشلة
.تتخذها خطوة لكل والتخطيط

 راحة  فترات تأخذ أن يجب 

 إعادة أجل من العمل عن بعيد ووقت الراحة من كبير قدر إلى الجميع يحتاج. الراحة في والبدء العمل عن التوقف وقت معرفة جدًا المهم من
 حمايتك  جانب إلى عديدة ألسباب مفيد راحة فترات أخذ. نفسك تسرع أن عليك لذلك وضحاها، عشية بين يحدث ال النجاح. والتحديث التعيين

 تشعر  حتى تنتظر ال. علبالف إنجازه تم فيما معينة مسافة من للتفكير الوقت يمنحك. ذلك تحدد المعلومات دع بالتنفس، لك يسمح. اإلرهاق من
 لذلك  أضعف، قرارات المرهقون األشخاص يتخذ. مبكر وقت في الزمني الجدول خطط. إجازة  في الذهاب أو عطلة يوم الستخدام بالتعب

.رآلخ وقت من بك الخاصة  البطاريات  شحن إعادة عليك يجب لذلك،. مرهقًا بالفعل كنت إذا  الصعوبات تظهر عندما تستسلم أن المرجح من

تخاطر  أن يجب 

 المخاطر  وأحيانًا المحسوبة والمخاطر والبرد المخاطرة من يولد النجاح أن ناجح  أعمال رائد أي يعرف. العمل من جزء المخاطرة
 أن  ويجب المخاطر، بعض تأخذ  أن يجب التجاري، نشاطك أثناء لذلك،. مخاطرة يمثل أعمال رائد وتصبح وظيفتك ترك حتى". المهملة"

 فيها فكر . جدًا كبيرة تكون ال لها تتعرض التي المخاطر أن إلى االنتباه يجب  ذلك، من الرغم على.  مبدًعا تكون وأن جديدة، مناهج تجرب
 التي المخاطر عن تعوض ما عادة المكافأة فإن ينجحون، الذين ألولئك بالنسبة. حدسك إلى واستمع والسلبيات، اإليجابيات في وفكر جيدًا،

!تستسلم ال. تمويه في نجاح بأنه الجيد الفشل ُوصف وقد تفشل، سوف األحوال، أسوأ في. لها ونيتعرض

 أخطائك  من تتعلم أن يجب

 كلما. األعمال ريادة في إخفاقاتك من التعلم في الفشل هو العمل في خطأ أو فشل أكبر. عملك في والنمو للتعلم كفرصة الفشل ترى أن يجب
 تفعل أن حاول لكن جديد، من ذلك وافعل نفسك، استجمع. النجاح عن المزيد تعلمت كلما فشلوا، الذين مثلك عمالاأل رواد درست أو فشلت

 اإلطالق،  على لك حدث شيء أفضل هو االنتكاس من النوع هذا يكون قد األحيان، بعض في. إليك تصل أخطائك تدع ال. أفضل بشكل ذلك
.نجاًحا أكثر أعمال رائد وتصبح

 األعمال  تخطيط حول حيل و نصائح

 سليمة عمل خطة وجود يعد . تجاهله أو تأجيله يمكنك ال شيء فهو ذلك، ومع. قبل من بذلك  تقم لم إذا  شاقًا أمًرا عمل خطة كتابة تبدو قد
(. أيضا الرابع الفصل إلى انظر) وتطويره عملك الستمرار األهمية بالغ أمًرا

 جمهورك  على عملك خطة طبق 

 شريك جذب إلى تحتاج ربما التمويل؟ تأمين هو هل - الخطة من الغرض هو ما سيقرأها؟ من. الجمهور هي عمل خطة ألي البداية نقطة
 جمهور احتياجات على خطتك من مختلفة إصدارات تطبيق يمكنك هي، كما ستبقى األساسية واألرقام الحقائق أن من الرغم على. تجاري

 بنك مدير سيطلب. استثماراته على جيد عائد على حصوله لكيفية واضح شرح عن المحتمل ثمرالمست  سيبحث المثال، سبيل على. معين
.التمويل تقديم قبل القرض سداد على قدرتك على دلياًل 

 

 

 بدقة  السوق عن ابحث 

 ولهذا ق،بالسو  المعرفة على كبير بشكل المحتملون المستثمرون يركز سي، بي بي في  سلسلة مشاهدو سيعرف كما
 كبيًرا وعيًا تُظهر أن  ويجب عملك، خطة في مفصلة بسوقك المتعلقة المعلومات تكون أن يجب. دقيقًا بحثك يكون أن يجب السبب

.لديك والضعف القوة نقاط مراعاة تتطلب  التي والتهديدات بالفرص

 منافسيك حدد 

 تواجه. عملك على المحتملة واآلثار لديهم والضعف القوة ونقاط م،ه من - المنافسين جميع على تتعرف أن يجب بك، الخاص السوق لفهم
.منافسيك جميع مع للتعامل واضحة استراتيجية لديك أن خطتك توضح أن يجب - منافسة الشركات جميع
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للتفاصيل  انتبه 

 يحتاجها التي لوماتالمع على  القارئ حصول لضمان كافية تفاصيل تتضمن أن يجب ولكن الموضوع، إلى عملك خطة تصل أن يجب
 أو أخطاء أو إمالئية أخطاء أي هناك تكون أن ينبغي  ال أنه يعني مهنيتك،  و بقدرتك يؤمنون الناس خطتك تجعل أن يجب. عملك لفهم

.خيالية أرقام أو واقعية غير اعتراضات

 للمستثمرين  الناشئة شركتك تقدمها التي الفرصة على ركز 

 هو ما أخرى؟ شركة من بدال الناشئة شركتك في ما شخص يستثمر قد لماذا. بوضوح الفرصة بوصف فقم استثمار، عن تبحث كنت إذا
.الرئيسية األسئلة هذه كل على خطتك تجيب أن يجب منك؟ الناس سيشتري لماذا مميًزا؟ يجعلك الذي ما - بك  الخاص الفريد البيع عرض

 

 المهمة الحقائق تترك ال 

 أهداف و المالية البيانات و العمليات و اإلدارة فريق و منافيسك و عمالئك  و  خدماتك /منتجاتك خطتك تصف أن يجب أساسي، بشكل
لآلخرين خطتك تقدم عندما جيدا عليك  ذلك ينعكس فلن األساسية، الحقائق فاتتك إذا. االستراتيجية و التنمية

 

 صحيح بشكل المالية معلوماتك على احصل

 قائمة لديك المبيعات تنبؤات تكون أن ويجب بالكامل، النقدي التدفق توثيق يجب. خاًصا تمحيًصا عملك خطةل المالية المعلومات ستواجه
 الخاص الشيء حقا ليست األرقام كانت إذا. كليهما تضمين يجب بالمبيعات، التنبؤ من أسهل بالتكاليف التنبؤ أن حين في. جيدة أسس على
.آخر  به موثوق مستشار أو محاسب من ربما ك،عمل خطة إعداد عند المساعدة فاطلب بك،

 مقنعا  التنفيذي ملخصك اجعل 

 و الحقائق اكتشاف من يتمكنوا حتى خبرة، األكثر القراء أوال سيقرأه. عملك خطة في جزء أهم هو التنفيذي ملخصك إن القول يمكن
 أرقاما التنفيذي الملخص يقدم. المعركة فستخسر ءة،القرا على  يشجعهم و التنفيذي ملخصك يشغلهم لم إذا. بسرعة األساسية األرقام
 بكل. النهاية حتى كتابته اترك الوثيقة، من االمامي الجزء في ظهوره من الرغم على. الرئيسية النقاط في استراتيجيتك  يكثف و رئيسية

واقعيا  اجعله ولكن - لإلعجاب مثير و جذاب اجعله الوسائل،

 

 األعمال مدرب من ثانيا رأيا اطلب 

 مستشاًرا أو محاسبًا ربما - وبناء مستقل نقد تقديم يمكنه شخًصا اختر. مستقل بشكل بمراجعتها قم خطتك، مسودة من االنتهاء بمجرد
 مسودة في معالجتها لىإ تحتاج  أسئلة طرح إلى مراجعتهم تؤدي قد. المساعدة من المشاريع وكالتك أو التجارة غرفتك تتمكن قد. تجاريًا
.منقحة

 صحيح بشكل عملك خطة تنفيذ  

 أهداف على تحتوي أن  وينبغي. عملك تطوير و استراتيجيتك توجيه و األداء على للحكم تستخدمها أداة العمل خطة تكون أن يجب
 على  عملك تركيز استمرار ضمان في الفائزة العمل خطة ستساعد. بانتظام وتحديثها مراجعتها يجب. محددة مسؤوليات و نهائية ومواعيد

.الرئيسية أهدافه لتحقيق به القيام يجب ما

 النجاح  عوامل

 لمتجر يمكن مثال،. تافهة مؤشرات وليست للتنفيذ قابلة مؤشرات: الناشئة الشركة تقييم في الصحيحة المؤشرات اختيار جدًا المهم من
 يمكنهم لكن العمالء، عدد يزداد قد. اليوم في اإليرادات حجم هو للتنفيذ القابل شرالمؤ ولكن العمالء، عدد - للغرور مؤشًرا يضع أن كبير

.المناسب  الوقت في أقل بشكل الشراء
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 أعمال  كرجل النجاح إلى للوصول حيل و نصائح عشر

ناجحا أعمال رائد  تصبح أن  على لمساعدتك حيل و نصائح 10 أفضل إليك

 

 لألعمال  قوي تخطيط بعمل قم

(  أيضا الرابع الفصل و األخضر  الكتاب من السابقة الفقرة إلى انظر) العمل خطة تعتبر. عمل أي نجاح في مهما دورا تخطيطال يلعب
 ذلك، على عالوة. عرضك لزيادة تخطط وكيف نوعه، من فريد أنه وكيف تقدمه، وما ضعفك، ونقاط مهاراتك تحديد - للبدء جيدًا مكانًا
 أصبت؟ إذا يحدث ماذا المثال، سبيل على. معه ستتعامل وكيف خاطئ بشكل يحدث أن يمكن شيء ألي عمليًا و عقليًا نفسك تعد أن حاول

يفلس؟  به موثوق مورد أو الطقس؟ كارثة عليك أثرت لو ماذا متأخًرا؟ شهًرا العمالء لك دفع لو ماذا

 

 المالية للتحديات استعد 

 طريق عن النقدي التدفق ضربات مع تعامل(.دراسة: المصدر) تجاري لعم بدء عند لهم األكبر التحدي النقدي التدفق كان
 الكامل المبلغ أو وديعة دفعوا إذا خصًما للعمالء  تقدم أن  يمكنك. العامة النفقات خفض كيفية في اإلبداع طريق عن أو شهرية نفقات توفير
 أحد فهذا -الديون من للغاية حذًرا كن فعلت، مهما. أسبوع قبل خدمتك أو منتجك قدمت إذا أقل ٪10 ادفع مثال - حافًزا حتى أو مقدًما،

.الصغيرة األعمال نجاح أسباب أكبر

 

 

 اتجاري  نشاطا تبدأ أنك تذكر - حذرا كن 

 في موجود هو ما على شركتك  رزق مصدر يعتمد. الفائق والتسويق الثمن باهظة والمعدات الفاخرة المكاتب على اإلنفاق إغراء قاوم
 بالنسبة. فعال بشكل النقدي التدفق  بإدارة وقم العامة النفقات انخفاض على حافظ. مرات ثالث وسنت راند  كل فحص يجب لذلك محفظتك،

 الثنائي إلى بالنسبة السوق؛ في بضاعته وبيع البداية في فعلي متجر عن التخلي يعني هذا كان بايك، جيمي يوًما، 1001 من الناجين ألحد
.األخرى الصغيرة الشركات مع عملهم أماكن مشاركة يعني ذلك كان ، التصميم

 

 !المساعدة اطلب 

 تكون أن يمكن جديدة؛ عمل فرص مجرد ليست الشبكة. والمشورة المعرفة ادلوتب  الشبكة مع للتواصل المتاحة الموارد من الكثير هناك
 مثل) حولك ممن المشورة اطلب. بك الخاصة واإلقليمية الصناعية األعمال شبكات فعاليات احضر. الجديدة  واألفكار للدعم رائعًا مصدًرا
.منطقتك في  مجتمع ومجموعات اإلنترنت عبر المنتديات أو ،( المجاورة الشركات أو المالك أو البنك مدير أو الوسيط

 

 موثوق مرشد في ثقتك ضع 

 تقدر ال سبر لوحة هو المرشد. اإلنترنت عبر مدونة أو موثوقًا مصدًرا حتى أو سابقًا زمياًل  أو رئيًسا أو العائلة أفراد أحد يكون أن يمكن
 في المستجيبين من ٪61.9 لدى يكن لم قضائية، غير منتظمة حققت  عمليات إجراء معه يمكنك شخص مكانك؛ في كان شخص - بثمن

.أعمالهم على  كبير إيجابي تأثير لهم المرشدين أن وجدوا إنهم قالوا الذين أولئك ولكن - موجهين أي استطالعنا

 من هاريس جاكويت يممر وتتفق". الكبرى مخاوفي من أبعد هو  ما إلى مرشدي دفعني لقد: "استطالعنا في شاركت أعمال رائدة قالت
."ويساعدك بك يعتني سوف شخص إنه". "المسؤولية سيتولى الذي الشخص ليس: "قائلة  شركة
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 صغيرة ميزانية على التسويق 

 هي االجتماعي التواصل وسائل. التكلفة باهظ يكون أن يجب ال ولكن األهمية، غاية في أمًرا الجديد التجاري نشاطك تسويق يعتبر
 إرسال يتم لذلك. اإلنترنت على بحثك ترتيب في وسيساعد مجاني  أو  على عملك صفحة إنشاء - صديقك
.تماًما مجاني إنه -  و  مثل البحث محركات إلى الويب لموقعك  عنوان

 عن باإلعالن اآلخر البعض لك يسمح بينما صغيرة إعالنية رسوًما بعضها سيتطلب - المجتمعية  مجموعات أيًضا ترقب
.تجربه حتى لك سيعمل الذي ما تعرف لن. شيء وكل شيء أي تجربة هو التسويق مع القول خالصة. األسبوع من معينة أيام في عملك

 األول  بالرقم اعتني 

 بانتظام الرياضة مارس. الواقع أرض على العمل عليك يجب أنه يعني ال هذا. 5 إلى 9 أيام نتهتا لقد - حياة أسلوب هي األعمال ريادة
 قال  ، األعمال رواد من  المجيبين من. إنتاجية أقل تكون أن إلى األمر بك سينتهي وإال لالسترخاء وقت عن وابحث الصحي الطعام وتناول

 العمل سيساعدك(. : المصدر) العمل مسؤوليات بسبب وأصدقائهم تهمعائال مع الثمين الوقت عن للتخلي اضطروا إنهم 64٪
.أحبائك مع لقائه يومك في الكافي الوقت توفير على الوقت إدارة في مهاراتك على

 

 رؤيتك  يشارك فريقا كون

 إلجراء الكافي الوقت خذ أوالً،. موظفين تعيين إلى تحتاج قد  عملك، نمو مع. رائعة شركة يؤسسون العظماء األشخاص: يطبس األمر
 معرفة المهم من ولكن عنها التخلي الصعب من يكون قد ثانيًا،. قيمك ومشاركتهم لثقافتك مالءمتهم من للتأكد بدقة األشخاص مع مقابالت

 دائًما الجيد من. الجديدة واالقتراحات اآلراء على منفتًحا كن. لك مستنسخين الناس يكون أن تتوقع ال ًرا،أخي . المهام تفويض كيفية
.القديمة العمل طرق حول جديدة نظر وجهات على الحصول

 الحياة مدى التعلم 

 التعلم موارد على نظرة ألق. العاطفيةو العملية بالمهارات نفسك تثري أن المهم من. والتعلم للنمو مستمرة  عملية هو الخاص عملك بدء
.  و  و  مثل التكلفة منخفضة أو المجانية اإللكتروني

 وسائل على الخاصة حمالتك إدارة كيفية نفسك علم أو جديدا برمجيا  برنامجا تعلم و الوقت، إدارة في  مهاراتك أو مشروعك بتطوير قم
 المدونات فإن كثيرا، تسافر كنت إذا. التحفيز و التقديمي والعرض اإلدارة في مهاراتك على العمل أيضا نكيمك. االجتماعية اإلعالم

تثقيفك  و نفسك إللهام رائعة طرق هي  محادثات مثل أشياء و الصوتية

 

 مشروعك على احتفظ 

 لرعاية الطرق أفضل أحد  الصغيرة الشركات على التأمين يعد . المخاطر لتقليل يسعون بل للمخاطرة، يسعون ال األعمال رواد أفضل
 أو الحريق مثل الطوارئ حاالت في ومبانيك الثمين  مخزونك تغطية من تأكد. تعتقد مما أكثر التكلفة  ميسور أنه كما رزقك، مصدر
.السرقة

 

 

 

 



163

 

 التعلم  في األولى المحاولة 19 الفصل
 

 التعلم في األولى المحاولة F.A.I.L :عملك في والنمو للتعلم كفرصة الفشل ترى أن يجب
 

 من ولكن بالفشل، األعمال رواد أفضل تعريف يتم ال. األعمال ريادة في إخفاقاتك من التعلم في الفشل هو العمل في خطأ أو فشل أكبر
ناجحا  أعمال رائد لكونه األهمية بالغ أمرا وداخليا، خارجيا الصعبة، المواقف في التنقل يعد. معهم تعاملهم كيفية خالل

 الفشل من 10 أهم 
 الهدف تحديد عدم 

 بسبب اإلعداد في الفشل يكون ما عادة. االعتبار في واضح هدف وضع بدون األعمال عالم إلى تقفز ال دائما؛ االعتبار في هدفا ضع
.المشروع صاحب إهمال من الناتجة التنظيمية القصور

 
للنجاح يكفي ال الحماس النهاية في 

 األفكار و األهداف و الموارد مثل ذلك من أكثر إلى بحاجة فأنت ذلك،  مع و إنجازاتك؛ و ألفكارك متحمسات تكون أن  المهم من
 هذا تحديد يمكن ،أيضا. باالهتمام جديدة الفكرة بأن المستثمرين إقناع على القدرة عدم بسبب بسيطا الفشل يكون أن يمكن. الخ الواضحة

.المنطقة في البشرية أو المادية الموارد نقص خالل من الفشل من النوع
 

 التعلم  على القدرة عدم
 عمل إنشاء تقريبا المستحيل من يكون قد ذلك، بدون. لذلك الدافع لديك يكون أن و جديدة أشياء تعلم على قادرا تكون أن يجب للنجاح
. الكبيرة الفجوة هذه سيعوض الذي هو فقط ذكاءهم أن يعتقدون و خبرتهم خارج مجاالت في األعمال رواد بعض يغامر. مستمر تجاري

متخصصين خبراء من( تعاقدية أو ودية) المشورة يأخذوا أن يجب
 
 

 الميزانية /األموال إدارة سوء
سين عملك. يرجع الفشل في بدء التشغيل إلى عدم أموالك بدون هدف. فكر دائًما في كيفية إدارة األموال وإنفاقها من أجل تح  ترم ال

القدرة على إقناع المستثمرين بأن الفكرة جديرة باالهتمام. أيًضا، يمكن تحديد هذا النوع من الفشل من خالل نقص الموارد المادية أو  
البشرية في المنطقة

 
 

 للمنتج  التجارية العالمة/اإلعالن في الفشل
الن والتسويق. مع اإلستراتيجية الصحيحة لذلك، يمكنك الوصول إلى حد بعيد بعملك وصورتك الخاصة. يمكن تقلل أبدًا من قوة اإلع ال

أن تكون العالمة التجارية الفاشلة نتيجة لعدم القدرة على تحديد قطاع السوق المناسب؛ لفهم احتياجات وتوقعات وثقافة قطاع السوق؛ 
لجزء؛ لزراعة العالمة التجارية المناسبة؛ لحماية العالمة التجارية بشكل قانوني، الخ. أصبح  الستخدام القنوات المناسبة لمعالجة هذا ا

 العمالء اليوم أكثر تطوًرا مما كانوا عليه قبل عقود. المنتجات التي تمتلك ميزات وظيفية عالية فقط ال تنجح بحد ذاتها. يجب أن تمتلك
مات تجارية ذات مغزىأيًضا ميزات مريحة عالية وأن تكون مدعومة بعال

 
 

 المنافسة  من التقليل 
أن يكون التقليل من أهمية المنافسة قاتالً لعملك ولك. ضع في اعتبارك دائًما ما تفعله المنافسة لتحسين نفسها وحاول التفوق عليها.  يمكن

على شريحة كبيرة من السوق، ولديها فهم عميق  يجب على رواد األعمال الحذر فيما يتعلق بالمنافسة، ألن المنافسة قد استولت بالفعل 
للعمالء، وفي معظم الحاالت، لديها قدر كبير من األموال "للمعركة" التي لم يمتلكها رائد األعمال

 
 خاطئة  أسباب من البدء 

متوقع منك. رائد األعمال أن يكون بدء عمل تجاري مفيدًا لك. يجب أال تبدأ أي شيء أبدًا ألنك تشعر أنك مجبر على ذلك أو ألنه  يجب
النموذجي يميز نفسه/نفسها عن اآلخرين من خالل الرؤية وااللتزام بفكرته/فكرتها 

 
 اإلدارة  سوء 
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يتعلق األمر باإلدارة، فكر في كال الطرفين. ال يمكنك أن تكون ديكتاتوراً وال يمكنك أن تدع الناس يدفعون إليك. أنت بحاجة إلى   عندما
قائدًا للحفاظ على معنويات الناس عالية والسماح للشركة بالتوسع وفقًا لذلك. يعتمد رواد األعمال المهملون فقط على  أن تكون 

وويبفان  5"شعورهم" ويعتقدون أنهم يفهمون السوق، في حين أنهم في الواقع ال يفعلون ذلك. أمثلة كالسيكية: سنكلير سي 

 
 سيء  تخطيط/عمل خطة عدم 

الفشل لتجنب كثيرا فيه فكر و مسبقا دائما استعد. صعوبة أكثر األقل على أو مستحيلة شبه المهمة هذه ستكون قوية، لعم خطوة بدون

 
 الخطأ  باألشخاص نفسك إحاطة 

نفسك بأشخاص غير محفزين وغير موثوقين بهم وكسالى. تأكد من أن األشخاص الذين توظفهم وتحيط نفسك بهم يشاركونك  تحط ال
قة واأليديولوجيات أو ما شابهها نفس الطا

 

أنواع مختلفة من الفشل التي قد تحدث أثناء خارطة الطريق من حلم إلى عمل، بعضها مدرج أدناه  كهنا
 
 

 الفشل من المزيد 
 
   اإلعداد في الفشل 

المشروع  صاحب إهمال من الناتجة التنظيمية القصور بسبب اإلعداد في الفشل يكون ما عادة

التشغيل بدء في الفشل
يحدث هذا بسبب عدم القدرة على إقناع المستثمرين بأن الفكرة تستحق. أيًضا، يمكن تحديد هذا النوع من الفشل من خالل نقص   قد

الموارد المادية أو البشرية في المنطقة 
 
 

 التجارية  العالمات في الفشل 
احتياجات وتوقعات وثقافة قطاع السوق؛ الستخدام القنوات  أن يكون نتيجة لعدم القدرة على تحديد قطاع السوق المناسب؛ لفهم  يمكن

المناسبة لمعالجة هذا الجزء لزراعة العالمة التجارية المناسبة؛ لحماية العالمة التجارية قانونيا ، وما إلى ذلك.
 
 

المجال  محددة تجارية معرفة وجود عدم بسبب الفشل 
يعتقدون أن ذكاءهم فقط هو الذي سيعوض هذه الفجوة الكبيرة. يجب أن يأخذوا  بعض رواد األعمال في مجاالت خارج خبرتهم و يغامر

المشورة )ودية أو تعاقدية( من خبراء متخصصين. من األفضل أن تبدأ مشروًعا تمتلك فيه الخبرة وأنت متحمس لها 
 

 
 السوق  حاجة  تقدير في المبالغة بسبب الفشل 

رهم" ويعتقدون أنهم يفهمون السوق، في حين أنهم في الواقع ال يفعلون ذلك. أمثلة رواد األعمال المهملون فقط على "مشاع يعتقد
كالسيكية:

و 
Webvan

 
 المنافسين  قدرة من التقليل بسبب الفشل 

لى رواد األعمال الحذر فيما يتعلق بالمنافسة، ألن المنافسة قد استولت بالفعل على شريحة كبيرة من السوق، ولديها فهم عميق  ع يجب
للعمالء، وفي معظم الحاالت، لديها قدر كبير من األموال "للمعركة" التي لم يمتلكها رائد األعمال.

 
 التسويق  ضعف يسبب المستهدفة، المجموعة عن المعرفة قلة بسبب الفشل
ال تنجح بحد ذاتها. يجب أن   العمالء اليوم أكثر تطوراً مما كانوا عليه قبل عقود. المنتجات التي تمتلك ميزات وظيفية عالية فقط أصبح

تمتلك أيًضا ميزات مريحة عالية وأن تكون مدعومة بعالمات تجارية ذات مغزى 
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 المؤسس  الفريق في وااللتزام الشغف وجود عدم بسبب الفشل 
اله والتواصل داخل  األعمال النموذجي يميز نفسه/نفسها عن اآلخرين من خالل الرؤية وااللتزام بفكرته/ فكرتها. يعد الشغف بأعم رائد

الفريق الذي يطور العمل عاملين مهمين للغاية لنجاح األعمال
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  جيدة شبكات إقامة 20 الفصل
 

 
 للتواصل؟  طريقة أفضل هي ما

إنه يحسن حياتك الشخصية أيًضا. ال يمتلك أفضل المسوقين   - تتعلم كيفية التواصل، فهذا ال يؤدي فقط إلى تحسين حياتك المهنية  عندما
الشبكيين أعمااًل ووظائف رائعة فحسب، بل يتمتعون بصداقات مذهلة ودائًما ما يكونون في مقدمة الصف للحصول على فرص جديدة.  

االستفادة من نقاط قوتك الطبيعية. ال ترتكب خطأ إجبار نفسك على التواصل. ال تتظاهر بأنك منفتح إلجراء طريقة للتواصل هي  أفضل
اتصاالت جديدة. 

 
 

  الشبكة مع للتواصل حيل و نصائح عشر
 

 دائما الورد رائحة منك تفوح و الغرفة اترك 
لناس، وعندما تغادر قل وداًعا للجميع. كن حاضًرا في المحادثة،  بتحية الجميع بطريقة ودية، وكن إيجابيًا عند وصولك وقم بتحية ا قم

وال تحلم أو تحقق من هاتفك المحمول. افترض أنك تخضع دائًما للمراقبة. 

 
الصحيحة  لألشياء لكن! تميز 

. فقط الشجاعة يجدون فيه،إنهم  تفكر ما يفعلوا أن يريدون الناس فمعظم شجاعا، كن

بواجبك قم 
ا إلى مؤتمر أو اجتماع، فابحث مسبقًا عن الموضوع. سوف تمألك بالثقة، وتعطيك منظوًرا مختلفًا وسيكون لديك شيء  كنت ذاهًب  إذا

مثير لالهتمام لتقوله.

 
المحادثات يبدأون ال الناس معظم 

نطلق. التحديق في مشروبهم أو التحقق من هواتفهم بدالً من التحدث. خذ زمام المبادرة وا الناس معظم يفضل

 
     الحادة غير المحادثة بدايات بعض احفظ

أن الخطاب كان رائعًا!" ، "هل أنت من هنا أم أنك سافرت بعيدًا؟" ، "يا له من مبنى/مدينة جميلة!" ، "هذه الوجبات الخفيفة   اعتقدت“
ممتازة! "،" كيف تعرف المتحدث؟ " ، "كيف كان االختبار بالنسبة لك؟" 

 
 فخورا كن و - تفعله لما مختلفا أو ممتعا شركاء ابتكر وظيفتك، وصف عند 

كنت تبيع تأمينًا على الحياة، قل "أشتري استثمارات لعمالئي"، فأنت محاسب "أنا مسؤول عن التأكد من وجود بعض المال لحفلة   إذا
وابير عند المرحاض مع صحفهم" ، بارمان "يمكن عيد الميالد!" ، أنت عامل نظافة "عندما أنتهي من العمل، يصطف الناس في ط

لقهوة رائعة أن تصنع أو تقضي يومك، وهذا ما أفعله. 

 المكتب في نفسك تغلق ال
انضم إلى بعض النوادي، احصل على هوايات. يحب الناس القليل من القيل والقال، لذلك  . المنزل/المكتب من اخرج الناس، قابل

أخبرهم بما تفعله

 عملك بطاقة على ةصور ضع 
بسهولة الناس سيتذكرك! يعمل إنه

 
 جدا مباشرا تكن ال 

. وظيفتك اشرح ثم أوال، العالقة ببناء قم

 
 اآلخر  الشخص به يهتم فيما وفكر حاول 
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شركتك؟ مع أو معك العمل في حقا لالهتمام المثير أو الرائع الشيء هو ما
 

 عشر نصائح و حيل للتواصل 
 

 المضي قدما 
يؤدي هذا إلى التخلص من القلق و من الشعور كأنك ستدخل الغرفة  قبل الذهاب إلى حدث أو مؤتمر، اكتشف من سيحضر وقم بأبحاثك. 

وليس لديك أي فكرة عما تتحدث عنه مع الناس، بدالً من ذلك، فأنت تدخل مسلًحا ومستعدًا للمحادثات وأنت تعرف بالضبط نقاط  
بعض األحيان، تعرف نقاط الحديث التي ال يجب ذكرها حتى تتمكن من تجنب المحادثات المحرجة. ما   الحديث التي يجب طرحها و في

 يخلق عالقات حقيقية مع الناس هو تلك االهتمامات واألشياء المشتركة التي ال تفكر بالضرورة في الحديث عنها. قم ببحثك!
 

 استخدم وسائل التواصل االجتماعية 
االجتماعية للتعرف على جهات اتصالك المستقبلية بشكل أفضل. عندما تقابلهم شخصيًا، سيكون األمر أسهل  وسائل التواصل استخدم 

 بالنسبة لك ألنك ستتمكن من اإلشارة إلى األشياء ذات االهتمام المشترك أو االتصال السابق. 
 

 البس مالبس احترافية 
اء مالبس باهظة الثمن، ولكن ارتدي شيئًا ما على الجانب األنيق واترك  هذا ال يعني أنك بحاجة إلى ارتدالبس مناسبا لهذا الحدث. 

 المالبس المريحة في المنزل. 
 

 استمع لآلخرين  
أكثر مما تتكلم! كن حاضًرا، شارك في المحادثة، مع التواصل مع األشخاص الذين تتحدث معهم، حتى تتمكن من تقديم رؤى استمع 

ح لك االستماع إلى شخص ما إيجاد فرص للتواصل مع شخص ما، وربما تقديم قيمة لحياتهم أو قيمة التي تحافظ على المحادثة. يتي 
 م.أعماله

 

 انظر في عيون الناس 
ما يتم تفويتها وسواء كان ذلك بسبب نقص الثقة أو ألسباب شخصية. قد يبقي الشخص الذي تتحدث معه بعيدًا عن االهتمام  غالبا 

مهتم بالمحادثة التي تجريها مع الشخص الذي أمامك أو مع مجموعة. هذا قد يجعل الناس يعتقدون بالحديث. قد يبدو هذا كأنك غير 
أيًضا أنهم ال يستطيعون الوثوق بك. قد يؤدي عدم الحفاظ على التواصل البصري إلى جعل األشخاص الذين تتواصل معهم يعتقدون 

 أنك تخفي شيئًا ما، أو ال يحفزك على التحدث معهم. 
 

 

 مع هدف تعال 
تكون ذاهبًا إلى حدث ما، اعمل على تحقيق هدف، وربط األشخاص، وتعلم شيء ما، واكتشاف الهوايات، وما إلى ذلك. أي شيء  عندما 

يمكنك االحتفاظ به من هذا الحدث أو االجتماع. جرب أي حدث أو اجتماع أو ورشة عمل الخ. تهمك! تحديد هدف ألي شيء تفعله  
أشياء عنك. إذا تواصلت مع أشخاص في حدث ما، يمكنك تطوير حلول/فرص مختلفة لك في المستقبل. األعمال  سيجعلك تكتشف 

 والتعلم واألفكار وأي شيء قد يكون إيجابيًا بالنسبة لك لتطوير نجاحك. 
 
 

 خذ الخطوة األولى 
الذين يرون أنك مهتم بهم، سوف يتعاونون مع ، من الناس خجولون، ربما أنت أيًضا واحد منهم، من يدري؟ األشخاص الكثير 

 بأفكارك. لذلك ال تخجل أبدًا من مقابلة أشخاص جدد. أشخاص جدد = فرص جديدة. 
 
 

 ال تكن سلبيا  
سلبيًا سوف يمنحك دائًما مزاًجا سيئًا! حاول أن تجد أفضل جوانب سلوكك في نفسك الداخلية. إذا نشرت السلبية، يمكن كونك 

يبين منك أن يشعروا بطاقتك. سيحاول الناس تجنبك، ال أحد يحب األشخاص السلبيين. لست بحاجة إلى ذلك، فأنت  لألشخاص القر
بحاجة إلى أشخاص من حولك، وتحتاج إلى اتصاالت، كما هو الحال دائًما، األشخاص = الفرص. ال يعني التفكير اإليجابي أنك تبقي  
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عة في الحياة. التفكير اإليجابي يعني فقط أنك تتعامل مع الكراهية بطريقة أكثر إيجابية  رأسك في الرمال وتتجاهل المواقف األقل مت 
 وإنتاجية. تعتقد أن األفضل سيحدث وليس األسوأ. 

 
 

 كن قادرا على قبول الرفض 
حادثة. يمكنك أشخاًصا ال يستطيعون التحدث إليك أو ال يريدون ذلك. األشخاص غير مهذبين أو مشغولين جدًا إلجراء مقد تصادف  

التحدث إلى أشخاص ال يحبونك أو ال تحبهم. ربما ال توافق على موضوع مهم بالنسبة لك. ال تاخذ االمر شخصيا. هذا ال يعني أي 
 شيء عنك. لن تكون صديقًا أو شريًكا تجاريًا مع كل شخص تقابله، فهذا جزء من العملية. 

Resource:11  Tips to Help You Network Better!, Kangan Institute) 
 
 

 المزيد من النصائح و الحيل حول التلواصل مع الشبكات 
 

 قابل الناس من خالل أشخاص آخرين  
وأسهل طريقة لمقابلة الناس هي من خالل اإلحاالت. ابَق مع األشخاص الذين تعرفهم بالفعل والذين يعرفون األشخاص الذين أفضل 

تتطلع إلى مقابلتهم. عند تقديمك من خاللهم أو االنضمام إلى محادثاتهم، من المحتمل جدًا أن تتلقى ترحيبًا حاًرا ومقدمة للشخص الذي  
من خالل أداة المقدمة عبر اإلنترنت، أو حتى من خالل االنضمام إلى الدائرة اليمنى في   LinkedInأثير مشابه لـ تريد مقدمة له. هذا ت 

 حادث مع شخص تعرفه. 
 

 استفد من وسائل التواصل االجتماعي 
جهاً لوجه قد ال  وسائل التواصل االجتماعية طريقة فعالة للتعرف على جهات االتصال المهمة بشكل أفضل وبدون ضغط لقاء و تعد 

تكون مستعدًا له. ابحث عن جهات االتصال ذات التفكير المماثل أو جهات االتصال الرئيسية التي ترغب في معرفتها بشكل أفضل في  
المزيد. حاول التعليق على رابط ينشرونه أو الرد على تعليق يدلون  و Twitterو   Google Plusو    LinkedInملفك الشخصي على 

به، وابدأ محادثة معهم وقدم لهم قيمة في المقابل. عندما تتاح لك الفرصة لمقابلتهم شخصيًا، سيكون من األسهل الرجوع إلى االتصاالت  
ما يستخدم المسؤولون عن التوظيف منصات وسائل  السابقة معهم. تأكد من أن ملفك الشخصي على اإلنترنت محدث دائًما. غالبًا 

 التواصل االجتماعي الستكشاف المرشحين المحتملين، وحتى للتحقق من مهاراتك وخبراتك.
 

 

 ال تطلب وظيفة  
تطلب الشبكات من كل شخص تعرفه وظيفة، في الواقع، عندما تتصل بالشبكة، يجب أال تطلب من شخص ما الحصول على وظيفة.  ال 

أن تطلب من األشخاص المعلومات التي ستساعدك في البحث عن وظيفة. يجب أن يكون هدفك األساسي في التواصل هو بناء  يجب 
  عالقة وإقامة عالقة، لذلك عندما تظهر فرصة محتملة في المستقبل، قد تكون جهة االتصال الخاصة بك على استعداد لتنويهك

 

 استخدم سيرتك الذاتية كأداة للنصيحة
مراجعة  طريقة أخرى سهلة وفعالة للغاية للتواصل أثناء البحث عن وظيفة وهي أن تطلب من اآلخرين الذين أنشأت عالقة معهم ك هنا

تخدام هذه التقنية مفيدًا لعدد من األسباب. عند مراجعة سيرتك الذاتية، وإعطائك مالحظات حول كيفية تحسينها. يعد اس سيرتك الذاتية
سيكتشفون تاريخ عملك، وألقابك السابقة، وأهدافك والعديد من األشياء التي قد ال يعرفونها عنك بعد. قد يتذكرون شركة أو صلة قد  

 تكون خلفيتك مناسبة تماًما لها. 
 

 ال تأخذ الكثير من الوقت  
في التواصل، تأكد من أن يكون لديك جدول أعمال وحافظ على االجتماع في المسار الصحيح. الوقت هو المال والناس   أن تبدأقبل 

ليسوا سعداء أبدًا مع شخص يستهلك الكثير من وقتهم. من خالل التخطيط الجتماعك في وقت مبكر، فإنك تثبت احترافيتك، وتكتسب  
 التي تريد تغطيتها المصداقية وتغطي جميع الموضوعات الهامة
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 دع الشخص اآلخر يتكلم 
 

التواصل، تأكد من أنك ال تفعل كل الكالم. مفتاح أن تكون متحدثًا جيدًا هو أن تكون مستمعًا جيدًا. إذا طلبت نصيحة أو رأي  عند 
إذا قمت بكل الحديث، فقد   شخص آخر، فتأكد من أن لديهم الفرصة لتقديمها وإخبارك بذلك. أو ربما يبحثون عنك إلضافة قيمة لعملهم.

يشعر الشخص أنك غير مهتم بما سيقوله وغير متأكد من اإلجراء الذي يجب اتخاذه مع المعلومات التي قدمتها. اطرح بعض األسئلة  
 التالية:
 منذ متى و أنت تعمل مع هذه الشركة؟ أو منذ متى و أنت في هذا المجال؟  •
 ما الذي يعجبك أو ال يعجبك في عملك؟ •
 نوع التدريب الذي احتجته لهذا المنصب؟  ما هو •
 ما هي ثقافة هذه الشركة؟  •

 

 قدم قصة نجاح  
العثور على موضوع قد يكون الشخص اآلخر مهتًما به ويمكنك تقديم المشورة بشأنه، قدم حالً عن طريق سرد قصة حول كيفية  بمجرد 

بحلها، لكن اجعلها قصيرة ولطيفة. ابدأ بإخبارهم بالمشكلة ثم مساعدة اآلخرين في موقف مشابه. أخبرهم عن مشكلتك وكيف قمت 
حلها. قم بتضمين الكثير من المعلومات حول كيف كانت األمور كارثية قبل أن تصل إلى نهاية سعيدة، حيث كان كل شيء يسير على  

 نحو أفضل. 
 

 اسأل عن اقتراحات حول كيفية توسيع شبكتك 
للتواصل ليس فقط مقابلة شخص أو شخصين ، ولكن أيًضا االستفادة من شبكة األشخاص الذين تلتقي بهم.  األهداف الرئيسية أحد 

شخص آخر، وإذا كان بإمكانك الحصول على مقدمات لبعض جهات االتصال   200سيعرف كل شخص منفصل تقابله ما يقرب من 
رة. اسأل جهات االتصال الخاصة بك عما إذا كان بإمكانهم  هذه، فستزيد بسرعة شبكتك وفرصك في العثور على اتصال ذي قيمة كبي 

 التوصية بمنظمة مهنية أو أسماء بعض األشخاص الذين يجب أن تتحدث معهم.
 

 ابحث عن سبب للمتابعة 
اجتماع  كنت ترغب في إقامة عالقة مع شخص آخر، فاخلق سببًا الستمرار العالقة. إذا قرأت مقالة تضيف إلى مناقشة أجريتها أثناءإذا 

عبر الشبكة، فاحفظها وأرسلها إليهم مع مالحظة مختصرة حول ما وجدته مثيًرا لالهتمام وكيف تعتقد أنه يمكن أن يفيدهم. حاول 
 العثور على فرصتين أو ثالث على األقل سنويًا إلعادة االتصال بأعضاء شبكتك 

 

 تذكر دائما أن تقول شكرا لك 
يقية واهتمام. أشكر اتصالك على المعلومات التي قدموها ومعرفة ما إذا كان يمكنك مساعدتهم بأي شبكة هو حول إنشاء عالقة حقبناء 

شكل من األشكال. شارك أي معرفة تشعر أنها ستكون مفيدة لهم. احتفظ بمالحظات حول ما تعرفه عن جهات االتصال الخاصة بك  
 حتى يكون لمراسالتك المستقبلية لمسة شخصية. 
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االتصال  21 الفصل  
 
 

عندما يكون لديك فكرة عن عمل أو مشروع أو استثمار، فمن المهم تحديد أهدافك وإجراءاتك للوصول إليها: التواصل وزيادة الوعي  
 .بمنتجاتك أمر أساسي

االتصال؟  هو ما  

 واحد مرسل( األقل  على) يتضمن اتصال كل. أخرى إلى مجموعة أو شخص أو مكان من المعلومات نقل عملية ببساطة هو االتصال
   .عملك إلى بالنسبة للغاية معقد الواقع في التواصل لكن ، بسيًطا هذا يبدو قد. ومتلقي ورسالة

 
 ست نصائح حول كيفية القيام باالتصاالت 

 

 مارس مهارات االستماع لديك )و مهارات االنتباه أيضا(: 
بين 'االستماع' و 'الصمت' ولكن لمجرد أنك ال تتحدث بينما يتحدث اآلخرون ال  عندما يتحدث اآلخرون، هل تستمع حقا؟ غالبا ما نخلط 

يعني أنك تستمع حقا. تعلم إيقاف حوارك الداخلي و االستماع حقا إلى ما يقول اآلخرون. غالبا ما يساعد على تكرار ما سمعته حتى  
 تعرف أنك تولي اهتماما و أنهم يعرفون ذلك أيضا.

 
 تعاون و ال تملي 

تنتمي المحاضرات والمونولوجات والتسكع الى االتصاالت التجارية. إذا وجدت أنك تتحدث أكثر من بضع لحظات )باستثناء عند  ال
  تقديم عرض تقديمي أو قيادة مظاهرة(، توقف. قم بتبسيط ما تحاول قوله قدر اإلمكان. اسمح لآلخرين بتقديم مداخالتهم بشأن

 األخذ والعطاء، وليس إمالء كيف ستكون األمور أو كيف تعتقد أنها يجب أن تكون.هذه القضية. التواصل يدور حول 
 

 انتبه لكيفية قضاء وقت فراغك 
ربما لم تكن تتوقع أن يكون هذا على القائمة. ما البرامج التلفزيونية التي تشاهدها، هل األشياء التي تقرأها وهواياتك لها عالقة مع 

لجواب ذو شقين. أوال القدرة على إطالعك على وجهات نظر جديدة وأحداث حالية مهمة التي تساعدك االتصاالت التجارية؟ حسنًا، ا
على تنمية ذكاء عملك. من المحتمل أن األشخاص الذين يشاهدون التلفزيون الواقعي لمدة ساعة يوميًا لن يكونوا قادرين على إجراء  

ك الذين يقضون وقت فراغهم في قراءة المجالت التجارية والتواصل مع  محادثة موجهة لألعمال التجارية ولن يكونوا مثل أولئ 
الموجهين الناجحين. ثانيًا، سوف تجتمع أفكارا ورؤى مفيدة للغاية من المساعيد الفكرية من مشاهدة أو قراءة مواد أقل فائدة في وقت  

 فراغك.
 

 استثمر في أدوات االتصال والتعاون الصحيحة 
ريد اإللكتروني و وسائل التواصل االجتماعي التصاالتك، فربما تتلقى الكثير من المعلومات غير المفيدة و  لو أنت تعتمد على الب 

هي الطريقة المثالية لتقسيط االتصاالت والتعاون في المشاريع المهمة   المكررة و ربما تفقد أهم المحادثات. أداة تعاونية مثل 
  و بناء عالقات األعمال ذات مغزى 

 
 تنتظر وقتا طويال إلظهار المشكالت الحساسة  ال

السماح للوضع بالبناء والتفاقم هو وصفة النهيار في االتصاالت. من األسهل بكثير، و فعالية و أكثر احترافا معالجة مشكلة بمجرد  
يمكن أن للمناقشة  ظهورها، و هي ال تزال في مهدها، بدال من االنتظار حتى تكبر و تصبح وحشا قبيحا و غاضا. معظم الوقت، 

 السريعة و المباشرة أن تحل أي مشاكل بين األشخاص أو مشاكل مهنية دون التأثير سلبا على العالقة.
 

 تعلم كيفية امتالك واستخدام ذاكرة جيدة لألشخاص 
عندما  هل شيال شخص صباحي، أم أنه من األفضل االقتراب منها بمشكلة في وقت الحق في الظهر؟ هل يفضل صموئيل الخبز

 تتأرجح لتناول اإلفطار، أم أنه يحب نوعا ما من بسكويت النقانق؟ هل يتعين على بيكي المغادرة في أيام الثالثاء أو الخميس في 
أقرب وقت ممكن إلحضار طفلها إلى موعده مع طبيب تقويم األسنان؟ هل تبدو هذه التفاصيل الصغيرة بال معنى بالنسبة لك؟ الناس 

  كنك تذكر التفاصيل الخاصة بهم في حياتهم الشخصية، فهذا يدل على أنك تهتم بهم خارج نطاق عملهم.مهمون. عندما يم
 هذا يعزز عالقة أعمق وأكثر جدوى من شأنها أن تمتد بسهولة إلى عالقة عمل أفضل وأكثر فائدة 
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التسويق  22 الفصل  
استثمار، فمن المهم تحديد أهدافك وإجراءاتك للوصول إليها: التواصل وزيادة الوعي  عندما يكون لديك فكرة عن عمل أو مشروع أو 

يعد التسويق إلنشاء مشروع تجاري أحد األدوات األساسية لتوصيل منتجك. يساعد التسويق على توسيع نطاق    .بمنتجاتك أمر أساسي
 ...المنتج وجلب المزيد من الزخم وبيع المزيد

 ما هو التسويق؟

و تبادل العروض التي لها قيمة للزبائن والعمالء والمجتمع    التسويق هو النشاط والعمليات للخلق، والتواصل، و تقديم،
 بشكل عام.

  نصائح 10إليك 
 

 أعرف عميلك  
إذا كنت ال تعرف من      أو ، ال جدوى من إنشاء استراتيجيات وإجراءات وتوظيف حمالت 

هو عميلك ومن سيستخدم منتجك. على الرغم من أن هذا يبدو سهال، إال أنه من الشائع جدًا إنشاء نشاط تجاري، حيث يتغير العميل 
أثناء التحقق من صحة نموذج العمل. تعرف على من هو/هي، كيف هو/هي، ما هي اهتماماته/اهتماماته، يومه/يومها، ما  

ما يريد/تريد ، وسائل اإلعالم والمدونة تقرأ. كل هذه المعلومات ستجعل الحياة أسهل بكثير عند إنشاء استراتيجية يحبطه/يحبطها، 
 تسويق واتصال 

 

 قبل وضع اإلستراتيجية، اسأل نفسك لماذا  
حا و إلى من يتم توجيهها، قبل كل شيء، قبل اتخاذ أي استراتيجية، اسأل نفسك، من أجل ماذا؟ ما الذي نريد تحقيقه به؟ إن كونها واض 

 يجعلك تستطيع إنشاء خطة محددة بإجراءات ملموسة 
 

 أدرس مسابقتك و انسخها 
تحقق من أداء منافسيك في التسويق والتواصل؛ ما يصلح وما ال يصلح أيضا في ما هو جيد، وما يمكنك أن تفعله أفضل منهم، وفي ما  

ال تحتاج إلى االبتكار. إذا رأيت أن منافسيك يفعلون شيئًا ما، فقم بنسخه، واجعله  تختلف. تذكر: النسخ ليس سيئًا. في بعض األحيان 
 مصًمما خصيصا و قم بقياس إذا كان يعطي نتائج جيدة لك. 

 
 

 ضع هدفا محددا 
عة جدا. و هي  عند إنشاء عمل تجاري، أحد األسئلة المتعلقة بالتسويق هو ما تريد تحقيقه و ما هو هدفك. إن اإلجابات التي نجدها متنو

تتراوح بين إنشاء تفاعل مع العمالء، و كسب عمالء، حتى أن يقوم الناس بتنزيل تطبيقي، من بين تطبيقات أخرى. حسنا، هذه أهداف  
]محدد، قابل للقياس، قابل للتحقيق، مالئم، في وقت محدد[. هذا ما نسميه الهبوط الداخلي  عامة جدا. يجب أن يكون الهدف  

مستخدم نشط في تطبيق تويتر الخاص بي في األشهر   5000من األمثلة الجيدة على الهدف اليد: "أريد أن أحصل على  ألهداف. و
 الثالثة القادمة" 

 
عند تحديد األهداف، اسأل نفسك كيف ستقيسها و كيف تقرر أنك ستحققها أم ال. لذلك لديك أهداف قابلة للقياس و يمكنك تحديد أولويات  

 عملك و متابعة ما إذا كنت تلبيها أم ال. أي منها أهم ل
 

 

 

  اجلس مع فريقك
اجلس مع فريقك )أو اطلب من األشخاص الذين يمكنهم إضافة قيمة عندما تكون بمفردك لالنضمام إلى العصف الذهني( و اشركهم في  

ضروري. استثمار الوقت هو استثمار  خطة التسويق. من التجربة، نعلم أن تحرير الوقت، بدء عمل تجاري أمر صعب. ولكن هذا 
المال )و نعم، الوقت هو المال(. العمل كفريق هو ما يجعل المنتج ذا معنى، و يتجنب سوء الفهم، و يوفر الوقت و المال، و يتوافق مع 

 التوقعات 
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  الخطة
اريخ و اإلجراءات و القنوات و الحمالت  إنها مفتاح أي استراتيجية التسويق. من المهم إنشاء خطة تسويق و وضعها في وثيقة، مع التو

كان ذلك أفضل. هذا سيجعلك ال ترتجل في استراتيجيتك، و ال تنحرف و الفريق يستفيد من   التي سيتم القيام بها. كلما كان أكثر تحديدا،
  الوقت والمال بشكل أفضل.

 
سيتم نشرها؟ من سيقوم بتحريره؟ ما هي عملية النشر   في حالة وضع خطة محتوى للمدونة، فكر في من سيقوم ببناء المحتوى؟ كم مرة

 التي سيتم اتباعها؟ قم بإنشاء تقويم شهري للتخطيط المحتويات التي ستشاركها و كتابة الرسائل الرئيسية. 
 

 اعتن بالصفحة المستقل إليها 
عالية الجودة و دقيقة و جذابة تدعم منتجنا أو خدمتنا إذا كان األمر يتعلق بالبيع، فإن موقع الويب إلنشاء شركة هو البوابة. اختر صورا 

التي نقدمها. تواصل بلغة بشرية و مفهومة من قبل عميلك.. قم بتضمين فوائد منتجك، و مقاطع فيديو توضيحية، واستخدم شهادات  
احذر من األخطاء    حة جذابة.منتجك أو خدمتك و الشعارات و العمالء و الجوائز المهمة. كل هذا يجعل الصفحة المستقل اليها، صف

 اإلمالئية و األخطاء المطبعية. إنها تظل ذات مصداقية و تشوه المنتج.
 

 تواصل مع ما تفعله 
ألن التواصل هو أيضا جزء من استراتيجية التسويق و يساعد على بيع ما يقوم به عملك. قم بتوصيل ما تفعله من خالل وسائل  

 وقع اإللكتروني؛ و تواصل فريقك بالداخل. التواصل االجتماعي والمدونة و الم 
 

 راهن على استراتيجية إعالمية 
من المهم أيضا توصيل ما يفعله نشاط تجاري إلى وسائل األعالم. واألمر يتعلق بعمل جيد و تقديم ما يحتاجونه. كل عمل تجاري يبحث  

األمر ال يتعلق بقلي البيانات الصحفية و المعلومات التي ال  عن النهج المثالي لديه معلومات قيمة للغاية للتواصل مع وسائل اإلعالم. 
 عالقة لها بها. يتعلق األمر بفهم كيفية عمل وسائل اإلعالم و كيف يمكن لشركتنا الناشئة مساعدتهم.

 

 قم بقياس النتائج 
. هي  - لمعرفة ما إذا كانت االستراتيجية واإلجراءات تعمل، يجب عليك قياسها. لهذ ، ما يستخدم هو مؤشرات األداء الرئيسية

جزء من استراتيجية التسويق. بعض مؤشرات األداء الرئيسية األساسية هي معدل التحويل، ومعدل االرتداد ، ومدةالزيارة على الويب،  
 غريد، وعدد اإلعجابات، وما إلى ذلك. وعدد مرات إعادة الت 

 
(Source: Jamerson, K., Top 10 Marketing Tips for 2020) 
 

 ست نصائح و حيل التسويق األخرى
 

 ملك نصائح التسويق: مواكبة االتجاهات 
امتالك استراتيجية تسويق قوية أكير من تعديل أولوياتك عاما بعد عام. عليك أن تبحث باستمرار عن التقنيات والفرص للتميز يتطلب 

   عن اآلخرين. اتبع أحدث النصائح التقنية والتسويقية لمراقبة االتجاهات و التغيرات المهمة التي يجب أن تستفيد منها.
 

 احتضن االجتماعية المدفوعة 
من المسوقين االجتماعيات إعالنات فيسبوك بالفعل، و تستمر إيرادات اإلعالنات في المنصة في النمو. و في الوقت   86خدم %يست 

وأماكن أخرى. تعمل منصات وسائل اإلعالم      ,نفسه ظهرت خيارات اإلعالنات المدفوعة على  
ما يوضح للعالقات التجارية أن الترويج المدفوع أمر ال بد منه إذا كنت ترغب في الحصول  االجتماعية على تعديل خوارزمياتها، م

 على رؤية. إذا كنت تريد أن تحافظ استراتيجيتك االجتماعية على زخم أو تكتسبه، احتضان االجتماعية المدفوعة ضرورة 
 

  رعاية دعاة العالمة التجارية
خاذ قرارات الشراء. يعد عمالئك موردا قويا لمساعدتك في الوصول إلى جمهور جديد و  يبحث األشخاص عن توصيات من أقرانهم الت 

جذب التحويالت. لتحقيق االستفادة القصوى من دعاة عالقتك التجارية، أنشئ حمالت لتحفيز على نشر رسالتك. قم بإنشاء مجتمع عبر 
 اج تجاري و تشجيع الجماهير على استخدامه. اإلنترنت أو أعرض مكافآت لإلحاالت، مثال. يمكنك أيضا إنشاء هاشت 
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 أعط األولية للطرافة 
هذه واحدة من أهم نصائحنا التسويقية. يدرك المستهلكون اليوم جيدا أن المحتوى الذي تنشئه الشركات يعتمد على جدول األعمال. من  

العالمات التجارية إلى تطوير استراتيجيات أفضل لبناء عالقات  غير المحتمل أن يستجيبوا بشكل إيجابي للمحتوى المبيع، لذلك تحتاج 
  حقيقية مع جمهورها. واحدة من أفضل الطرق لتحديد أولويات الصرافة في التسويق الخاص بك هي عن طريق إنشاء محتوى مباشر. 

ستندهش من مدى   -لتدفق  استضف بودكاست مباشر، بث مقاطع فيديو مباشرة على الفيسبوك، الخ. ارتكب أخطاء و اذهب مع ا
 استجابة جمهورك لكل شيء بشكل ايجابي.

 

 قم بإنشاء رسالة ال تنسى 
يوجد العديد من الطرق للترويج المباشر لمنتجاتك وخدماتك من خالل التسويق. أحيانًا يكون من المفيد االبتعاد عن جدول أعمالك  

أكثر قابلية للتذكر وإعجابًا. كلما زاد إبداعك في سرد القصص، زادت   التسويقي الرئيسي إلخبار القصص التي تجعل عالمتك التجارية
 احتمالية تميزك وتحسن صورة عالمتك التجارية.

 

 قم ببناء الشراكات  
اإلعالن هو وسيلة رائعة لتوسيع نطاق وصولك على وسائل اإلعالم االجتماعي و شبكة اإلنترنت. لكنه ال ال يقارن بقوة توصية قوية  

ؤثرين المطلعين. تعاون مع العبين رئيسيين آخرين في مجال عملك للوصول إلى جمهور جديد و اكتساب بعض األدلة  من من الم
االجتماعية لعملك. يمكنك أيضا الحصول على مساعدة من المؤثرين الصغرى ليكونوا مدافعين عن عالمتك التجارية على وسائل  

 اإلعالم االجتماعي و عالم المدونات.
 

 نصائح التسويق  ست حيل و

 ليكن لديك شعار ال ينسى  

  عندما تبدأ شركة، تحتاج إلى أن تجعل نفسك معروفا، ال ينسى، و يذكر بسرعة عندما ترى شعارها!

 وجود شعار ال ينسى، إنه يساعدك على أن تدور في أذهان الناس، دعنا نحقق من بعض األمثلة 

 شعار نايكي؛ بمجرد أن ترى هذا، ستعرف ما هي العالمة التجارية، حتى بدون رؤية كلمة   - مثال 

 أو فكر في االتجاه المعاكس، عندما تفكر في عالمة تجارية معروفة، سيظهر شعارها في رأسك! 

 

 إجراءات لتحسين والء العميل 

 يحتاجون إلى شيء يمكن العثور عليه في مجموعة منتجنا، أليس كذلك؟نحن جميعا نريد عمالء مخلصين، الذين يأتون إلينا عندما  

"، أو  ٣احصل على    - ٢لذلك، هناك بعض الطرق التي يمكننا من خاللها جعلهم "لنا"، دعنا نفكر في الخصومات، أو عروض"اشتر  
 عروض ما قبل البيع أو وجود أي ميزة صغيرة مقارنة بأي عميل عادي آخر. 

 

 حاول إجراء بحثك األصلي  

 عندما تريد أن تكون موزعا أو مزودا أو تاجرا، فمن األفضل أن يكون لديك بحث أصلي معتمد من قبل شركة جيدة و معروفة أو معتمدة. 

 قد يجعل إجراء بحثك الخاص بك عمالئك لديهم ثقة أكبر في عالقتك التجارية! فكر في ذلك! 

 ماعيةاستثمر في وسائل اإلعالم االجت 

 ، هذه هي أفضل طريقة إلطالق عالقتك التجارية 2020في عام 

نحن الماليين من مستخدمي اإلنترنت، ومنصات التواصل االجتماعي. هناك إعالنات جوجل، حيث يمكنك الدفع مباشرة للحصول على  
ثرين على اإلنترنت، وقد يؤثر  بعض اإلعالنات على منصات مختلفة. أو يمكنك الحصول على بعض الشراكة مع بعض األشخاص المؤ
  هذا العامل على عالمتك التجارية، ولكنه قد يكلف أيضا أقل/أكثر اعتمادًا على عدد المتابعين/المشتركين.
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هذه السنوات هي أفضل طريقة للترويج لبضاعتك. يميل الناس إلى اإلعجاب بما تحبه أصنامهم، مما يجعلك، كعميل، منبًهرا بآرائهم  
 وأفكارهم. 

 
 اجعل بعض اإلعالنات أفالما 

  قم بعمل بعض اإلعالنات في شكل الفيديو. عندما ترى المنتجات 'تعمل'، قد تبدو األشياء أكثر إعجابا. ظل الفيديو أسلوبا شائعا للتسويق 
ادات و لقطات  ، و هو استراتيجية تسويقية ضرورية لهذا العام أيضا. حاول تضمين البرامج التعليمية أو الشه2019الرقمي في عام  

 وراء الكواليس، أي شيء قد يربطك بالعميل.

 
 التكنولوجيا  

كل شيء يحدث رقما اآلن، و شركتك أيضا. اجعل مواقع الويب و تطبيقات الهاتف و أي شيء يمكن أن تجعل اتصال عميلك معك إمرا  
  عميلك! سهال و سريعا! و قم بإجراء بعض استطالعات الرأي عبر اإلنترنت لمعرفة ما يحتاجه
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 المشاريع  تنظيم مجال  في القدرات بناء لتعزيز الشباب العمال  دليل 23 الفصل
 

   مقدمة
فريادة األعمال هي محرك قوي للنمو االقتصادي وخلق فرص العمل. ويمثل العمال المهاجرون الشباب مجموعة هامة من أصحاب  

  المشاريع المحتملين .
 

29 إن التدريب والتوجيه في مجال تنظيم المشاريع هو دعم فعال كثيف الموارد للعمال المهاجرين الشباب. إن مفتاح نجاح   -   
  عالقة التدر يب أو التوجيه هو جودة وتفاني المدرب أو المرشد، مما يضمن تطابق جيد مع رواد األعمال الشباب. 

 
لرعاية االجتماعية لدعم انتقال الشباب اآلمن والصحي إلى حياة الكبار، فضال عن  "عمل الشباب" يش ير إلى خدمات التعليم وا

 األنشطة الترفيهية.  
  تشارك المنظمات التي تقدم عمل الش باب في قيم وأهداف عمل الشباب الواسعة: 

  دعم الشباب في استغالل إمكاناتهم في المجال الثقافي واالجتماعي والتعليمي ، ✓

النشطة للشباب في األنشطة االجتماعية والثقافية، وتوجيه الشباب في مسارهم الشخصي   تعزيز المشاركة ✓
  والمهني، بما في ذلك تقديم المشورة بشأن المدرسة والتعل يم أو الدعم لتيسير الوصول إلى سوق العمل. 

والعمل الشبابي عملية تعلم غير رسمية تهدف إلى تنمية الشباب من حيث المواطنة، وإدماجهم في المجتمع المدني، وزيادة التضامن  
 بين األجيال.  

  والعمل الشبابي هو أساسا عمل "األطفال غير الملتحقين بالمدارس" (خارج المناهج الدراسية) الذي يشجع الشباب ويعززهم. 

. 
  الدليل 

  هذه الوثيقة هي دليل للمعلمين والمدربين والعمال الشباب الذين يقومو ن بتدريب المهاجرين لتعزيز قدرتهم على تنظيم المشاريع. 
 

إن التثقيف في مجال تنظيم المشاريع هو أكثر من مجرد إعداد بشأن كيفية إدارة شركة ما. هذا دليل العمال الشباب هو حول كيفية  
لمواقف والمهارا ت والمعارف في مجال ريادة األعمال والتي، باختصار، ينبغي أن تمكن الطالب من تحويل األفكار إلى  تطوير ا
  أفعال. 

 
والهدف من هذا الدليل هو تزويد المعلمين والمدربين بإطار عمل لدعم التعلم الحر لدى الطالب المهاجرين الشباب ومساعدتهم على  

  ريس المركزة. سن التعلم للطالب المهاجرين في الفصول الدراسية أو عبر اإلنترنت من خالل طرق التدإ نشاء شركة. وسوف يح
 

والهدف من ذلك هو تزويد المعلمين ورواد األعمال الشباب بتقديم مجموعة شاملة من التدابير التي تم وضعها مع مختلف  
وتكرارها في أي بلد آخر في االتحاد األوروبي. وينبغي أال يكون نهج  لة لتنفيذهاالمتخصصين في جميع أنحاء أوروبا، وتتبع بسهو

  ع. التدريب في إطار تعليمي يعكس رؤية منظمي المشاري 
 
  من

16الطالب النموذجي هو مهاجر يتراوح عمره بين   و   29 سنة مع الرغبة في تطوير روح المبادرة. سيواجه هؤالء الطالب تحديات   
لقانونية والثقافية واللغوية، وفي بعض الحاالت الحاجة إلى التنقل في جميع أنحاء أوروبا. وال يحتاج  مختلفة، مثل التحديات ا

المدربون إلى أن يكونوا مؤهلين في تدريس بناء القدرات في مجال تنظيم المشاريع فحسب، بل أيضاً النظر في هذه التحديات  
  الفريدة .

  
  ما

وال تقتصر روح المبادرة على المهاجر الذي يرغب في إنشاء شركة. وهو ينطبق على المهاجرين الذين يطورون مبادرة، وينظمون  
  حدثاً، وي نتفعون من فرصة حيث يوجد عنصر خطر ونأمل أن يكون الربح. يمكن أن يكون نشاطا بدوام جزئي أو بدوام كامل. 

مهاجرين، ولذلك فإن التدريب يطبق على المبادرات داخل التخصصات أيضا. والمبادرات داخل  والتمويل مسألة رئيسية بالنسبة لل
اخل كيان ما ويطورها داخليا، وتتمتع باألمان المالي والموارد المالية للكيان  الكيانات هي تلك التي يملكها الموظف (المهاج ر) من د
عمل في شركة ما، ثم قد يكون لدى الشاب، داخل تلك الشركة، مبادرة  الذي يعمل، على سبيل المثال، يمكن أن يكون المهاجر ي 

  لمشاركتها مع رئيس الشركة وتطويرها معه. 
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  بيئة التدري ب
  منصة افتراضية/ رقمية أو داخل مرفق التدريب.  أن يحدث التدريب على يمكن

 
  التعلم الرقمي / االفتراض ي

يمكن أن تعتمد فعالية برنامج التدريب أو التوجيه على سهولة الوصول إلى المدرب أو المرشد. ال يجب أن يكون هذا مرفق تدريب  
  بدني. 

 
ويمكن أن يُطلب من التدريب عن بعد على اإلنترنت لقاء المهاجرين عبر منصات اإلنترنت. في عصر التدر يب والتعليم، ظهر  

ت  تعليم عن بعد في حاالت الطوارئ" من أجل اإلشارة إلى الحاجة إلى تحويل بيئة التدريب إلى منصا المصطلح على أنه "ال
افتراضية دون تصميمها كعمليتين تعليميات عبر اإلنترنت في البداية. لذلك، أضفنا هذا الجزء لدعم المدربين لتحويل محتواهم إلى  

خصائص التفاعلية للتعليمات، عند تحويلها إلى منصات ع بر اإلنترنت.  قنوات عبر اإلنترنت. يصبح من الصعب الحفاظ على ال 
لذلك، تكتسب طبيعة البث المباشر أو المتزامنة من التعليمة أهمية في جلسات العمل عبر اإلنترنت. هناك منصات، مثل التكبير، 

مين. إذا كان من مجموعة الدورة، وهناك وفرق جوجل، أدوبي االتصال، سكايب الخ للحصول على جلسات حية (متزامنة) مع المتعل
menti.comبعض األدوات ال تفاعلية المتاحة للمدرب  رس الحصول على ردود الفعل مثل    ، Kahoot ، استطالع المدمن   

  الخ. 

  مرفق التدري ب
 

10   ويتعين على مرافق التدريب أن تقدم بعض الخصائص:   -   
 

يجب أن يتمكن المهاجرون من الوصول إلى  موقع التدريب    – وسائل النقل العام السهلة والمباشرة إلى مرفق التدريب    •
باستخدام تعليمات قليلة وبسيطة، وال ينبغي أن يضطر المهاجرون إلى السير كثيًرا داخل المبنى، وإال سيشعرون بالضياع  

  وعدم  الترحيب. 
في المنظمة بأن المهاجرين قادمون ومستعدون لتقديم اإلشارات األساسية عن كيفية الوصول إلى  وينبغي إبالغ جميع موظ •

  مرفق التدريب؛
قد يشعر المهاجرون بالتردد في المشاركة في الدورة، لذلك من المهم أن يشعروا بالراحة   – بيئة مهنية ولكن مريحة  •

  والترحيب ولكن أيضا ال ثقة في معلميهم. 
  الغرفة تحتاج إلى مساحة كافية للطالب للتحرك واالختالط / الشبكة كما لم يتم تنفيذ الدورة فقط جلس.   -رك  مساحة للتح •
  لتجنب الحواجز النفسية;  –جداول في وضع دائرة  •
  ؛ المعدات التقنية مثل مشغل الموسيقى، الكمبيوتر المحمول، اإلسقاط وما إلى ذلك الستخدام الع ناصر السمعية والبصرية •
باستخدام لوحات الذكية تسمح التدريس في أنماط مختلفة. هناك طالب أكثر ميالً لفظياً، ح تى يتمكنوا من  -لوحات الذكية    •

االستماع إلى حديث المعلم. يمكن لطالب التعلم البصري فهم ما يقوم به المعلم بسهولة. يسمح المجلس بمزيد من المرئيات  
  وارد على اإلنترنت، فهي صديقة للبيئة، يمكنك حفظ الدروس الخاصة بك، صور أفضل. المتعمقة. يمكنك الحصول على م

وهي ضرورة  ألن المهاجرين قد ال يتمكنون من الوصول إلى خدمة الواي فاي في المنزل، ويجب   – خدمة الواي فاي   •
  أن تكون بدون قيود، ولكن مع استيفاء معايير األمن.

التركيز، يتم تنظيم فواصل،  العادية واحترام وأعلن في بداية كل يوم التدريب. قد تحتاج  للحفاظ على  –فواصل منتظمة   •
  إلى النظر في فواصل حول المتطلبات الدينية; 

  كما هو الحال مع أي مرفق التدريب،  وينبغي تجنب الحمامات المختلطة;  –الحمام  •
  المرطبات األساسية المتاحة;  في حالة وجود الجياع الطالب ه ناك  –المرطبات األساسية   •

 

 

  طريقة التدريب التطبيق ي
األساليب التي يستخدمها المدرب أساسية لنجاح الدورة حيث أن المهاجر ين في وضع فريد من نوعه وصعب. يتم تعزيز التعلم 

  األمثل من خالل;
 

  العمل الجماع ي •
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  الطالب تركز على أساليب العم لعلى أساس المشروع،  -عملي / أيدي على الدروس   •
  قواطع الجليد واستراتيجيات تنشيط الطالب  •
  مشاركة الطالب النشطة (معاملة الطالب كأفراد وخلفية ومعرفة محددة)  •
  ترتبط أهداف التعلم بكل درس  •
قيق في نهاية كل  اختبار منتظم وموضوعي (بطريقة غير رسمية وغير رسم ي ة) .   يمكن أن يكون هذا بسيًطا مثل التد  •

وحدة نمطي ة يفهمها الطالب  .العمل  الجماعي والمهارات الناعمة والمهارات العملية يجب أن  يتم  تقييمها  من  قبل  
المرشد/المدرب في  بيئة غير رسمية وغير رسمية، على سبيل المثال إعطاء التغذية المرتدة للممارسة المستقلة للطالب،  

  ط الدورة لهذا الدليل. على النحو الوارد في خط 
استخدام ما ال يقل عن ثالثة "الحواس" لنقل مفهوم حيثما أمكن لتشجيع االحتفاظ بالمعلومات خلق بيئة التعلم االجتماعية   •

 والعاطفية  
(على سبيل المثال، البصر والسمع والعواطف من خالل رواية القصص، أو، سمع البصر والحركة من خالل الحصول على الطالب  
  على الوقوف والتحرك) 

تقييم وتلبية االحتياجات اإلنسانية األساسية للمهاجرين (إن أمكن) في بداية الدورة التدريبية. إذا كان مقدم الطلب يفتقد   •
 حاجة أساسية  

ق أو الخوف.  ، فلن يركز على الدرس ، ولكن بدالً من ذلك على تلك الحاجة ، مثل الجوع أو العطش أو البرد أو الساخنة أو اإلرها  
  االختالفات االجتماعية واالق تصادية هي تهديد للتعلم الفعال للمجموعا ت

  النظر في الصدمات النفسية واألحكام المسبقة وحسابها  •
  أنت دائما هناك لمساعدتهم في موضوع التدريب (األكاديمية)  -  الحفاظ على سياسة الباب المفتو ح  •
العمال الشباب من ذوي الخلفية المهاجرة هم أكثر نجاحا في هذه   -  الحكايات  شارك القصص الشخصية ذات الصلة أو •

ل معهم.  الحالة: من خالل إظهار وجود صلة بين حياتك والمهاجرين الشباب، سوف تكون قادرة على الوصول بشكل فعا
  فكروا في التجارب الشخصية التي من شأنها أن تسلي المهاجرين الشباب وتنقل درساً قوياً في الحياة .

 
  تحسين التعلم مهدد من قب ل

  معظم األسر ال تفهم لماذا هم التدريب.  -عدم وجود دعم الوالدين   •
  الفقر  •
  البلطج ة  •
معظمهم من الخلفية المؤلمة، وأنها تواجه مشاكل صحية بسبب ظروف   على سبيل المثال السوريين - القضايا الصحية   •

  . الحياة غير كافية 
  الطالب التخريبي ة •
  عدم االهتمام أو الصل ة •
    التغيب •
  االختالفات الثقافي ة •
  عدم القدرة اللغوية في اللغة في الدورة •

 
  أنواع التعل م

  
1   . السمعية والموسيقية المتعلمي ن

يحب المتعلمون السمعيون سماع الحلول واألمثلة الموضحة لهم،  وقد ينجذبون نحو مواضيع الموسيقى والتعلم الجماعي كوسيلة لفهم  
 المعلومات.  

  غالباً ما يكون لدى المتعلمين السمعيين استعداًد ا عاالً للتمييز بين المالحظات والنغمات في الموسيقى والكالم .
  الباً بالمتعلمين السمعيين تشمل :الصفات المرتبطة غ

  امتالك "أذن جيدة" للموسيقى والنغما ت •
  قد يكون تشتي ت •
  يحب التحدث مع النفس / اآلخرين / همهمة / ا  ف •
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قد يقول المتعلمون السمعيون كلمات بصوت عاٍل أو نغمات همهمة لتعلمها بشكل أفضل. هذه االستراتيجية هي المفتاح للحفاظ على  
  صف. المتعلمين الموسيقية المشاركة في الدروس في ال

  تتضمن االستراتيجيات التي يمكنك تجربتها ما يلي: 

  قراءة ما كتبته •
  لالستماع في وقت الحق واإلشار ةتسجيل الدروس  •
•  ً   تشجيع المستمعين السمعيين على "تعليم اآلخرين" شفهي ا
  الجلوس بعيدا عن االنحرافا ت •

2   المتعلم البصري والمكان ي -  

اهيم البصرية ،  المتعلمين البصرية مثل الرسوم البيانية، ورسم المفاهيم والرسوم البيانية والعمليات. يتعلمون من خالل النظر إلى المف
قد يكون المتعلمون المرئيون منظمين أو مبدعين في تطبيقهم، ويجدون أشياء مثل األلوان    .  اخلقه  ناآلخري  ةومشاهدوخلقها،   

  واألشكال مفيدة. 
  يمتلك المتعلمون المرئيون الصفات التالية :غالباً ما 

  رسومات / أدراج معتادة •
  مالح ظ •
  ال يصرف بسهول ة •
  يتمتع التخطي ط •
  يفضل التعليمات البصري ة •

  تتضمن االستراتيجيات التي يمكنك  تجربتها ما يلي: 

  تضمين الخرائط والصور والرسومات التخطيطي ة •
  إنشاء خرائط العق ل •
  المتعلمين البصرية بالقرب من الجبه ةيجلس  •
  استخدام رموز األلوان واإلشارا ت •
  تشجيع تدوين المالحظات وإعادة نسخها أثناء الدراس ة •

  المتعلم اللفظ ي .3
تعلمين يشمل التعلم اللفظي الكتابة والتحدث. قد يكون لدى المتعلمين اللفظيين تفضيل للقراءة والكتابة وألعاب الكلمات والقصائد. الم

فئة معاني  تعرف  إلى    اللفظية  جديدة إلضافة  كلمات  عن  بنشاط  والبحث  فعال،  بشكل  استخدامها  ويمكن  الكلمات،  من  واسعة 
  ذخيرتها. 

  بعض الصفات المرتبطة بالمتعلمين اللفظيين تشمل: 

  الفكريه •
  المثقف •
  نابر قصة جيد ة •

  تتضمن االستراتيجيات التي يمكنك تجربتها ما يلي: 

  القص •
  دفع الحدود الشخصية بجعلها تكتب األشياء أو تقدمها لآلخري ن •

  المتعلم المنطقي والريا ض ي .4
  بعض الصفات المرتبطة بالمتعلمين الرياضيين تشمل: 

  التعرف على النم ط •
  جيد مع األرقا م •
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  والتصني فاالستعداد نحو التجميع  •

  تتضمن االستراتيجيات التي يمكنك تجربتها ما يلي: 

  حاول تضمين اإلحصاءات وتصنيف التصنيف.  •
  اسأل طالبك "ما هي فئة الكتاب هذا؟"  •
  ابدأ بمفهوم عام وطوره ا •
  مع الطالب المنطقيين ، نتطلع دائما إلى دمج نظام ، وتشمل الطالب في تطوير هذا النظام.  •

  و الحركية المتعل مالبدنية  أ .5
kinaestheticعادة ما يطلق عليه التدريب العملي على المتعلمين، ويفضل  للمشاركة جسديا مع مواد الموضوع. بعض الصفات   
  المرتبطة بالمتعلمين البدنية تشمل: 

  تفضيل "الحصول على أيديهم القذرة"  •
  حيوية، قد طبل األصابع أو اهتزاز الساقين •
  المنحى والصادر ةعملية  •
  قد تخل بالقراءة والكتابة •

  تتضمن االستراتيجيات التي يمكنك تجربتها ما يلي: 

  تشجيع الحركة أثناء الدراسة (ال تعاقبهم على التململ)  •
  • تفكيك المكاتب واألسطح حتى يتمكنوا من التركيز على التعل م •
  خذ فترات راحة منظمة، دعهم يتحركون •
  الجسدي وشيء يمكن أن تتصل أي فيدي والتفاعل  •
  جعلها إنشاء المنتجا ت •

المتعلم االجتماعي والمشترك بين األشخا  -   ص  
المتعلمين االجتماعيين تظهر األفضلية تجاه المجموعات والتعاون. وبعضها، وليس كلّه، سوف ينجذب نحو القيادة داخل المجموعة.  

  وتشمل: ألحيان مع هذا النوع من الم تعلمين بعض من الصفات المرتبطة في كثير من ا

  خارج المحو ل •
  التواصل الجي د •
  حساسة ومتعاطف ة •

سين أو ُمتواصلين بدرجة عالية، وأنهم  يمكن   ََ من المهم أن يفهم اختصاصيو التوعية أن المتعلمين االجتماعيين ليسوا جميعهم ُمَنتَر
دنيين أيًضا. الجانب بين األشخاص ربما يصف بشكل أفضل  سمعيين أو لفظيين أو منطقيين أو ب أيضاً أن يكونوا متعلمين بصريين أو 

اإلعدادات التي هم أكثر راحة، بدال من كيفية استيعاب المعلومات. يحب المتعلمون بين األشخاص "القيام" و "المشاركة". هذا يمكن  
هم أكثر داخل الشخصية في عاداتهم التعلم. لمنع ذلك، حاول توجيه   أن يؤدي في بعض األحيان إلى الهاء للطالب اآلخرين الذين

 المتعلمين االجتماعيين إلى تقديم قيمة للمجموعة، ومنحهم مهاًما تستخدم طاقتهم بشكل مفيد، مع التركيز على التعاطف مع زمالئهم . 

  

 تتضمن االستراتيجيات التي يمكنك تجر بتها ما يلي:  

  اريخية أو األعمال األدبي ةاألدوار األحداث الت  •
  التعاون في مجال المالية ومشاكل الميزانية •
  العمل كطبقة على أسئلة الفه م •

  لتعلم االنفرادي وداخل الشخصيةا.
يمكن أن يكون المتعلمون االنفراديون متعلمين بصريين أو سمعيين أو جسديين أو لفظيين أو منطقيين. تلب ية جميع احتياجات  

النفرادي سوف تضمن أنهم يشاركون بشكل كامل. بعض من الصفات المرتبطة في كثير من األحيان مع هذا النوع من  الطالب ا
  المتعلمين وتشمل: 
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  مستقل •
  استبطان •
  الخصوصي ة •

  تتضمن االستراتيجيات التي يمكنك تجربتها ما يلي: 

في بيئة الفصول الدراسية قد يكون من الصعب في  بعض األحيان إشراك المتعلم االنفرادي. قد يجلسون بصمت في الجزء الخلفي  
ACEمن الفصول الدراسية، فقط ل  راكهم خالل الفصل. توفير  االمتحان في نهاية الفصل الدراسي. بالنسبة للمربّي، من المهم إش  

ئل التعل يمية. تعيين مناطق هادئة، والتعاون مع وقت المشاركة المحدد حتى يمكن للمتعلم االنفرادي  المواد البصرية والكتب والوسا
  يشعر على استعداد كاف. 

  نهج التعلم المختل ط
من المستحسن دائما أن يكون لديك نهج التعلم المختلط في جميع مراحل الدورات لتلبية احتياجات كل نوع من نمط التعلم.  

جلسة/درس أن  تركز على نوع معين من أنواع التعلم، أو أن تتضمن استراتيجيات متعددة في كل درس. العنصر   يمكن لكل
  األكثر أهمية هو أوالً االعتراف باالختالفات في تعلم الطالب. 

 
  

تهديد تحسين التعل م   -الطالب التخريبيون    

يمكن اعتبار الطالب المشاغب في فصل دراسي طالباً عادياً في فصل آخر. هذا يعتمد على االختالفات الثقافية. ال يعني ذلك  
  أو محبط.  بالضرورة أن الطالب المضطرب يدرك أن ه مزعج

ت عالية أو مشتتة  اضطرابات نموذجية ومن األمثلة على ذلك مغادرة الفصل ودخوله بشكل متكرر دون إذن، أو إصدار أصوا
  إلى التهديدات الجسدية أو اإلهانات الشخصية.  لالنتباه ، أو االستمرار في التحدث دون التعرف عليه ، أو اللجوء

  تتضمن استراتيجيات منع السلوك التخريبي واالستجابة له ما يلي: 

وقع جميع الطالب. سوف تكون هناك في الدرس األول يجب عليك إنشاء جميع "معيار السلوك" الرسم البياني الذي ي  •
  حاجة إلى التذكير من قبل المعلم في جميع أنحاء

  المعلم يجب أن يكون قدوة للمعيار المطلو ب •
إذا كنت تعتقد أن السلوك غير الالئق يحدث، ففكر في كلمة تحذير عامة، بدالً من تحذير طالب معين (على سبيل المثال،   •

  لمعاصرة في الوقت الحالي؛ دعونا جميعا التركيز على نفس الموضوع. )""لدينا الكثير من المحادثات ا
  حاول التحدث مع الطالب بعد الدرس لتوضيح أي قضايا •
  نبقى هادئين ومسيطرين. •

  تجنب: 

  الجدال مع طال ب •
  االستسالم للطلبات غير المالئم ة •
  اآلخرينتجاهل السلوك غير الالئق الذي يؤثر عليك أو على الطالب  •
  السماح للطالب بتخويفك •
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5 الفصل ح  واللوائ القانون    
  الخلفية ثقافي ة

  
  الخلفية الثقافية 

ذ  والعامل الثقافي هو أحد المفاتيح الرئيسية التي ينبغي معالجتها من أجل خلق بيئة تعليمية شاملة ومفتوحة تسهل التعلم. وينبغي أن يأخ
المدرب في االعتبار الخلفية الثقافية للطالب وثقافة المقصد التي يمكن أن تكون في كثير من األحيان مختلفة بشكل خاص عن االقتراب  

  ات معينة مختلفة حقا. من ثقاف
  إن مراعاة الخلفية الثقافية للطالب أمر بالغ األهمية من أجل توفير تدريب عالي الجودة يستجيب الحتياجاتهم وتوقعاتهم من التدريب. 

ات من األطباق  إن معالجة الخلفية الثقافية مهمة معقدة تتطلب اهتماماً خاصاً من المدرب. الثقافة هي أكثر من مجرد العطالت أو وصف
المفضلة، والتقاليد الدينية، أو اللغة، ثقافة الشخص والتنشئة له تأثير فلسفي على وجهة نظرهم نحو العالم وكيفية معالجة المعلومات.  

  لذلك، الثقافة لها مدخالت هامة في أساليب التعلم والتعليم.
من المهم أن يكون لدى المدرب بعض المعلومات مسبقاً فيما يتعلق بالخلفية الثقافية للطالب لتكييف نهجهم في التدريس. ويمكن القيام  

بذلك إما في الدرس التمهيدي األول حيث يقدم الطالب نفسه لتقديم معلومات مفيدة لكل من المعلم والصف، أو قبل بدء الدورة من  
أو أدوات مماثلة. من المهم أن يفهم المعلمون طالبهم وقدراتهم األكاديمية بشكل فردي، بدالً من االعتماد على   خالل االستبيانات

أفكار مسبقة أو خبرة سابقة مع طالب آخرين من خلفيات مماثلة. المعلومات المقدمة من خالل هذه القنوات سوف تساعد المعلم على  
  ب والتدريب الذي هو أكثر من ذلك. التركيز بشكل أفضل على احتياجات الطال 

وعلى المعلم أن يتذكر أن الثقافة يمكن أن تؤثر على تجربة التدريب: فعلى سبيل المثال فإن السلوك "الطبيعي" للطالب في الصف  
مناسب. وعلى   يستند إل ى حد كبير على ثقافتهم. يميل الطالب اآلسيويون إلى الهدوء في الصف، ويعتبر التواصل مع المعلمين غير

النقيض من ذلك، يتم تعليم معظم الطالب األوروبيين تقييم النقاش النشط في الفصول الدراسية والنظر مباشرة إلى المعلمين في العين  
إلظهار االحترام، في حين ينظر معلمهم إلى مشاركة الطالب على أنها عالمة على المشاركة والكفاءة. وهذه العوامل ذات أهمية حيوية  

  في التدريب مع مجموعات المهاجرين. 
من المهم للمدربين أن يأخذوا في االعتبار العوامل التي تشكل جزءا من الخلفية الشخصية لكل طالب والتي يمكن أن يكون من الصعب  

ألنه في كثير من  في بعض األحيان معالجتها، مثل الصدمة على سبيل المثال. من المهم أن يكون المدرب مرناً ومتعاطفاً مع طالبه  
  األحيان ، بصرف النظر عن كونه مدرباً ، يمكن أن يصبح نقاًطا مرجعية للمهاجرين الشباب. 

مات  عند  تناول الثقافة في التدريب، من المهم أن تُراعى الخلفية الثقافية للطالب وثقافة المقصد. من المهم بالنسبة للمدربين إعطاء معلو
حول البيئة الجديدة لجعل الطالب يشعرون بمزيد من الراحة. أسباب انتقال الشخص من بلده األصلي كثيرة وليس من الواضح أن  

لديه معل على  الشخص  اعتماداً  المعلومات،  من  ممكن  ر  قد  أكبر  لتقديم  مستعدين  المدربون  يكون  أن  يجب  المقصد.  بلد  عن  ومات 
احتياجات الطالب. وال تشمل هذه المعلومات التدريب اللغوي فحسب، بل تشمل أيضاً عوامل هامة أخرى يمكن أن تكون: قواعد محددة  

اتها، وكيفية التعامل مع السكان المحليين، وما إلى ذلك. إن توفير المعلومات عن بلد  في قطاعات محددة، وعدم قبول المجتمع لسلوكي 
المقصد أمر بالغ األهمية لتعزيز التكامل .وهذا النوع من المعلومات هو جزء مما يسمى بالتدريب بين الثقافات، الذي ينطوي على  

  1أن يؤدي فيها الصدام الثقافي إلى مشاكل.  تحديد االختالفات بين الثقافتين ومعالجة المجاالت التي يمكن 
 

  تعلم العمل الجماع ي
 

  يتم تعزيز تحسين التعلم من خالل العمل الجماعي. يجب أن يكون هناك جو فريق ودية ومريح ة
 

ب وفقدان  يجب أن يكون هناك جو فريق خلق في الفصول الدراسية مما يحسن الشعور بملكية المحتوى، ويقلل من فرصة ترك الطال
  االهتمام ويحسن نوعية األفكار بين بعضهم البعض.

 
مهارات العمل الجماعي ضرورية لنجاحك في العمل، بغض النظر عن مجال عملك أو المسمى الوظيفي. تعكس مهارات العمل  

  الجماعي الجيدة عادةً مكان عمل صحي وعالي األداء. 
على تحسين   حاول تنمية المهارات التالية للمهاجرين الشباب كمقاولين. إليك بعض األمثلة عن الصفات التي يمكن أن تساعدك

  مهارات العم ل الجماعي: 
 

أمر بالغ األهمية في امتالك مهارات العمل الجماعي الجيدة، لذا شارك األفكار واألفكار والمعلومات الرئيسية ذات   - التواصل 
  الصلة. النظر في كل من اللفظية وغير اللفظية. 

 
 وكانت بعض المعلومات المقدمة  هنا جزءا من بحث أجري على المواقع الشبكية التالية:   1

  https://www.miamiherald.com/news/local/community/miami-dade/community-
voices/article36727782.html  https://www.tolerance.org/professional-development/culture-in-the-

classroom 
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حمل المسؤولية عنه ويبذل الجهد إلكمال المهام المذكورة في الوقت  من المهم أ ن يفهم كل طرف معني العم ل الذي يت  - المسؤولية 
  المحدد وإلى المستوى المتوقع والعمل معاً من أجل تحقيق هدف مشترك .

قد يعني هذا تقاسم الخالف، غير قادر على إكمال مهمة معينة في الوقت المحدد، أو تقاسم تطور جديد. فالشفافية تنمي   - الصدق 
  الي تعمل معا بكفاءة. الثقة، وبالت 

بذل جهد للتركيز باهتمام على شخص واحد ألنها تبادل أفكارهم, أفكار أو مشاعر مما يحسن التفاهم والثقة. اسأل   – االستماع النشط  
  أسئلة المتابعة!

يساعدك على  إن التعاطف مع زمالئك في الفريق يمكن أن يسمح لك بفهم دوافعهم ومشاعرهم بشكل أفضل ، مما  -التعاطف  
  التواصل معهم بطريقة سيستجيبون لها بشكل إيجابي. 

  العمل معا لخلق شيء أفضل، وتبادل األفكار، وتحسين عمل بعضهم البعض ومساعدة بعضهم البعض لتشكيل فريق جيد.  -التعاون 
أن تكون على بينة من دينامية الفريق في جميع األوقات. ع لى سبيل المثال، إذا كان شخص واحد يسيطر على المحادثة من   - الوعي 

المهم استعادة التوازن لكل زميل في الفريق للمساهمة بالتساوي. بدال من ذلك، إذا كان شخص واحد يميل إلى أن يكون أكثر خجال  
  ، فمن المهم لخلق مساحة بحيث يشعر جميع زمالئه بالراحة للمساهمة مهاراتهم الفريدة وقدراتهم. ومترددا لتبادل األفكار

 

دمج الحركة إلى درس يحفز تدفق الدم ونشاط الدماغ. يمكن لبعض الطالب أن    -يتم تعزيز تحسين التعلم من قبل الطالب تنشيط  
     نين.ن ساكويجلسو يجدوا صعوبة في االنتباه إلى ما يقوله المعلم 

 
وهذا يساعد على تركيز الدرس، من حيث إعداد ما قبل الدرس ومن خالل الدرس.   – يتم تعزيز التعلم األمثل من خالل أهداف التعلم 

عندما يتم وضع األهداف معا، فإنه يخلق أيضا تقدم أكثر تنظيما للطالب. وينبغي أال تكون األهداف صارمة للغاية بحيث تسمح  
وائل في الفصول الدراسية. يجب على المعلم أن يهتم بتحقيق جميع أهداف التعلم. يجب اإلعالن عن أهداف التعلم في  بتطور الس 

  اليوم التالي من التدريب في نهاية اليوم من أجل تحفيز الطالب على العودة وفي نهاية المطاف إلعداد نفسه بمبادرة خاصة به. 
 
 

يمكن أن يكون االختبار بس يًطا مثل تكرار ما حدث   - يتم تعزيز تحسين التعلم من خالل االختبار المنتظم أو تكرار الدروس السابقة  
في الدرس األخير، وطرح أسئلة بسيطة لتذكير الطالب بما فعلوه في المرة الماضية (حتى قبل االستراحة). "االختبار عن طريق القيام  

ضعة للرقابة مع مساعدة بناءة وت بادل الخبرات. في نهاية الدرس يجب أن يطلب من الطالب تكرار النقاط الرئيس  به" بطريقة خا 
وف يركزون  ية. يجب أن يحدث هذا االختبار كل درس. إذا كان الطالب يعرف أنه ستكون هناك أسئلة أساسية في ختام الدرس، فس 

طالب على إنشاء ذاكرة طويلة األجل. تطبيق على االنترنت مثل كاهوت يخلق بيئة من ويركزون أكثر، واألهم من ذلك ، أنه يساعد ال
  المرح والدافع لالنضمام إلى النشاط. 
 
يتم تعزيز التعلم األمثل من خالل العملية / اليدين على الدروس. وسوف يتم ذلك من خالل المعلم، منصة، التطبيق، وينبغي أيضا أن  

ب مهام بسيطة  عن طريق الهاتف الذكي. بعد عرض قصي ر للجوانب النظرية للدرس، سيتم منح الطال  يكون من الممكن الوصول 
تتعلق بالمواضيع ال تي تمت مناقشتها. وفقا لطبيعة الواجبات، فإن الطالب يعملون بشكل فردي أو في فرق. بعد انتهاء المهام،  

  الفصل بأكمله بطريقة موضوعية.  سيقوم طالب واحد أو فريق واحد بتقديم نتائجه، وسيناقشها
ويمكن  تحقيق ذلك على سبيل المثال من خالل الدراما وغيرها من األنشطة المسرحية واأللعاب، والتي تمكن الطالب من االنضمام  

كاناتهم إلى األنشطة من أجل الفرح والمرح تماما. وعالوة على ذلك، ينبغي تعزيز اإلبداع من الطالب من قبل المدرب لتفعيل إم
  الداخلية كمبتكرين، المبدعين فكرة جديدة، حل المشاكل اإلبداعية، والتي هي عناصر هامة من عقلية ريادة األعمال. 

3يتم تعزيز تحسين التعلم باستخدام ما ال يقل عن    حواس لتوصيل مفهوم 
 
 

  إنشاء فصل دراسي من مجموعة عوامل النم و
 

أولئك الذين يعتقدون أن   -ة ستانفورد ، كارول إس دويك ، فإن األشخاص الذين لديهم "عقلية ثابتة"   وفقاً ألستاذ علم النفس بجامع
هؤالء الذين يعتقدون   - ر من أولئك الذين لديهم "عقلية نمو" هم أقل عرضة لالزدها - الصفات األساسية مثل الذكاء أو الموهبة ثابتة 
لعمل الجاد. في كتابها "مجموعة التفكير: علم النفس الجديد للنجاح" ، تكشف دويك  أنه يمكن تطوير القدرات من خالل التفاني وا

  كيف يمكن للوالدين والمعلمين وغيرهم استخدام هذه الفكرة لمساعدة الطالب على تعزيز اإلنجازات المتميزة.

 

من خالل خلق بيئة تعلم عقلية النمو ، يمكننا مساعدة الطالب على تولي المزيد من زمام تعلمهم وتحق يق استقالليتهم. المفتاح هو  
  التأكيد على الجهد الذي يبذله الطالب ، بدالً من قدرتهم الفكرية ، وبالتالي مساعد تهم على تعلم كيفية المثابرة والنمو. 
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يجب على كل طالب تحديد أهداف أسبوعية وشهرية وربع سنوية. تتبع تقدمهم ونموهم. احتفل بنجاحاتهم وإذا لم يحقق الطالب  
أهدافهم ، فقم بعقد مؤتمر تدخل حتى نتمكن من مراجعة التقدم الذي أحرزوه وإجراء التعديالت حتى يتمكنوا من البدء ف ي رؤية  

  المزيد من النمو. 

ات التي يمكننا استخدامها هي لعبة  إحدى األدو ، حيث تحدد األهداف والمهام. يحدد   
المشارك األهداف ويقسمها في المهمة المختلفة التي يحتاجها لتحقيق الهدف. يجب أن يكون لكل مهمة موعد نهائي ، واإلجابة على  

  والمدرب إلى مراقبته مع المشارك. السؤال ، ومتى وكيف ، ومن ، وأين. يحتاج المعلم 
 

   كيف وما هي األدوات التي يمكننا استخدامها ؟
  

  دراسات حالة ألصحاب المشاريع المشهورين في جميع أنحاء العالم 

   )ريادة األعمال المهاجرين والنجاح: قصة يان كوم (واتساب  •
https://www.forbes.com/sites/parmyolson/2014/02/19/exclusive-inside-story-how-jan-koum

built-whatsapp-into-facebooks-new-19-billion-baby/?sh=a5c4d5f2fa19#7cea2c742fa1 

 

 Made.com: مقابلة مع ن ين غ لي :        
  

  الرئيس التنفيذي لشركة بيوكون -ار شو  كيران مازومد •
، أسست شركتها الخاصة المسماة  25كيران مازومدار شو، مؤسس شركة بيوكون هو أحد أنجح رواد األعمال الهنود. في سن  ال 

Biocon   ، التي شاركت مع شركة إيرلندية لصنع اإلنزيمات الصناعية. 
  نغتون بوس تالرئيس التنفيذي لشركة هافي  -أريانا هافينغتون  •

أريانا هافينغتون هي الداعم الرئيسي لصحيفة هافينغتون بوست، مبتكر تحطيم صحيفة نيويورك تايمز الجارية ضرب ثو  
رة النوم وكما رئيس تحرير هافينغتون بوست تسعى بعد بدء عملها الصحي الجديد، تزدهر العالمية، والتي سوف توفر  

هاد. وإليك إرشادات عملها ألصحاب الرؤى التجارية الذين يحتاجون إلى بدء  إعداد الرفاه وورش عمل على خصم اإلج
عشقه.  ليس كل شخص سي عمل تجاري فقط: "في حال كنت ستبدأ نشاًطا تجارياً ، عليك أن تعتز به حقاً ، على أساس أنه 

2005عند النقطة التي تم فيها دفع صحيفة هافينغتون بوست ألول مرة في عام  ثل هذا العدد الكبير من  ، كان هناك م 
  اإلهالكات. 

  Canvaغاي كاواساكي الرئيس التنفيذي لشركة  •
، كاتب ثالثة عشر كتاباً بما في ذلك فن البداية المشهود، الذي تم  Canvaغاي كاواساكي هو كبير المبشرين في 

الترحيب به كسالح إبداع جماعي من قبل رجال األعمال في جميع أنحاء العالم. انه باإلضافة إلى ذلك رئيسه السابق  
مالهم  الخاصة جدا:  المبشر أبل. هنا له الحث على األعمال التجارية ألصحاب الرؤى التجارية التي تحتاج إلى بدء أع

خاص بك،  "بلدي أف ضل تلميح األعمال التجارية هو التركيز على النموذج. حاول أال تركز على سطح الملعب ال
  استراتيجية ميدانية اختبارها أو التوقعات النقدية. 

  ،CreativeLive -تشيس جارفيس الرئيس التنفيذي لشركة   •
بعد الحصول على أن تكون واحدة من التقاط الصور األكثر تميزا في العالم في سن الشباب معتدل، ذهب تشيس للمساعدة  

،  أكبر منظمة التدريب على االنسكاب الحية في العالم. وإليك توجيهاته التجارية لرجال  CreativeLiveفي إنشاء، 
خاصة جدا: "خدش وينجل الخاصة بك. اتبع معالجة مشكل ة لديك. شيء  األعمال الجدد الذين يحتاجون إلى بدء أعمالهم ال

  ثمين بالنسبة لك، وليس بعض الفرص السوقية التعسفية. "
  موبايل قر د -الرئيس التنفيذي  -الري كيم   •

Wordstreamالري هو مؤسس كل من موبايل القرد ، وهو الجيل القادم من الدردشة بوت للمسوقين ،  و  ، وهي   
رائدة في توفير  شركة  AdWords ، الفيسبوك ، وأدوات البحث الكلمات الرئيسية المستخدمة من قبل أكثر من مليون   

  Techstarsمسوق في جميع أنحاء العالم. الري هو أيضا كاتب عمود في مجلة المؤتمر الوطني العراقي، وهو معلمه  
نصيحة له في مجال األعمال لرواد األعمال الطموحين:   والمتحدث الرئيسي لألحداث في جميع أنحاء العالم. إليك أفضل 

  "أكبر خطأ أراه يرتكبه رواد األعمال هو المبالغة في تقدير حداثة فكرتهم الكبيرة. "
  ميشيل شرودر الرئيس التنفيذي لشركة صنع معنى سنتا •
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، مما يجعل من سنتات. منذ عام   ميشيل هو صاحب رؤية األعمال والمدون الذي يدير المال الفردي وطريقة الحياة بلوق 
2011 ، كانت تستخدم خبرتها ف ي الحساب لتكوين مادة غير عادية وتطوير أعمالها في المدونة إلى أكثر من   

70،000 دوالر في الدخل كل شهر. وإليك إرشادات أعمالها ألصحاب الرؤى التجارية الجديدة الذين يحتاجون إلى بدء   
ستقل بشكل منتج: "األكثر إيالماً التي أراها ألول مرة (أو غير عملي) أصحاب الرؤى  عمل تجاري وتوظيفهم بشكل م

التجارية هي أنهم يرون اآلخرين في صناعتهم أو تخصص المدونات كمنافسة. هذا يمكن أن تبقي لكم أساسا أسفل، كما قد  
  ثم بعض.  ال تتعلم أبدا صناعة الرؤى والنصائح المتميزة، وجعل الصحابة المعتمدة، ومن

  SEMrush - الرئيس التنفيذي   -أوليغ ششيغوليف    •
SEMrushأوليغ هو المت برع زميل والرئيس التنفيذي لشركة  ،  وهي مجموعة أدوات تعزيز جميع أنحاء المجلس   

SEMrushللمعلنين المتقدمين .وقد طور أوليغ   إلى    400 ام  عامل في أربعة أماكن عمل في جميع أنحاء العالم، وفي ع 
2016 أشادوا بمليون عميل (!!!) مع عمالء يزيد عن   100 دولة. هنا أفضل توجيه األعمال أوليغ ألصحاب الرؤى   
األعمال ألو ل مرة على أمل البدء في أعمالهم الخاصة جدا: "ألول مرة أصحاب الرؤى التجارية تعطي فائضا من  

  مستقل" . االعتبار إلى ما تقوم به المنظمات المختلفة دون وجود عقل
• Bhavish Aggarwal الرئيس التنفيذي لشركة أوالكاب س  

29و    عاما      IIT -B بافيش أغاروال هو المنظم والرئيس التنفيذي ألبرز مجمع سيارات األجرة في الهند    – غراد    
OlaCabs  . 

OlaCabs  كل ما هو معروف أك ثر باسم عال، هو إلى حد كبير نفس بعض المراكز التجارية األخرى على شبكة ،
اإلنترنت، ولكن بشكل أكثر وضوحا في إعطاء إدارات سيارات األجرة. أوال، التي بدأت كمتجر سيارات أجرة على  

بنغالور وبالمثل ومن المعروف أن تكون  اإلنترنت ف ي مومباي، يسكن حاليا في وادي السيليكون في الهند الملقب. 
  واحدة من أسرع المنظمات النامية في الهند، وتغلب على منافسيها أوبر و م يرو. 

  Owler  -جيم فاولر الرئيس التنفيذي لشركة    •
Owlerجيم هو المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة  ، وهي مرحلة رؤية مركزة مدعومة من علناً. قبل    Owler ، أنشأ   

م بانوراما في عام  جي  2003 وكان الرئيس التنفيذي حتى تم الحصول عليها من قبل   Salesforce في عام   2010 مقابل   
175 مليون دوالر. قبل أن يُهِزم في مجال االبتكار، كان جيم مالًكا ومديًرا لُمنتَج أوت باس، وهو منتجع للتزلج في والية   

  اذ.مسؤول عن الغطس واإلنقأيداهو، وعمل في القوة البحرية األميركية ك
  حالة الهرو ب  -مات فيلدمان الرئيس التنفيذي •

. بعد حصوله على ماجستير إدارة األعمال من جامعة  Case Escapeمات هو الرئيس التنفيذي والمؤيد الرئيسي لـ 
23تشابمان في سن   ، بدأ مات عمله األول م نذ فترة طويلة (التي بدأناها معاً في عام   2013 منذ ذلك الحين طورناه إلى  ) و

100عمل شامل مع أكثر من  عميل وفرز. تم تأسيس قضية الهروب بهدف مساعدة    1000 رجال األعمال بد ء أعمالهم حالة   
  الهاتف الخاصة جدا. 

/ https://www.mim-essay.com/top-31-successful-entrepreneurs : الرابط 

 

  أداة التقييم 

وال يميز تطبيق جمعية الشبان المسيحية بشكل خاص بين المهارات والكفاءات، بل يوفر تقييماً شامالً لقدرة المهاجر ذات الصلة  
نهار التقييم إلى بتطوير مهارات تنظيم المشاريع. أنه ي  8 مكونات فردية. كل عنصر من هذه المكونات سيساعد المعلم في تحديد   

  إلى مزيد من التحسين، وبالتالي تمكين نهج التدريس المركزة ال مستهدفة. صحيح مجاالت معينة تحتاج 
، إذا كانت اإلجابات صادقة، إلى وجود أو عدم وجود مهارات مختلفة، مثل: الثقة بالنفس، مهارات  YMEيمكن أن يشير تطبيق 

  الطموح، السلوك المخاطرة.   المهارات المالية،االتصال، مهارات القيادة، القدرة على اإلبداع/ االبتكار، مهارات حل المشكالت، 
ومن المهم أيضا تقي يم مهارات الثقة بالنفس واالتصال في االجتماع األول للمجموعة مع المهاجرين (يمكن أخذ مستواهم من  

ردين،  التطبيق). يجب أن  يمتلك صاحب المشروع مهارات اجتماعية (لتنسيق الموظفين، للمناقشة مع المستثمرين والمو
  إلخ) والمهارات المالية (لفهم ومراقبة التدفق النقدي في عمله). 

 
المعلومات المقدمة للمدربين من التطبيق لدينا، هي سرية واحترام قواعد 

 الخصوصية.  
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كفاءات الموظفين في مجال العمال الشباب والمرشدين والمدربين لتعزيز بناء    : 24 الفصل
  قدرات الشباب المهاجرين على تنظيم المشاريع  

  دور الغر ض
العامل الشاب والمدرب والمرشد "يعلم" من خالل دعم طالبهم (المهاجرين الشباب) من خالل إظهارهم للمكان الذي ي بحثون فيه،  

  بـ "الممارسة عن طريق العمل" وتجنب إخبارهم بما يرونه.  والسماح لهم
 

positionwilldeliverhigh quality  ق المدرب, عامل الشباب ومعلمه في ث ي  التدريب على المشاريع للشباب  دعم  
IO2المهاجرين, مع التركيز على و   IO3 ب   دليل ألصحاب المشاريع المهاجرين الشباب.    وينم دور العا مل أو المرشد أو المدِرّ

للشباب إلى تمكين ومساعدة وتوجيه الشباب المهاجرين من أجل تطوير فكرة ما ليصبحوا شركة أو وظيفة عصامية. وسوف تحدد  
مدرب، عامل الشباب ومعلمه    انه  ت ي ف التعلم التي يمكن تحقيقها والمفيدة مع كل مشارك في البرنامج.   أهدا

سوءث  nsurethفيparticip م  لي انهبرنامجرعلى    النمل   eet tوريثlea rnفيg    objectives ودعم المشارك  ، هي متكاملة 
  البيئة االجتماعية.  في عملية االندماج ف ي  

يلعب العاملون الشباب والمدربون والمرشدون دوراً رئيسياً في مساعدة المهاجرين على التغلب على المشاكل التي يواجهونها في  
جئين. من قاعدة المهارات التي تدمج  مجتمع جد يد واالندماج. إن العمل الشبابي يوفر الكثير في مجال الخدمات للمهاجرين والال

الدعم الشخصي والشخصي مع الجوانب العملية لمساعدة الناس على شق طريقهم حول نظام الرعاية االجتماعية، يمكن للعمال  
ة  الشباب والمدربين والموجهين االستجابة لالحت ياجات المعقدة لالجئين الشباب في إطار فهم السياق األوسع للعالقات األسري 

والمؤسسات االجتماعية. ومع ذلك، يحتاج العمال الشباب إلى فهم وضع عمالئهم فيما يتعلق بخلفيتهم في الهجرة حتى يتمكنوا من  
تحليل احتياجاتهم ومخاوفهم واالستجابة لها بشكل أفضل. سيكون لدى معظم المهاجرين والالجئين مخاوف بشأن إيجاد فرص عمل،  

وتعلم اللغة، والحفاظ على ممارساتهم الثقافية، وفهم الثقافة  المحلية، وتطوير شبكة اجتماعية، والمعاناة   وإيجاد سكن آمن، والتعليم،
من التمييز والعنصرية، وما إلى ذلك. ولهذا السبب من المهم تطوير معارف ومهارات وكفاءات العمال الشباب في مساعدة الالجئين  

  والمهاجرين. 
لتدريب والتوجيه لجمعية الشباب للشباب المهاجرين من أصحاب المشاريع، والمدربين/ المرشدين، ينبغي عند تصميم وتقديم برامج ا

  للعمال الشباب: 

تعزيز العالقات القائمة مع مجتمع األعمال والمنظمات التي تعمل مع مجتمعات المهاجرين  الشباب في زيادة الوعي   •
  حول مبادرات التدريب والتوجيه. 

  مدربين والموجهين الذين يمكنهم التواصل مع مختلف مالمح رواد األعمال المهاجري ناستخدام ال •
توفير التدريب للمدربين والموجهين حتى يفهموا التحديات التي يواجهها أصحاب المشاريع المهاجرين ويمكنهم  •

  التواصل معهم بفعال ية
المهاجرين إلى برامج التدريب والتوجيه واستخدامها، بما في ذلك من  ضمان المرونة في كيفية وصول مختلف ملفات  •

  خالل منصتنا وتطبيقنا على اإلنترنت
  استخدم المدربين والموجهين الذين يمكنهم تقديم الدعم باللغات ذات الصلة.  •
  مدرب مهارات المواصفات، مينتور، عامل شا ب •
  والموجهين والعاملين الشبا بخصائص مدربي ريادة األعمال لدينا،  •

 
YMEسلط التقرير النهائي لتحليل الممارسات الجيدة واالحتياجات   الضوء على بعض السمات والمهارات لكفاءات الموظفين، كما    
  هو موضح أدناه.

قسو ء  edge/Sk نول 
واصل بين الثقافات"  مهارات ممتازة في التواصل بين األشخاص واالستماع والتواصل بما في ذلك مهارات "الت  •

 و"الفسيولوجية"  
إعالم     - على  والقدرة  الثقة،  من  وبناء عالقة  والوساطة،  الصراعات  إدارة  ومهارات  النشطة،  االستماع  مهارات 

القدرة على  إدارة عدم الفهم والغموض في التواصل (للتغلب على حاجز اللغة)،  المهاجرين والالجئين بطريقة كافية، و
"اللغة" هي التي تعُّد من بين المحتاجين األساسيين من قبل  المجموعة والجيدة في العمل الجماعي.  ومهارات إدارة  

  العاملين الشباب من أجل التواصل مع الالجئين. 
الصفات المشاريع أثناء  ر وتقييم Developmenمهارات التوجيه ، وخاصة فيما يتعلق بـ الشخصية  د  تدري ب  •

  القيام 
  القدرات القيادية  •
فهم ممتاز لمختلف الخلفيات والحاالت والمهارات المشتركة بين الثقافات (القدرة على إدارة االحتياجات المختلفة   •

لمجتمع يتكون من مجموعات عرقية مختلفة، والوعي باالختالفات الثقافية وقبولها، واإلتقان في النهج العابر  
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ير أهمية قبول الخلفيات الثقافية المختلفة والصبر عندما يتعلق  للثقافات، واحترام التنوع). معظم العاملين الشباب تقر
  األمر في الصدمات النفسية وعدم التواصل. 

  ل nisationaالمهارا ت  orgممتازة •
المريض وحتىنهج بورتي مع التعاطف والذكاء العاطفي ا الجتماعي لحل مشاكل التعلم لفهم االحتياجات الحقيقية  •

ح وغريب، واإلبداع بحيث يمكن للعامل الشباب من خ الل اتصال صادق إدارة إلقامة  للمهاجرين، ويجري منفت 
  عالقة ثق ة

  نهج مفتوح ومرحب  •
استخدام    والتأثير. اللفظية والكتابية تسليمها مع الحماس    --والمهارات االجتماعية  mmunicationج   فعالة •

  دة معقدة)  واضح للغة (ألن المهاجرين قد يجدون صعوبات في فهم واح
  إتقان اللغة المحلية واللغة الدولية التي يشيع استخدامها من قبل المشاركين •
  الخبرة العملية في توفير مهارات التوظيف و/أو األعمال التجارية، وكذلك في التواصل مع السلطات والكيانات.  •
  rفريق لعب •
  ابة للبيئة أيضاً قابل للتكيف وقادر على إجراء تغييرات اس تج  شخص منظم •
• Very effective الخصائص بين الشخصيا ت  
  السرية  pectالقدرة على إعادة الـ •
• ability  لتحفيز والعمل كنموذج يحتذى به  
  إلى المساواة والتنوع ommitmentج •
معرفة التشريعات الوطنية والدولية المتعلقة بالهجرة والحماية الدولية؛ حقوق وواجبات المهاجرين؛ اإلجراءات   •

القانونية المتعلقة بتسجيل المهاجرين وغيرها من القضايا اإلدارية، وتقديم المعلومات الفعلية والفعالة للمهاجرين فيما  
ة على إعالم المهاجرين بطريقة كاف ية وفعالة بشأن جميع الخطوات  يتعلق بالوثائق والمدرسة والعمل، تكون قادر

الالزمة بشأن الوثائق (عملية التسجيل، والمعرفة الجيدة باإلقليم والخدمات المتاحة من أجل خلق فرص اندماج  
  الجئين. للمهاجرين). و تعرف "المعرفة" هنا مزيدا من المعلومات والتوعية بشأن الوقائع المتعلقة بالهجرة وال

علم النفس (لمعرفة كيفية العمل مع الناس المصدومين). العديد من الشباب العاملين في تركيا أن معرفة "ك يفية  •
  العمل مع الناس الذين يعانون من الصدمة" هو موضوع هام والحاجة.  

 
  تجربه  •
  مدرب ماهر وميسر للعمل الجماعي  •
  دريس مع نهج عملي وتستند الطالب. خبرة في تقديم مجموعة متنوعة من طرق الت  •
  خبرة في تقديم التدريب على مهارات التوظيف و/أو مهارات تنظيم المشاريع (مثل تطوير األعمال)  •
  خبرة في تسهيل التعلم في مجموعات صغيرة  •
  المؤهالت المناسبة وفهم الموا د •
أن يكون لديه مستوى عال من المهارات ومعرفة متعمقة في المجال واألوضاع التي تم تدريسها (األقليات   •

  والمهاجرون واألعمال التجارية.) 
  قوية فكريا مع مستوى جيد من التعليم  •
  مستوى جيد للغة المحلية، وفهم للثقافة المختلفة  •
  الرغبة في التدريب لتطوير المهارات  •
خبرة المدربين بما في ذلك العمل مع الشباب الذين يمتلكون التعليم الثانوي أو أقل، وتجربة العمل مع المنظمات غير   •

  الحكومية التي تركز على مساعدة و/أو إدماج المهاجرين 
  تجربة حول التصميم التعليمي وبيئات التعل م •
  والوعي بين الثقافات  مطلوب معرفة محددة عند التعامل مع القصر غير المصحوبين •

  وصف الوظيف ة
  المدربون، والعمال الشباب، والمدربون،  والمرشدون، مرتبطون بمالمح مختلفة لمنظمي المشاريع المهاجرين.

لى الرغم  تعتمد عالقة التدريب أو التوجيه الناجحة على الثقة المتبادلة.  وق د يكون النعدام الثقة عواقب سلبية على النتائج. كن حذراً ع
 من:  

  العالقة يمكن أن تولد التبعية عندما المدربين والموجهين تصبح المشاركة جداً في األعمال التجارية لصاحب المشروع. 

ilitiesعالمة التبويبAccounالرئيسي     
  تخطيط وتنفيذ أنشطة لبرنامج متوازن يلبي أهداف التعلم باستخدام طرق مختلفة لتقديم الخدما ت  •
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  وضع أهداف تعليمية واضحة لجميع الدورات/ورش العمل وإبالغ المشاركين بها  •
  تقديم مجموعة متنوعة من ورش العمل من خالل تقديم العروض، و تسهيل التعلم في مجموعات صغيرة والتدريب.  •
  إعداد المواد وغرف التدريب ألنشطة الدورة  •
  تحديد واختيار موارد التدريب ذات الصلة لتلبية احتياجات المشاركين  •
  ن على المشاركة بنشاط في عملية التعل متوفير بيئة إيجابية ومحفزة يتم فيها تشجيع المشاركي  •
  تعليمة تركز على الشخص  •
  لديهم معلومات تربوية لفهم علم النفس التعلم والعمليات المعرفية للشبا ب •
  مهارات التوجيه والتدري ب •
فيما يتعلق إظهار الوعي الثقافي والحساسية الثقافية، مع القدرة على اكتشاف القضايا المحتملة التي يمكن أن تنشأ   •

بالمالمح الثقافية للبلد المضيف [مالحظة: أعتقد أن هذا ضروري بسبب التضارب المحتمل بين مختلف المعايير 
  الثقافية والمجتمعية، وال سيما فيما يتعلق  بحقوق المرأة واألقليات الجنسية في أوروبا مقارنة بالشرق األوس ط

  وتصميمها وإدخاله ا التغذية المرتدة عن مواد الدورة التدريبية •
  في تقرير synthetizeجمع المالحظات من المشاركين و   •
تقييم احتياجات المهاجرين الشباب من أجل التخطيط السليم وتنفيذ البرامج المتعلقة بمجاالت مثل الحياة في العمل   •

  والقوانين واللوائح المتعلقة بكيفية إنشاء األعمال التجارية، 
  ة توفير العمل للشباب المحليينمراقبة ومراجعة جود •
  إدارة المشاريع المجتمعية/البيئية، واألنشط ة السكنية، والتعليم في الهواء الطلق والتدريبات داخل الشركة  •
  دعم المهاجرين الشباب أيضا في مختلف البيئات، بما في ذلك فرص العمل.  •
  توجيه األفراد، وتدريبهم ودعمهم، وتشجيع المزيد من اإلدماج االجتماعي •
العمل بالشراكة مع مهنيين من منظمات أخرى تدعم المهاجرين الشباب م ثل الرعاية االجتماعية والصحة والشرطة   •

  ب المخالفة والسلطات المحلي ةوالتعليم وفرق الشبا
  حضو ر ا الجتماعات التي تعقد بين الوكاالت المتعددة، التي تجمع الممارسين من مختلف القطاعات والمساهمة فيه ا •
حضور دورات تدريبية منتظمة وفرص تطوير للحفاظ على معرفة حديثة بتطورات السياسات التجارية وسياسات   •

  الالجئين
  بمهام إدارية، والحفاظ على أنظمة تسجيل فعالة والرد على االستفسارا تاالضطالع  •
العمل مع أسر المهاجرين الشباب لكسب الدعم من أجل تحسين توفيرهم والعمل كمدافع عن مصالح المهاجرين الشبا   •

  ب
  وضع خطط العمل وكتابة التقارير وتقديم عروض رسمية لهيئات التمويل •

  
مرشد الشخصي (المرشد/ الشباب العامل/ المدرب) داخلإرشادات حول دور ال YME  

 
  المقدمة

 
سيكون من المثالي إذا تم تعيين موجه شخصي لجميع المشاركين طوال فترة تدريبهم. المرشد الشخصي هو مصدر ال يقدر بثمن 

 للمشاركين.  
  يعتمد التوجيه الجيد إلى حد كبير على العالقة الجيدة بين المعلم والطال ب

 
سواء كانت متعلقة بتدريبهم أو خبرتهم في العمل    -إن المرشد الشخصي موجود لتشجيع ودعم المشاركين لرعاية اهتماماتهم الخاصة   

أو تأسيس عمل أو جوانب أخرى من حياتهم. يقدم الموجهون الشخصيون التوجيه والمشورة ، ويناقشون ال تقدم ويساعدون المشاركين  
  مهارات الثقافية والمهنية. على تطوير مجموعة من ال

 
يقوم المرشد الشخصي بتزويد ك ل مشارك بجهة اتصال محددة ، والتي يمكنهم التحدث إليها حول تطورهم وأي مخاوف شخصية.  

  تحسين جودة تجربة الطالب المهاجرين.  لذلك فهم مؤثرون للغاية في 
 

حقيق الثقة بالنفس وإمكاناتهم أيًضا وتقديم المشورة ، وتوجيههم عند الضرورة  يلعب المرشد الشخصي دوًرا رئيسياً في دعم المشاركين لت 
. في بعض األحيان ، قد يكون من الضروري للموجه أن يتحدى المشاركين بشكل إيجابي حول  إلى المصادر المناسبة للنصح واإلرشاد

  تقدمهم أو أدائهم أو حضورهم وإ نشاء عالقة طويلة األمد. 
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شد أن يحدد مسؤوليات المشاركي ن  على المر  

  
من المهم أن يكون المرشد صريًحا مع المشاركين حول مسؤولياتهم لضمان عالقة  ناجحة. يجب التأكيد على أن العالقة بين المشارك  

كيد على أن  والمنظمة (بما في ذلك الموجه) هي عالقة مقدم خدمة عميل وأن العالقة تخضع لقوانين خاصة بكل بلد. كما يجب التأ
  هذه القوانين تحمي كالً من العميل ومقدم الخدمة. 

  
  يجب أن تشمل هذه المسؤول يات كحد أدنى: 

 
اتصل بالموجه أو المنظمة إذا كانوا سيتغيبون مقدًما و / أو يوافقون على وقت بديل للقاء  ، على سبيل المثال إذا كانوا   •

  • كن نشًطا في طلب الدعم عند الحاج ة التدريب والتوظيفمريًضا وغير قادرين على حضور 
  تحدث عن أي إعاقة أو حالة صحية أو معوقات دينية وثقافية إليجاد الدعم الصحيح  •
  اإلبالغ عن المشاكل التي تؤثر على حضورهم أو لها تأثير سلبي على تقدمهم  •
  و آخر من الموظفين الذين يتصلون بهم.إظهار االحترام ألقرانهم ، وموظفي مؤسستك ، والموجه وأي عض •
  أظهر االحترام ألقرانهم ، والموجهين ، والموظفين م ن مؤسستك ، وأي عضو آخر من الموظفين الذين يتصلون بهم . •
  إظهار االحترام للقيم والمعتقدات التي تنتمي إلى الثقافة المحلية وثقافات أقران المشاركي ن  •
  يتوفر مرشدك الشخصي في أقرب وقت ممك ن  قم بعمل جدول زمني متى وأين  •
  دع موجه الشباب يعرف ما إذا كنت بحاجة إلى دعم لحل المشاكل المتعلقة بتدريبك أو حياتك الشخصية •
راجع مرشدك الشخصي كلما ُطلب منك ذلك وقم باإلعداد بشكل بناء لهذه االجتماعات. على الرغم من أنه يقع على عاتق   •

اجتماعات منتظمة ودعوتك إليها ، إال أن حضورها هو مسؤوليتك. سيُطلب من الموجهين االحتفاظ  موجهك مسؤولية إعداد
  بسجل للمدربين الذين لم يحضروا هذه االجتما عات.

  تابع بنفسك أي نصيحة أو توجيه  •
 

   أهمية االجتماع األول مع المشاركين وشبكات التقييم. 
  

 يحتاج المرشد إىل تأسيس أساس لعالقة جيدة. من المهم أيًضا توضيح حدود العالقة   يف البداية :  
 

  دعم المهاجرين الشباب: يجب تشجيعهم عل تحمل مسؤولية توصيل احتياجاتهم والبحث عن  الدعم المناسب .  •

  ه المشكلة مقدًما . يتض أنك تعرف ما  ر تحديد المشكلة: حاول تحديد طبيعة المشكلة وال تف •

ص تقديم الدعم للمهاجرين الشباب أنفسهم ولكن تذكر دائًما أال تتحمل  ي تقديم الدعم: غالًبا ما يختار المرشد الشخ •

  ت مم ا يمكنك التعامل معه وإحالة الشاب المهاجر إىل الدعم المناسب عند الحاجة . رأك

  ص ي وضح للمشارك دور المرشد الشخ  •

  ف ذلك ساعات العم لي  حدد كيف يمكن للمشارك  ي االتصال بالموجه ، بما  •

  ناقش واتفق عل القواعد والحدود األساسية للعمل مًع ا  •

  ف الرتنامج . ي  شوع ر اسأل المشارك  ي عن أنفسهم وعن قرا رهم بال •

  هل هناك أي مشاك ل -اسأل عن ترتيبات المعيشة واإلقامة  •

  ن (مثل التدريب ، والتوجيهات ، وخرتة العمل ، وما إىل ذلك )ي عل دراية بجدولهم الزمتأكد من أنهم   •
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  شجع المشارك  ي عل االستعداد الجتماعاتهم مسبق اً  •

  ف العمل )ي  مساعدة المشارك  ي عل فهم مسؤوىلي اتهم (تجاه أنفسهم ومجموعتهم ومنظمتك وخرتاتهم  •

ف نهاية االجتما  ي ىل ي   ف حالة الطوارئ. قم بالتواصل مع مواضيع االجتماع التا ي  المتاح تأكد من أنهم يعرفون ما هو الدعم   •
  ع

شجع الطالب عل إحضار مهاراته / مهاراته المكتسبة مسبًقا / المحققة مسبًقا ، والكفاءات ، والمعرفة األساسية وما إىل ذلك   •

  إىل أقرانه كأحد األصول لتعلمه / تعلم ه

د األعمال الشاب قم بتقييم رائ  
:على( ممتاز 10 - موجود غير-1) 10 إلى 1 من الدرجات بتسجيل المشارك بتقييم قم

الريادي التفكير طريقة •
األعمال ريادة مخاطر إدارة •
المهارات تدقيق بإجراء قم •

الموارد توفير مهارات •
IDP من االنتهاء •

IDP ضد الخاص التقدم راجع •
عملك  ميزات •

مشروع  اختيار •
تقرير  كتابة •

تقديمي عرض بإجراء قم •
التواصل مهارات •

 عمل بدء فكرة/وظيفة عن البحث •
عمل بدء فكرة/وظيفة على للحصول بطلب التقدم •

بنوك /عمالء/لمقابلة التحضير •
التواصل و المقابلة مهارات •

الذاتية اإلدارة مهارات •
المشاكل حل في اإلبداع •

المبتكرة  المهارات و اإلبداع •
فكرة/وظيفة عن البحث •

منح/مالية موارد/وظيفة على للحصول بطلب التقدم •
.إلخ البنوك/المؤسسات مع لمقابلة التحضير •

المقابلة مهارات •
 الذاتية اإلدارة مهارات •

الوظيفي التقدم •  
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 YME جلسات 25 الفصل
 

مشروع قام  تم التي الجلسات خطط فإن لذا. الشباب المهاجرين األعمال رواد دليل مع الشاب العامل دليل بدمج
 العامل بدليل الخاصة األنشطة وهذه ، إعداد عن عبارة هي الريادية القدرات بناء لتعزيز الشاب العامل دليل في تطويرها
الشباب المهاجرين األعمال رواد دليل فصول على خصيًصا مصممة الشاب

 

خطة الدورة التمهيدية: أنشطة  
  التحضير للدور ة

  عنوان الوحدة :  دوافع كتحديد 

  جلسة العمل ن.   أهمية التحفي ز

  مد ه  ساعة واحد ة

  ☒التعلم عن بعد (منصة التعلم) 
  طريقة التسليم   □ المخلوط ة  وجها لوجه□    □ التعلم عبر اإلنترنت

  الوقت:   الوقت:   الوقت: ساعة واحد ة

  مالحظات حول االختيار: 

سيقوم المدرب باختيار طريقة تقديم الدورة مع مراعاة موقع الطالب المهتمين،  المساحة والموارد  *
  التعليمية المتاحة ، والوضع االجتماعي ، إلخ. 

  أهداف التعل م  فهم أهمية وقيمة الدافع  •

LO1   والدور الذي يلعبه في الدورة وفي حياته م: سيتمكن الطالب من تحديد أهمية التحفيز 

LO2   : سيتمكن الطالب من تعلم كيفية الحفاظ على أنفسهم مدفوعي ن

نتائج التعلم  
  المقصودة :

الموارد  
  المطلوبة(الموارد) :

طريقة (طرق) وتعليمات  
 للمدربين :  
 

  تفاصيل الجلسة :  عنصر الدرس :
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-  PC / الكمبيوتر   
المحمول والتكبير، فرق  
أو أي منصة أخرى  
مماثلة (على االنترنت  
  اليف الدرس التسليم )

 

هذا النشاط األولي    -
مهم جدا لفهم السبب  
الذي دفع المشاركين  
إلى المشاركة في هذه  
الدورة. من المهم أن  
نفهم هذا حتى يتسنى  
للمدرس توجيه أفضل  
لهم نحو دورة  
  ناجحة . 

 
المعلم سوف يقدم له / نفسها  
للمشارك وشرح لهم الغرض من  
  الدورة بأكمله ا

  مقدم ة

وعة:(الحجم األمثل للمجم  1  
- 
 ) 10 

 

 -  PC / الكمبيوتر     
المحمول والتكبير، فرق  
أو أي منصة أخرى  
مماثلة (على االنترنت  
  اليف الدرس التسل يم )

 

عرض موجز ألهداف الدور   -
  ة التمهيدية  

: عرض أهداف  1النشاط  
  التعلم للدورة 

 

ريادة األعمال هي رحلة طويلة مع  
 صعودا وهبوطا. أحيانا قد تنجح.  
أحيانا قد تفشل.  أحياناً قد تسير  

ما يرام؛ في بعض  األمور على 
األحيان أنها تذهب الخطأ. قد يكون  
في بعض األحيان سهلة وأحيانا قد  
  يكون من الصعب. 

وجود 'لماذا' قوية مهم حقا في ريادة  
األعمال. يجب على الطالب تدوين  
سبب رغبته في أن يكونوا رائدي  

كرائد   أعمال. ما الذي يحفزهم
أعمال؟ هل تملك عملك الخاص؟  
إنقاذ العالم؟ تحسين حياتك وحياة من 
حولك؟ المال؟ التحكم بالوقت؟  
المرونه؟ مهما كان، اكتبه، تذكره،  
 وجعله مرئياً إن أمكن.  
وسوف تخلق الطاقة التي سوف  
تحتاج في أوقات جيدة وفي أوقات  
  غير جيدة جد ا

 

2النشاط   أهمية التحفي  : 

(الحجم األمثل   ز

1للمجموعة:     -  

) 10 

- PC / كمبيوتر محمول ومنصة   
االنترنت    على  على    -محددة 

  - االنترنت اليف الدرس التسل يم  
منصة   على  منتدى   / دردشة  أو 
  مودل المشروع )

ثم يناقش المشاركون معا   -
توقعاتهم مع الدورة إلنشاء  
  مجموعة أكثر صالب ة

  مناقشة ما بعد النشاط 

رسم  غير رسمي وغير   نموذج حول الداف ع 
  ي

  أساليب التقيي م

  المواد التعليمي ة  وجها لوجه : عرض تقديمي نقطة السلطة، درس المطبوعة، أوراق العمل المطبوعة للتكليف(ق )

التعلم: عرض عرض نقطة الطاقة، إصدار  )  مباشرة(عبر اإلنترنت    -التعلم عن بعد   pdf للدرس،  .   docx  
  أوراق عمل للتكليف (المهام )
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Moodle  -التعلم عن بعد    نف س الحالة عندما سيتم نشر الدورة على منصة مودل المشرو ع –   

  مالحظات ونصائح إضافية للمدربين

الحفاظ على الدافع عالية دائما مهم جدا لنجاح الدورة. المعلم يجب أن يذكر باستمرار المشارك من أهمية الدافع وكيف على  
  التركيز على هدفهم النهائي.   الرغم من الصراعات لديهم دائما

 

  
    



196

 

1الدورة  الفصل     1 أفالم  :  
  وأفالم ملهم ة

عنوان    حلم ريادي 
  الوحدة :

  1الجلسة رقم   أفالم وفيديوهات ملهم ة

  مد ه  ساعة واحد ة

التعلم عن بعد (منصة  
 التعلم)  
☒ 

 طريقة التسليم    □ المخلوط ة  وجها لوجه□    □ التعلم ع بر اإلنترنت

  الوقت:   الوقت:   الوقت: ساعة واحد ة

  مالحظات حول االختيار: 

سيقوم المدرب باختيار طريقة تقديم الدورة مع مراعاة موقع الطالب المهتمين ، المساحة والموارد التعليمية *
  المتاحة،  والوضع االجتماعي ، إلخ. 

  أن  تكون مستوحاة من األفالم وأشرطة الفيديو المتعلقة المواضي ع •

  فكرتك الخاص ةالستخالص الدروس مما رأيت وسمعته ومحاولة تطبيقها على  •

  تطوير اإلبداع الشخصي والمبادرة الريادية  •

التعل   أهداف 
  م

LO1  سيتمكن الطالب من تحديد وتقييم أفكار األعمال الجديدة التي تستلهم من تجارب الحياة الحقيقية التي :
LO2 تم تصويرها في األفالم ومقاطع الفيديو والبودكاس ت استخالص الدروس من  : سيتمكن الطالب من 
  مقاطع الفيديو واألفالم والبودكاست المقترح ة

LO3   : سيتمكن الطالب من تطبيق ما تعلموه من مقاطع الفيديو واألفالم والبودكاس ت

LO4   : سيكون الطالب أكثر إبداعاً وقادرين على رؤية التطبيق الواقعي ألفكار األعما ل

نتائج التعلم  
  المقصودة :

الموارد  
  المطلوبة(الموارد) :

 طريقة (طرق) وتعليمات للمدربين :  
 

تفاصيل    عنصر الدرس :
  الجلسة :

- PC   الكمبيوتر /
 المحمول  

والتكبير، فرق أو  
أي منصة أخرى  
مماثلة (على  
االنترنت اليف  
  الدرس التسليم )

-  Veezie.st -
 التطبيقات

مقدمة موجزة من المعلم عن الغرض من   -
  الدرس. 

  (المقترحة ممارسة ) كسر الجليد -
اسأل أعضاء صفك عما إذا كانوا قد شاهدوا  
أفالًما لها هدف ريادي. يمكن لمن شاهد أو  
سمع عن بعض األفالم مشاركة المجموعة ما  
هي انطباعاتهم أو لماذا جذبت انتباههم. وبهذه  
الطريقة يمكنهم إنشاء منتدى للمناقشة التي  
سوف تستمر بعد ذلك من قبل المعلم في بقية  
  الدورة. 

  ة  مقدم

(الحجم األمثل  
1للمجموعة :   -
10  (  

-  PC / الكمبيوتر   
 المحمول  

: عرض  1النشاط    عرض موجز ألهداف الدور ة   - 
  أهداف التعلم للدورة 
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والتكبير، فرق أو  
أي منصة  أخرى  
مماثلة (على  
االنترنت اليف  
   الدرس التسليم ) 

   يوتيوب -
دليل لرواد   -

األعمال المهاجرين  
 الشباب  

(النسخة  
ص    اإلنجليزية)  

16  - 32  
 االرتباط  

  

والهدف من هذه الدورة هو بناء الثقة وتعزيز الدافع  
الريادي للمشاركين، وبالتالي فإن األنشط ة المتوخاة  
سوف تأخذ في االعتبار هذه العوامل للبدء بأفضل  
  طريقة ممكنة في رحلة ريادة األعمال. 

 سوف المعلم عرض المشاركين ثالثة أشرطة   -
يعلق من  الفيديو الملهمة التي سيتم بعد ذلك أن 

قبل المجموعة.  المعلم حر في اختيار أي من  
مقاطع الفيديو التي تريد عرضها، مع األخذ بعين  
االعتبار المشاركين، وتطلعاتهم في ريادة 
  األعمال، والسياق، وما إلى ذلك . 
المعلم، بعد مشاهدة الفيديو، سوف يشرح لماذا  
هو   وما  الخاصة  الفيديوهات  هذه   اختيار  تم 
  الغرض. 

يمكن للمدرس أن يختار من الملحق األول مقاطع الفيديو  
  التي سيتم عرضها. 

  التحقق من فهم وتقديم ردود الفع ل -

2النشاط   بناء اإللهام من  : 
خالل مقاطع الفيديو الملهم  
  ة

م األمثل  (الحج
1للمجموعة :   - 10  
(  

 

- PC   كمبيوتر محمول /
 ومنصة محددة على  

 االنترنت (التكبير، فرق الخ  
على االنترنت التسليم الحية   -

 أو مشروع منصة   -
 )Moodle 

والهدف من هذه الممارسة المستقلة هو التأكد من أن  
زهم من خالل  المشاركين يواصلون العمل على تحفي 

  نشاط إبداعي من شأنه أن يحفز تفكيرهم النقدي. 
 

اطلب من الطالب مشاهدة أحد األفالم التي تم    -
IO3تحديدها في   وطلب منهم تقديم بعض   
  النقاط النقطية في النهاية: 

  ه ما فهمو •
  ما الذي ألهمهم   •

ما أعجبهم وما لم يعجبهم. (للتعلم عبر  •
  اإلنترنت/ عن بعد والتعلم وجها لوجه )

  أي الخصائص تجعل هذه األفالم الريادية.  •
 • 

  يمكنهم اخت يار مشاهدة: 
 

يحكي هذا الفيلم قصة كريس   السعي لتحقيق السعاد ة
تحفيزي.  غاردنر، وهو رجل أعمال أمريكي ومتحدث 

خالل أوائل الثمانينيات، كافح غاردنر مع التشرد أثناء  
تربية ابن طفل صغير. أصبح وسيط األسهم وأسس في  
نهاية المطاف شركته الخاصة الوساطة غاردنر ريتش  
  وشركاه
 
  الشبكة االجتماعي ة

2003في عام   طالب هارفارد مارك زوكربيرج يخترع    
الفيسبوك. وسرعان ما تصبح ظاهرة عالمية وثورة في  
مجال االتصاالت. بعد ست سنوات، مارك هو أصغر  
ملياردير في التاريخ، ولكن ليس من دون تعقيدات  
) يحكي قصة  2010قانونية. الشبكة االجتماعية  ( 
  المشاريع من الفيسبوك. 

3النشاط   الممارسة  : 
  المستقلة للطال ب
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  ستيف جوب ز 
يعرض الفيلم قصة "أيقونة آبل"، وهي قطبة أعمال  
أمريكية، ومصممة صناعية، ومستثمرة، ومالكة إعالمية،  
ذات جذور سورية. يتمحور الفيلم حول ستيف جوبز أهم  
  العروض التقديمية ، وإطالق منتجاته المبتكرة الجديدة. 
 
  القصير الكبي ر

) هو فيلم ريادة األعمال ، الذي  2015القصير الكبير  (
Corona #Crisisيمسك شعور الوضع#  الحالي   
2010أكثر من غيرها. انها تستند على كتاب   القصير   
 الكبير :  
داخل آلة يوم القيامة تبين كيف أن األزمة المالية من  
2007-2008 كان سببها فقاعة اإلسكان في   
  الواليات المتحدة. 
 
  المؤس س

فيلم كوميدي درامي يصور قصة إنشائه سلسلة  الفيلم هو 
مطاعم ماكدونالدز للوجبات السريعة. كما يوضح أنه  
على الرغم من أنك ال تملك الفكرة األصلية يمكنك تطوير  
  وبناء على أفكار أخرى وتكون أكبر !
 

  

- PC / كمبيوتر محمول    
ومنصة محددة على االنترنت  

على االنترنت اليف   -
أو دردشة /   -الدرس التسليم   

منتدى على منصة مودل  
  المشروع )

اسأل أعضاء الصف عن ما تعلموه طوال    -   
الجلسة، إذا كان لديهم بعض االقتراحات ألفالم أو  
  مقاطع فيديو أخرى لتنظيم المشاريع.

مناقشة ما بعد  
  النشاط 

غير رسمي وغير رسم    استعراض شفوي حول واحد من األفالم التي اختاروه ا 
  ي

التقيي   أساليب 
  م

المواد    وجها لوجه : عرض تقديمي نقطة السلطة، درس المطبوعة، أوراق العمل المطبوعة للتكليف(ق )
التعليمي  
ال تعلم: عرض عرض نقطة الطاقة ، إصدار  )  مباشرة(عبر اإلنترنت  -التعلم عن بعد   ة pdf للدرس. ،    docx  

  أوراق عمل للتكليف (المهام )

Moodle  -التعلم عن بعد  نف س الحالة عندما سيتم نشر الدورة على مشروع   –    Moodle platform  

في فئة   األفالم واقترح الدر سيجب على الطالب مشاهدة أحد  -
1واجب   :  

  مالحظات ونصائح إضافية لل مدربين

الهدف الرئيسي من هذه الجلسة هو توجيه المشاركين، حتى يبدأوا بطريقة جيدة رحلتهم نحو ريادة األعمال. ومن الضروري  
الحفاظ على الدافع عالية دائما وبناء احترام الذات والتفكير النقدي واإلبداعي. لهذا الغرض الطريقة التي تقدم الفيلم التي  

  م: يمكنهم جعل باور بوينت، فيديو، عرض تقديمي مكتوب، وهلم جرا. شاهدها يمكن أن يكون من اختياره
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تقييم مهارات تنظيم  الجلسة األولى الفصل الثاني: 
  المشاري ع

  عنوان الوحدة :  تقييم ريادة األعمال 

  1الجلسة رقم   تقييم مهارات تنظيم المشاريع 

  مد ه  ساعة عم ل

التعلم عن بعد (منصة  
  التعلم)□  

  طريقة التسليم    □ المخلوط ة  وجها لو جه□    □ التعلم عبر اإلنترنت

  الوقت:   الوقت:   الوقت: ساعة واحد ة

  مالحظات حول االختيار: 

سيقوم المدرب باختيار طريقة تقديم الدورة مع مراعاة موقع الطالب المهتمين،  المساحة والموارد التعليمية *
  المتاحة،  والوضع االجتماعي ، إلخ. 

  فهم المفاهيم األساسية المتعلقة بريادة األعما ل •

  تحديد خصائص رائد األعما ل •

  القدرة على إجراء تقييم ذاتي   •

أهداف التعل  
  م

LO1   : سيتمكن الطالب من فهم المفاهيم األساسية المتعلقة بريادة األعما ل

LO2   : سيتمكن الطالب من تحديد خصائص رائد األعما ل

LO3   : سيتمكن الطالب من فهم ماهية التقييم الذاتي وأهميت ه

LO4   تقييم ذاتي شخص ي: سيتمكن الطالب من إجراء  

نتائج التعلم  
  المقصودة :

الموارد  
  المطلوبة(الموارد) :

طريقة (طرق) وتعليمات  
 للمدربين :  
 

تفاصيل    عنصر الدرس :
  الجلسة :

 -  PC / الكمبيوتر     
المحمول والتكبير ،فرق أو  
أي منصة أخرى  
مماثلة (على االنترنت  
  اليف الدرس التسليم)

مقدمة موجزة من   -
المعلم عن الغرض من  
  الدرس. 

كسر الجلي   -
اطلب   (المقترحة ممارسة)  د

من المشاركين أن يقدموا لكل  
منهم تعريفاً لريادة األعمال  
وأن يذكروا ما تعنيه ريادة  
  األعمال لهم. 

 

  مقدمة 

(يمكن أن يكون حجم المجموعة  
1األمثل:     - 10   (  

 -  PC / الكمبيوتر     
المحمول والتكبير ،فرق أو  
أي منصة أخرى  
مماثلة (على االنترنت  
  اليف الدرس التسليم)

: عر ض أهد اف  1النشاط    عرض شفوي ألهداف التعلم  - 
  التعلم للدورة 

بعد أن بدأت رحلة ريادة األعمال من 
المهم وضع األسس لذلك. ولذلك، من 

2النشاط   تعريف تنظيم  : 
  المشاريع والتقييم الذات ي
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المهم البدء بقيمة ريادة األعمال وتوجيه 
 المشاركين  

 
دليل لرواد    -
األعمال المهاجرين  

(النسخة   الشبا ب 
ص   اإلنجليزية ) 

33   - 35 االرتباط    

لجعلهم يكتشفون مهنتهم في مجال  
  تنظيم المشاريع. 

مع األخذ بعين االعتبار العصف   -
الذهني في المقدمة المعلم سوف  
توفر تعريفا لريادة األعمال مع  
األخذ في االعتبار التعريف  
  الوارد في الدورة. 

بعد التعريف سوف المعلم يسأل   -
المشاركين انطباعاتهم على ذلك،  

مناقشة حول  والتحقق من فهم و
  التعريف المقدمة. 

 وبمجرد وضع تعريف ريادة   -
األعمال، سيشرح المعلم التقييم  

قييم الذاتي في  وما هي أهمية الت 
ريادة األعمال. يمكن للمدرس أن  
يأخذ في االعتبار المواد الموجودة  
  في الدورة. 

التحقق من فهم وتقديم ردود   -
  الفعل

  

- PC / كمبيوتر محمول    
ومنصة محددة على  

  -االنترنت (التكبير، فرق الخ  
أو   -على االنترنت التسليم الحية  

 مشروع منصة  
 )Moodle 

من المهم للطالب إجراء تقييمهم 
  الذاتي. 
 
 

وقد أنشأ مشروع   - YME  
منصة التقييم الذاتي التي تشمل  
جميع الخطوات من أجل تنفيذ 
 تقييم  

 LINK YME (  ذاتي  كامل  
PLATFORM 
http://www.yme- 
. )  / platform.net 

سيقوم المعلم بتزويد المشاركين 
بالوصلة وسيقوم جميعهم بإجراء  
  تقييمهم الذاتي .

(سوف يكون المعلم هو الذي يدعم المواد  
 الواردة في الملح ق الثا ني )  
 

3النشاط   الممارسة  : 
  المستقلة للطال ب

- PC / كمبيوتر محمول    
  - ومنصة محددة على االنترنت  

على االنترنت اليف الدرس  
أو دردشة / منتدى على   -التسليم 

  منصة مودل المشروع )

اطرح أسئلة على أعضاء    -
الصف حول ما تعلموه طوال  
الجلسة وما إذا كانت فكرتهم عن  
  ريادة األعمال قد تغيرت. 

  مناقشة ما بعد النشاط 

أساليب التقيي    غير رسمي وغير رسم ي  YMEالتقييم الذاتي على ريادة األعمال باستخدام منصة 
  م

  وجها لوجه : عرض تقديمي نقطة السل طة، درس المطبوعة، أوراق العمل المطبوعة للتكليف(ق )
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التعلم عبر اإلنترنت: عرض نقطة الطاقة، إصدار  -التعلم عن بعد  pdf من الدرس. ،  docx أوراق   
  العمل للتكليف(ق) 

التعليمي   المواد 
  ة

Moodle  -التعلم عن بعد     نفس الحالة عندما سيتم نشر الدورة على منصة مودل المشرو ع  –   

YMEيجب على الطالب إجراء تقييم ذاتي شخصي باستخدام منصة  في فئة واجب   التي تم إنشاؤها لهذا الغرض.  
1  :  

  مالحظات ونصائح إضافية للمدربين

من المهم أن يبقى المشاركون نشطين خاصة خالل المناقشة التي يجب أن يقوم المدرب بوساطة. ومن المهم أن تؤخذ جميع  
  راء في االعتبار بطريقة لبناء حوار بناء يثري كال من المشاركين والمدرب. اآل

ومن المهم أن نناقش معا نتائج التقييم الذاتي من أجل توجيه المشاركين بطريقة أفضل وشرح نتائجهم لجعل التقييم الذاتي فعاال  
  حقا. 

 

  
 

األحالم واألفكار   الفصل الثالث: –الجلسة األولى  
  والتقييم

  
  عنوان الوحدة :  من األحالم إلى األعما ل

  واألفكار والتقيي ماألحالم  

(تستند هذه الجلسة إلى الفقرات التالية في الفصل الثالث من دليل أصحاب المشاريع المهاجرين: تحويل 
  األحالم إلى أفكار في األحالم؛ أهمية فكرة; كل شيء يبدأ مع العالمة التجارية 'أنا'؛ تقييم نفسك)

  1الجلسة رقم 

2   مد ه  ساعة  

التعلم عن بعد (منصة  
  التعلم)□  

  □ المخلوط ة  وجها لوجه□    □ التعلم عبر اإلنترنت

 

  طريقة التسليم  

  الوقت:   الوقت:   ساعتان  الوقت :

  مالحظات حول االختيار: 

سيقوم المدرب باختيار طريقة تقديم الدورة مع مراعاة موقع الطالب المهتمين ، المساحة والموارد التعليمية *
  المتاحة،  والوضع االجتماعي ، إلخ. 

  أن يؤمن في أحالمه لجعلها تتحقق  •

  لفهم مدى أهمية األفكار لتحقيق تقدم •

  لمعرفة ما هي األعمال التي هي قادرة على خل ق •

  نفهم من هم أو يريدون أن يكونوا في مجال األعما لأن  •

أهداف التعل  
  م
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LO1   : سيتمكن الطالب من تحديد وتقييم أفكار األعمال الجديد ة

LO2   : سيتمكن الطالب من استخدام وتعلم كيفية وضع أفكاره موضع التنفي ذ

نتائج التعلم  
  المقصودة :

 
LO3   أنفسهم وفهم اهتماماته م: سيتمكن الطالب من معرفة 

LO4   : سيتمكن الطالب من تحديد من يريدون أن يصبحوا في أعمالهم

 

الموارد  
  المطلوبة(الموارد) :

 طريقة (طرق) وتعليمات للمدربين :  
 

تفاصيل    عنصر الدرس :
  الجلسة :

 -  PC / الكمبيوتر     
المحمول والتكبير، فرق  
أو أي منصة أخرى  

االنترنت  مماثلة (على 
  اليف الدرس التسليم )

 

مقدمة موجزة من المعلم عن الغرض من   -
  الدرس. 

مناقشة:   (المقترحة ممارسة ) كسر الجليد -
بدء عمل جديد مسألة معقدة، ما مدى  
أهمية ما تعتقده من فكرة تجارية؟ هل  
  لديِك واحدة بالفعل؟ التعلي ق

 

  مقدمة 

(يمكن أن يكون حجم  
1المجموعة األمثل:     - 10  
(  

 -  PC / الكمبيوتر     
المحمول والتكبير، فرق  

أو أي منصة أخرى  
مماثلة (على االنترنت اليف  

-  الدرس التسليم )     
دليل لرواد األعمال  

(النسخة   المهاجرين الشبا ب 
الصفحات  اإلنجليزية )  35   

-38 االرتباط     
  

1النشاط    عرض موجز ألهداف الدور ة  -  عرض أهداف  :   
  التعلم للدور ة

3الدورات في الفصل   مهمة لجعل  
يفهمون كيفية تحويل فكرة   المشاركين 

األعمال إلى واقع ملموس. ولذلك فمن  
الضروري توجيههم بهذا المعنى وتزويدهم  

  . بالدعم الالزم

في   - المقدمة  واألفكار  اإلجابات  ناقش 
  العصف الذهني. 

كيف   - نفهم  أن  المهم  من  الفصل  هذا  في 
الحياة   في  التطبيق  فكرة  يكون  أن  يمكن 
المواد   إلى  المعلم  يشير  سوف  الحقيقية. 
أهمية   تعرض  التي  الدورة  في  الموجودة 
األفكار، وكيف يمكن تحويلها إلى واقع وأهمية  

  التقييم. 

(المعلم سوف يكون الدعم من المواد المقدمة  
يمكن أن يختار كيفية  في الدورة ولكن 

، PowerPointتقديمها: العرض الشفوي ،
  المطبوعة من ناحية، الخ .)

  التحقق من فهم وتقديم ردود الفع ل -

2النشاط     –فكرة األعمال : 
  تشكيل إنشاء لتنفي ذ
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 -  PC / الكمبيوتر     
المحمول والتكبير، فرق  
أو أ ي منصة أخرى  
مماثلة (على االنترنت  

  الدرس التسليم )اليف 
 

تركز الممارسة المستقلة للطالب على 
جعلهم يدركون ما هي فكرة أعمالهم 
  وخصائصها. 
 

تنظيم الطالب في فرق العمل والطلب    -
التعرف على السمة الرئيسية   منهم

  ألعمالهم المستقبلية المثالية وإعداد 
عرض تقديمي موجز مع مراعاة النقاط  
  التالية: 

  وسيتعين عليهم أن يشرحوا ما يلي:  
o ماذا يريدون إنشاء/ توفي ر 

o  كيف ولدت فكرتهم؟ o   ما هي
واإلجابة على هذه   قصة الخلفي ة

  األسئلة: 

3النشاط   الممارسة  : 
  المستقلة للطال ب

 o   ما هي المهارات
أين يكمن   o التي لديك ؟

  أين مجال خبرتك؟ o شغفك؟
o   كم يمكنك أن تنفق

، مع العلم أن معظم  
كم من   o الشركات تفشل ؟

  رأس المال تحتاج ؟
o   ما نوع نمط الحياة

  تريد أن تعيشه ؟الذي 
o   هل أنت مستعد

  حتى لتكون رائد أعمال ؟
 

  

-  PC / كمبيوتر  
محمول ومنصة محددة  

على   - على االنترنت 
االنترنت اليف الدرس  

أو دردشة/    -التسليم 
منتدى على منصة  
  مودل المشروع )

طرح أسئلة على أعضاء الفصل حول ما    -
تعلموه طوال الجلسة، وما ركزوا عليه  
  أثناء المهمة. 

مناقشة ما بعد  
  النشاط 

غير رسمي وغير رسم    استعراض شفوي: عرض لفكرة أعمالهم مع مراعاة المبادئ التوجيهية المقدمة
  ي

التقيي   أساليب 
  م

التعليمي    السلطة، درس المطبوعة، أوراق العمل المطبوعة للتكليف(ق )وجها لوجه : عرض تقديمي نقطة  المواد 
  ة

التعلم عبر اإلنترنت: عرض نقطة الطاقة، إصدار  -التعلم عن بعد  pdf من الدرس. ،  docx أوراق العمل   
  للتكليف(ق) 

Moodle  -التعلم عن بعد    نفس الحالة عندما سيتم نشر الدورة على منصة مودل المشرو ع  –   

يجب على الطالب تحديد السمة الرئيسية لفكرة أعمالهم، مع ا ألخذ في االعتبار المبادئ التوجيهية التي يقدمها  -
  المعلم. 

في فئة 
1واجب   :  
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  مالحظات ونصائح إضافية للمدربين

4تعرض هذه الجلسة األولى األقسام  األولى من الفصل. ومن المهم أن يفهم المشاركون كيف ستعقب المناقشة في الدورات   
  القادمة معلومات أخرى تتعلق بفكرة األعمال. 

  خالل مهمة في فئة م ن المهم أن المعلم هو متاح ألن المشاركين قد تحتاج الدعم لإلجابة على أسئلتهم. 

  يمكن للمدرس اختيار كيفية تقديم اإلرشادات الخاصة بالتكليف في الصف، مع األخذ بعين االعتبار أيضا كيفية تقديم الدورة. 

 

 

والدة األفكار  : الفصل الثال ث – الجلسة الثانية 
  والمجموعة المس تهدف ة

  عنوان الوحدة :  من األحالم إلى األعمال

  والدة األفكار والفئة المستهدفة 

(تستند هذه الدورة إلى الفقرات التالية في الفصل الثالث من دليل أصحاب المشاريع المهاجرين: ما هو األفضل  
  لوالدة األفكار؛ واألفكار ومجموعتكم المستهدفة )

  2الجلسة رقم 

2   مد ه  ساع ة 

التعلم عن بعد (منصة  
  التعلم)□  

  طريقة التسليم    □ المخلوط ة  وجها لوجه□    □ التعلم عبر اإلنترنت

2الوقت:    الوقت :  الوقت :  ساع ة  

  مالحظات حول االختيار: 

سيقوم المدرب باختيار طريقة تقديم الدورة مع مراعاة موقع الطالب المهتمين،  المساحة والموارد التعليمية *
  المتاحة،  والوضع االجتماعي ، إلخ. 

  فهم أهمية تحليل احتياجات المرء التي لم يتم تلبيتها بعد  •

  لفهم من أين قد تأتي األفكار وأين يمكن الحصول على مصدر إلها م •

  العصف الذهني •

  هيكل الفكرة مع األخذ في االعتبار الوقت والما ل •

  فهم الهدف  •

أهداف التعل  
  م

LO1   : سيتمكن الطالب من تحديد المواقف ألخذ اإلشارات من أجل والدة األفكا ر

LO2   : سيتمكن الطالب من تحطيم األفكار التجارية المحتملة في تبادل األفكا ر

LO3   الطالب من إجراء أبحاث سوقية ناجحة من أجل تحديد الهد ف: سيتمكن 

نتائج التعلم  
  المقصودة :

الموارد  
  المطلوبة(الموارد) :

 طريقة (طرق) وتعليمات للمدربين :  
 

تفاصيل    عنصر الدرس :
  الجلسة :
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-  PC / الكمبيوتر   
المحمول والتكبير، فرق  
 أو أي منصة أخرى  

االن   (على  مماثلة 
الدرس   اليف  ترنت 
  التسليم )

 

مقدمة موجزة من المعلم عن   -
  الغرض من الدرس. 

(المقترحة   كسر الجليد -
العصف الذهني: ما   ممارسة )

هو في رأيك ضروري لتطوير  
  فكرة تجارية ؟

  مقدم ة

للمجموعة:(الحجم األمثل   1  
- 
 ) 10 

 -  PC / الكمبيوتر     
المحمول والتكبير، 

فرق أو أي منصة أخرى  
مماثلة (على االنترنت اليف  

-  الدرس التسليم )    
دليل أصحاب المشاريع  
 المهاجرين الشباب  

: عرض أهداف  1النشاط    عرض موجز لهدف الدور ة -
  التعلم للدورة 

3الدورات في الفصل   مهمة لجعل  
يفهمون كيفية تحويل فكرة   المشاركين 

األعمال إلى واقع ملموس. ولذلك فمن  
الضروري توجيههم بهذا المعنى وتزويدهم  

  . بالدعم الالزم

2النشاط   والدة األفكار  : 
  والفئة المستهدف ة

 
(النسخة  
اإلنكليزية)  الصفحات (تدرج   

   أرقام الوحدة ) 
 االرتباط  

  
  

مع األخذ بعين االعتبار نتائج  -
العصف الذهني المعلم سوف  
يشرح ما هو ضروري لخلق  
فكرة عمل وكيفية التركيز على  
  المجموعة المستهدفة. 

 تحقق من فهم وتقديم المالحظات.   -
طرح األسئلة إلبقاء المشاركين  
  مستيقظين 

(سوف يكون المعلم هو الذي يدعم  
 المواد الواردة في الملحق الثالث ) 

(الحجم األمثل  
1للمجموعة:     -  
) 10 

 

 -  PC / الكمبيوتر     
المحمول والتكبير، فرق أو أي  
منصة أخرى مماثلة (على  
االنترنت اليف الدرس التسليم  
(  

 

واحدة من أهم المراحل في إنشاء  
األعمال التجارية الجديدة هو تحديد الفئة 
  المستهدفة أو العمالء. 
 

يختار المعلم من الملحق   -
التمارين لتقديمها للمشاركين. 
يمكن للمدرس اختيار توفير  
  كل منهم أو اختيار فقط. 

 بعد االنتهاء من التدريبات  -
المشاركين سوف تضطر إلى تقديم  
  عرض من المجموعة المستهدفة. 

 
 
 

3النشاط   الممارسة  : 
  المستقلة للطال ب

 -  PC / الكمبيوتر     
المحمول والتكبير، فرق أو أي  
منصة أخرى مماثلة (على  
االنترنت اليف الدرس التسليم  
(  

 

اطرح أسئلة على أعضاء    -
الفصل حول ما تعلموه طوال  
الجلسة، وما ركزوا عليه أثناء  
  المهمة. 

  مناقشة ما بعد النشاط 

غير رسمي وغير رسم    استعراض شفوي: عرض السوق المستهدفة 
  ي

التقيي   أساليب 
  م
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المواد    المطبوعة للتكليف(ق )وجها لوجه : عرض تقديمي نقطة السلطة، درس المطبوعة، أوراق العمل 
التعليمي  
التعلم عبر اإلنترنت: عرض نقطة الطاقة، إصدار  -التعلم عن بعد   ة pdf من الدرس. ،  docx أوراق العمل   

  للتكليف(ق) 
Moodle  -التعلم عن بعد    نف س الحالة عندما سيتم نشر الدورة على منصة مودل المشرو ع  –   

في فئة   يجب على الطال ب تنفيذ التمارين التي يختارها المعلم وإنشاء عرض تقديمي للمجموعة المستهدفة. -
1واجب   :  

ر    مالحظات ونصائح إضافية للمدربي 
تحديد المجموعات المستهدفة من المهم جدا أن تبدأ بطريقة جيدة األعمال التجارية الجديدة. من المهم أن يقوم المعلم  
  بمراجعة هذه العملية التي تقدم تعليقات للمشاركين حتى يتمكنوا من فهم ما هو الصحيح وأن عليهم أن يتحسنوا. 
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3الجلسة  اجعله الفصل الثالث:  –  
  رسمًيا ومالحظا ت

عنوان    من األحالم إلى األعما ل
  الوحدة :

  جعله الرسمية وردود الفعل 

3(تستند هذه الجلسة إلى الفقرات التالية في الفصل   من دليل أصحاب المشاريع المهاجرين: هل يريدها الزبائن؛  
  وكتابة خطة عملك) مزيد من االقتراحات: الح صول على ردود الفعل; جعلها رسمية 

جلسة العمل  
  ن. 

2   مد ه  ساع ة 

التعلم عن بعد (منصة  
  التعلم)□  

 طريقة التسليم    □ المخلوط ة  وجها لوجه□    □ التعلم عبر اإلنترنت

  مده:   مده:   ساعتان المدة: 

  مالحظات حول االختيار: 

سيقوم المدرب باختيار طريقة تقديم الدورة مع مراعاة موقع الطالب المهتمين ، المساحة والموارد التعليمية *
  المتاحة،  والوضع االجتماعي ، إلخ. 

  الختيار نوع الشركة  •

  للسماح لألشخاص بالتفاعل مع المنتج أو الخدم ة •

  السلبيين) الختيار األشخاص المناسبين لردود الفعل (وليس األشخاص •

  لتسوية جميع الجوانب القانونية في وقت مبك ر •

  لكتابة خطة العم ل •

التعل   أهداف 
  م

LO1  سيتمكن الطالب من اختيار النوع المناسب من الشركات (المحدودة، المؤسسة، االقتران، إلخ) لفكرة العم :

LO2 ل   أنفسهم والحصول على تعليقات م ن: سيتمكن الطالب من تحديد األشخاص الم ناسبين إلحاطة 

LO3   : سيتمكن الطالب من القيام بقائمة مرجعية من األشياء القانونية لدع م

4   : سيتمكن الطالب من تحليل الشركة والفكرة من خالل كتابة خطة العم ل

نتائج التعلم  
  المقصودة :

الموارد  
  المطلوبة(الموارد) :

 طريقة (طرق) وتعليمات للمدربين :  
 

تفاصيل    عنصر الدرس :
  الجلسة :

 -  PC / الكمبيوتر     
المحمول وال تكبير، 
فرق أو أي منصة  
أخرى مماثلة (على  
االنترنت اليف الدرس  
  التسليم )

 

مقدمة موجزة من المعلم عن الغرض   -
  من الدرس. 

كسر الجليد (المقترحة ممارسة   -
العصف الذهني: هل تعرف ما هي   )

المالحظات؟ هل تعتقد أنه من المهم  
جمع مالحظات عمالئك؟ لم؟ كيف  
  يمكنك جمع ردود الفعل؟ 

  مقدم ة

 (الحجم األمثل للمجموعة:  
 ) 10- 1 

-  PC / الكمبيوتر المحمول   
 والتكبير، فرق  

: عرض  1النشاط    عرض موجز لهدف الدور ة  - 
  التعلم للدور ةأهداف 
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أو أي منصة أخرى  
مماثلة (على االنترنت اليف  

-  الدرس التسليم )     
دليل أصحاب المشاريع  
المهاجرين الشباب (النسخة  
 اإلنكليزية)   

39الصفحا ت    - 42  
 االرتباط  

3الدورات في الفصل  مهمة لجعل   
يفهمون كيفية تحويل فكرة األعمال   المشاركين

إلى واقع ملموس. ولذلك فمن الضروري  
توجيههم بهذا المعنى وتزويدهم بالدعم 

   .  الالزم

مع األخذ بعين االعتبار نتائج العصف   -
الذهني المعلم سوف تقدم للطالب محتوى  
الدرس، مع التركيز على ردود الفعل  
   وكيفية جعل مسؤول األعمال الجديد.  

ثم يعرض المعلم المالمح الرئيسية لخطة   -
العمل، مع األخذ في االعتبار الفقرة  
   األخيرة من الفصل.  

   ظات.  تحقق من فهم وتقديم المالح -
  

2النشاط  جعله رسميًا  :  
 ومالحظات   

  

 

 -  PC / الكمبيوتر     
المحمول والتكبير، فرق  
أو أي منصة أخرى  
مماثلة (على االنترنت  
  اليف الدرس التسليم )

 

وستركز هذه الجلسة األخيرة على المالحظات  
وكيفية جمعها وكيفية استخدامها ألغراض 
  تجارية. 
  

(العملية المقترحة) مع األخذ في   -
االعتبار المحتوى المقدم ، سيكون  

أسئلة يمكنهم   10على الطالب إنشاء 
استخدامها للحصول على تعليقات من 
الفئات المستهدفة. وينبغي أن تأخذ  
في االع تبار جميع المحتويات  
  المقدمة في الدروس السابقة. 

بعد االنتهاء من التمرين، يجب على   -
المشاركين عرض األسئلة التي تم  
  وضعها على المعلم. 

 

3النشاط   الممارس  : 
  بة المستقلة للطال  

اطرح أسئلة على أعضاء الفصل    - 
حول ما تعلموه طوال الجلسة، وما  
  ركزوا عليه أثناء المهمة. 

مناقشة ما بعد  
  النشاط 

التقيي    غير رسمي وغير رسم ي  استعراض شفوي: عرض األسئلة المتعلقة بالتعليقات أساليب 
  م

المواد    ،أوراق عمل مطبوعة للتعيينات(ق )وجها لوجه: عرض تقديمي نقطة السلطة، درس مطبوع 
التعليمي  
التعلم عبر اإلنترنت: عرض نقطة الطاقة، إصدار  -التعلم عن بعد   ة pdf من الدرس. ،  docx أوراق العمل   

  للتكليف(ق) 
Moodle  -التعلم عن بعد  نفس الحالة عندما سيتم نشر الدورة على مشروع    –    Moodle platform  

يجب على الطالب تصميم   - 10 في فئة   أسئلة لل حصول على ردود الفعل على فكرة أعمالهم.  
1واجب   :  

ر    مالحظات ونصائح إضافية للمدربي 
من المهم أن يتابع المعلم النشاط الفردي للطالب الذين يقدمون الدعم واالقتراحات، عند الحاجة. من المهم تقديم تغذية  
   مرتدة عن األسئلة التي وضعها الطالب حتى يتمكنوا من فهم ما إذا كان عليهم تحسينها أو جعلها مختلفة. 
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ونموذج  الفصل الرابع: نموذج األعمال  – الجلسة األوىل 
  قماش األعما ل

عنوان    كيفية إنشاء األعمال !
  الوحدة :

  1الجلسة رقم   نموذج األعمال ونموذج قماش األعمال 

5,1   مد ه  ساع ة 

التعلم عن بعد (منصة  
  □  التعلم) 

□ المخلوط    وجها لوجه□    □ التعلم عبر اإلنترنت
  ة

 طريقة التسليم  

  1, 5الوقت: 
  ساعة 

  الوقت:   الوقت: 

  مالحظات حول االختيار: 

سيقوم المدرب باختيار طريقة تقديم الدورة مع مراعاة موقع الطالب المهتمين ، المساحة والموارد التعليمية *
  المتاحة،  والوضع االجتماعي ، إلخ. 

  فهم نموذج األعمال  •

  فهم نموذج قماش العم ل •

  فهم وتطوير لوحة عمل شخصي ة •

  تطوير اإلبداع الشخصي والمبادرة الريادية  •

التعل   أهداف 
  م

LO1   : سيتمكن الطالب من تحديد وفهم ما هي لوحة األعمال 

LO2  سيتمكن الطالب من تحديد وفهم الخطوات المختلفة التي يجب اتخاذها من أجل إنشاء مشروع تجاري جد :
  ي د

LO3  : سيتمكن الطالب من تطبيق ما تعلموه من إنشاء نموذج عمل شخصي 

LO4  سيتمكن الطالب من تخطيط قوة وضعف فكرة أعمالهم بشكل أكثر :

  وضوًحا 

LO5  سيتمكن الطالب من تحطيم أفكاره وتحديد الخطوات واإلجراءات التي يجب اتخاذها من أجل إنشاء أعماله :
  م

6   متابع ة األنشطة وتحديثها مع مراعاة التغييرات والتطورات المحتمل ة: سيتمكن الطالب من 

نتائج التعلم  
  المقصودة :

الموارد  
  المطلوبة(الموارد) :

 طريقة (طرق) وتعليمات للمدربين :  
 

تفاصيل    عنصر الدرس :
  الجلسة :

 -  PC / الكمبيوتر     
المحمول والتكبير ،فرق أو  
أي منصة أخرى  
مماثلة (على االنترنت  
  اليف الدرس التسليم)

 

مقدمة موجزة من المعلم عن الغرض من   -
  الدرس. 

  (المقترحة ممارسة ) كسر الجليد -
العصف الذهني: ما هو نموذج األ عمال في  
رأيك؟ هل سبق لك أن سمعت من نموذج  
  قماش األعما ل

  مقدمة 
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 -  PC / الكمبيوتر     
والتكبير ،المحمول   

: عرض  1النشاط    عرض موجز لهدف الدور ة  - 
  أهداف التعلم للدورة 

 
فرق أو أي منصة أخرى  
مماثلة (على االنترنت  
  اليف الدرس التسليم)

دليل لرواد األعمال   
المهاجرين 
الشباب (النسخة  
 اإلنكليزية)   
42الصفحات     - 48 
 االرتباط  

 

- 

 

إن إنشاء خطة األعمال هو أحد أهم الخطوات من  
أجل إ نشاء مشروع تجاري جديد. ومن المهم أن يفهم  
المشاركون هذا الفصل جيدا من أجل تزويدهم 
باألساس الالزم إلنشاء أعمالهم. وبما أن الموضوع 
معقد، سيتم تقديم المحتوى خطوة بخطوة في جلسات  
  مختلفة. 

سيبدأ المعلم العرض   -
يمي الذي يعرض  التقد

فيديو يعرض لوحة  
األعمال. (عنوان الف  
يديو : األعمال يمكن أ  
نيكون كما هو الحال  

. متوفر  Nutshellفي 
  لغات مختلف ة  5في  

  النسخة اإلنجليزي ة -
https://www.youtube.com/watc 
h?v=kPDCCHA1uzQ 

  إصدار اإليطالي ة -
https://www.youtube.com/watc 
h?v=kgcWldqui6Y&t=1s 

  إصدار ترك ي -
https://www.youtube.com/watc  
h?v=NCGdIhfRls0 

  النسخة العربي ة -
https://www.youtube.com/watc  

h?v=p82MxuaPeTs&t=2s 
  إصدار الرومانية  -

https://www.youtube.com/watc 
 )  h?v=aHbQIuAHZuo 

بعد الفيديو المعلم   -
سوف يشرح ما هو  
نموذج األعمال  
التجارية وسوف كسر  
أجزاء من قماش  
األعمال شرح  
بالتفصيل محتواها  
،وإعطاء أمثلة (أيضا  
  بصريا )

فهم وتقديم تحقق من   -
المالحظات. طرح  
األسئلة إلبقاء  
  المشاركين مستيقظين

2النشاط   نموذج  : 
األعمال و قماش نموذج  
  األعما ل

(الحجم األمثل  
  10-1للمجموعة: 
(  
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 PC / الكمبيوتر   
المحمول والتكبير ،فرق  
أو أي منصة أخرى  
مماثلة (على االنترنت  
  اليف الدرس التسليم)

- 

 

في هذه المرحلة من التعلم المشاركين ال تزال غير  
مستعدة إلنشاء قماش األعمال الخاصة بهم. ولكن من  

جعلهم يفهمون هذا الموضوع بشكل أفضل من  أجل 
 المهم جعلهم يقومون بممارسة مستقلة .   
 

(النشاط المقترح) اطلب من الطالب أن   -
يأخذوا في ا العتبار األعمال التجارية  

التي استلهموها وجعلهم يمألون  الحالية 
مخطط لوحات األعمال التي سيتم 
توفيرها (في شكل رقمي أو ورقي).  وجها  
لوجه التعلم يمكن تقسيم الطالب إلى  
مجموعات ولكن المهمة الرئيسية ستكون 
  هي نفسها. 

سيقوم الطالب بعد ذلك بتقديم اللوحة إلى   -
ذ المعلم وتلقي مالحظات بشأنها. (إذا تم تنفي 

النشاط في مجموعة يمكن لجميع المشاركين 
إعطاء ردود فعل حول فكرة األعمال التي  
  قدمها أقرانهم )

 
 

:  3النشاط  
الممارسة المستقلة  
  للطال ب

 -  PC / الكمبيوتر     
المحمول والتكبير ،فرق أو  
أي منصة أخرى  
مماثلة (على االنترنت  
  اليف الدرس التسليم)

 

طرح األسئلة على أعضاء الفئة حول ما    -
تعلموه طوال الدورة وما الذي يعتقدون أنه  
  مهم بشكل خاص في إنشاء لوحة األعمال. 

   مناقشة ما بعد النشاط 

غير رسمي وغير رسم    استعراض شفوي: عرض قماش األعمال التي تم إنشاؤه ا
  ي

التقيي   أساليب 
  م

المواد    نقطة السلطة، درس مطبوع، أوراق عمل مطبوعة للتعيينات(ق )وجها لوجه: عرض تقديمي 
التعليمي  
التعلم عبر اإلنترنت: عرض نقطة الطاقة، إصدار  -التعلم عن بعد   ة pdf من الدرس. ،  docx أوراق العمل   

  للتكليف(ق) 
Moodle  -التعلم عن بعد    نفس الحالة عندما سيتم نشر الدورة على منصة مودل المشرو ع  –   

يأخذ الطالب في االعتبار األعمال القائمة التي ألهمتهم وجعلها ملء في مخطط قماش األعمال التي سيتم   -
  توفيرها. 

في فئة 
1واجب   :  

  مالحظات ونصائح إضافية للمدربين

في مرحلة البداية هذه سيأخذ الطالب في االعتبار األعمال القائمة من أجل بناء قماش األعمال. وهذا سيسمح لهم بإجراء البحث  
المناسب ومعرفة ما هو مطلوب من أجل خلق، في الدورات التالية قماش أعمالهم الخاصة. تقييم المعلم مهم جدا في هذه  

  ع بشكل أفضل وجعلها قادرة على تطبيق معارفهم الجديدة على فكرة أعمالهم الخاصة . الخطوة ألنه سيسمح لهم لفهم الموضو
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2الجلسة  الفصل الرابع:  تصميم الـ  –  Lean 
Start-up  

عنوان    كيفية إنشاء األعمال !
  الوحدة :

  تصميم التشغيل الها د

4(تستند هذه الجلسة إلى الفقرات التالية في الفصل  من دليل أصحاب المشاريع المهاجرين: الريادة في مجال   
Lean Start-upالريادة في األعمال التجارية وتصميمها (في"    "). تطوير قطاع العمالء )

رق   الجلسة 
  2م

2   مد ه  ساع ة 

التعلم عن بعد (منصة  
  التعلم)□  

 طريقة التسليم    □ المخلوط ة  وجها لوجه□    □ التعلم عبر اإلنترنت

  الوقت:   الوقت:   ساعتان الوقت: 

  مالحظات حول االختيار: 

سيقوم المدرب باختيار طريقة تقديم الدورة مع مراعاة موقع الطالب المهتمين ، المساحة والموارد التعليمية *
  المتاحة،  والوضع االجتماعي ، إلخ. 

  Leanفهم الغرض من إنشاء نموذج التشغيل الجديد  •

  فهم كيفية استخدام هذا النموذج  •

   Leanج البدء فهم جميع الخطوات واألجزاء التي تشكل نموذ •

  تطوير اإلبداع الشخصي والمبادرة الريادية  •

التعل   أهداف 
  م

LO1   : سيتمكن الطالب من فهم ما هو نموذج البدء الهازى والغرض منه

LO2   : سيتمكن الطالب من تحديد وفهم الخطوات المختلفة التي يجب اتخاذها من أجل إنشاء عمل تجار ي

LO3 سيتمكن الطالب من تطبيق ما تعلموه من إنشاء نموذج بدء تشغيل :Lean : سيتمكن  LO4 شخص ي 
الطالب من تخطيط قوة وضعف فكرة أعمالهم بشكل أكثر وضوًحا ، مع التركيز بشكل خاص على تطوير شريحة  
LO5 المستهلكين  ب اتخاذها بوضوح  : سيتمكن الطالب من تحطيم أفكاره وتحديد الخطوات واإلجراءات التي يج 
  من أجل إنشاء أعمالهم واختبار جدوى مشروعه م

 

نتائج التعلم  
  المقصودة :

الموارد  
  المطلوبة(الموارد) :

 طريقة (طرق) وتعليمات للمدربين :  
 

عنصر  
  الدرس :

تفاصيل  
  الجلسة :

 -  PC / الكمبيوتر     
المحمول والتكبير، فرق  
أو أي منصة أخرى  

(على االنترنت  مماثلة 
  اليف الدرس التسليم )

 

مقدمة موجزة من المعلم عن الغرض من   -
  الدرس. 

  (المقترحة ممارسة ) كسر الجلي د -
مناقشة: هل سبق لك أن سمعت عن "العجاف  
  بدء"؟ ماذا تعتقد أنه يعني ؟

 
 

  مقدمة 

(يمكن أن يكون حجم  
  1المجموعة األمثل:  
- 
 ) 10 
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 PC / الكمبيوتر   
المحمول والتكبير  
،فرق أو أي منصة  
أخرى مماثلة (على  
االنترنت اليف  
   الدرس التسليم)

لرواد    دليل 
األعمال  
المهاجرين 
(النسخة   الشباب 
ص    اإلنكليزية)  
48     -   53  
 االرتباط  

  
  

- 

- 

 

:  1النشاط    عرض موجز لهدف الدور ة  - 
عرض  
أهداف  
التعلم  
  للدورة 

 

هذه الدورة الثانية من وحدة يعرض طريقة تكميلية لبناء خطة عمل  
فعالة لبدء بشكل صحيح رحلة إلى عمل جديد. وبما أن الموضوع  

  ة في جلسات مختلفة. معقد، سيتم تقديم المحتوى خطوة بخطو 

  Lean Start-upيمكن للمدرس البدء في شرح نموذج  -
المحددة في الدورة   2مع األخ ذ في االعتبار مقاطع الفيديو 

التدريبية ، يمكن للمدرس اختيار إظهار إما واحد أو اثنين  
  منهم. مقاطع الفيديو المختارة: 

 :  YTشرح العجاف بدء التشغيل على 
https://youtu.be/9bPgNEDdX3E  :  شرح العجاف بدء

5في   دقائق    
https://youtu.be/X2YoHFuWkqs 

بعد عرض الفيديو (الفيديو) المعلم سوف تستمر في   -
  العرض مع األخذ في االعتبار المواد الم وجودة في الدورة. 

  التحقق من فه م -
من المهم إعطاء أمثلة لفظية وبصرية لما يتم شرحه.   -

يحتوي الدليل على صور يمكن أن تساعد المشاركين على  
  تصور ما يتم شرحه بشكل أفضل .  

نشاط   :  2ال 
بدء   نموذج 
التشغيل  
  الهزيل  

 PC / الكمبيوتر   
المحمول والتكبير، 
فرق أو أي منصة  
أخرى مماثلة (على  
االنترنت اليف  
  الدرس التسليم )

أصحاب    دليل 
المشاريع المهاجرين  
(النسخة   الشباب 

ص    اإلنكليزية)  
53-55 االرتباط     

 

- 

- 

 

الجزء الثاني من الشرح سيركز على قماش اقتراح القيمة الذي  
ال بتطوير قسم العمالء، وما يجب أن  سيسمح للمشارك باالتص

  يفكروا في بنائه. 

بعد أن قدم وشرحت نموذج البدء العجاف المعلم سوف تركز   -
 على قماش اقتراح القيمة.  
لعرض الموضوع يمكن للمدرس استخدام الرسوم المتحركة  
  المقترحة في الدليل. 

بعد أن أظهرت الرسوم المتحركة المقترحة المعلم سوف تستمر   -
  في تفسير مع األخذ في االعتبار المواد الموجودة في الدلي ل. 

  التحقق من فه م -

:  3النشاط  
نموذج البدء  
العجاف: قيمة  
قماش اقتراح  

قسم  وتطوير 
  العمال ء

 PC / الكمبيوتر   
المحمول والتكبير، 
فرق أو أي منصة  
أخرى مماثلة (على  
االنترنت اليف  
  الدرس التسليم )

- 

 

عند هذه النقطة،  بعد أن قدم نموذج األعمال وتنوعاتها ، فمن نقطة  
للمشاركين إلنشاء نموذج أعمالهم الخاصة،  على أساس  

  أعمالهم. فكرة
 

(النشاط المقترح) اطلب من الطالب إنشاء نموذج عمل خاص   -
بهم مع األخذ في االعتبار المخطط الوارد في الدليل (يمكن 
  تقديمه للطالب في شكل رقمي أو ورقي). 

سيقوم الطالب بعد ذلك بتقديم اللوحة إلى المعلم وتلقي   -
مالحظات بشأنها. (إذا تم تنفيذ النشاط في مجموعة يمكن 

 لمشاركين لجميع ا

:  4النشاط  
الممارسة  
المستقلة  
  للطال ب
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  إعطاء ردود فعل حول فكرة األعمال التي قدمها أقرانهم ) 

 

  

طرح أسئلة على أعضاء الفصل حول ما تعلموه طوال    - 
الجلسة ومواجهة كيفية تطبيقهم لما تم شرحه. (إذا كان في  
الفصل الدراسي العديد من الطالب اختيار عدد قليل منهم  
  فقط، يسأل أوال إذا كان شخص ما على استعداد لتقديمه)

مناقشة ما  
  بعد النشاط 

غير   استعراض شفوي: عرض لنموذج األعمال الخاصة بهم  
رسمي  
وغير  
  رسمي

أساليب التقيي  
  م

المواد    وجها لوجه: عرض تقديمي نقطة السلطة، درس مطبوع، أوراق عمل مطبوعة للتعيينات(ق )
التعليمي  
التعلم عبر اإلنترنت: عرض نقطة الطاقة، إصدار  -التعلم عن بعد   ة pdf من الدرس. ،  docx   أوراق العمل للتكليف(ق)  

Moodle  -التعلم عن بعد    نفس الحالة عندما سيتم نشر الدورة على منصة مودل المشرو ع  –   

  االعتبار فكرة أعمالهم الخاص ةيجب على الطالب إنشاء قماش أعمالهم مع األخذ في  -
 . .. 

في فئة 
1واجب   :  

  مالحظات ونصائح إضافية للمدربين

و عل ى جميع المشاركين أن يظهروا ويشرحوا عملهم للمدرب من أجل التقييم. نموذج األعمال هو واحد من الخطوات الرئيسية  
من أجل البدء بشكل جيد في األعمال التجارية الجديدة ، ولذلك من المهم أن المعلم يقدم التغذية المرتدة المناسبة بحيث يمكن  

  تعلمو ه. للطالب إجراء تحسينات على ما 

 
  

   

 الفصل الرابع:  –   الجلسة الثالثة
  الرصد والخط أ

  عنوان الوحدة :  كيفية إنشاء األعمال !

  الرصد والخط أ

4(تستند هذه الدورة إلى الفقرات التالية في الفصل   من دليل أصحاب المشاريع المهاجرين: رصد التقدم   
; Lean-up Methodالمحرز في مجال بدء العمل؛ ومدى االستناد إلى ما يلي: مثال على تطبيق 
  التحضير للتجربة والخطأ )

الجلسة رق  
  3م

 4   مد ه  ساعا ت  
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التعلم عن بعد (منصة  
  التعلم)□  

  طريقة التسليم    □ المخلوط ة  وجها لوجه□    □ التعلم عبر اإلنترنت

4الوقت:    الوقت:   الوقت:   ساعا ت  

  مالحظات حول االختيار: 

سيقوم المدرب باختيار طريقة تقديم الدورة مع مراعاة موقع الطالب المهتمين ، المساحة والموارد التعليمية *
  المتاحة،  والوضع االجتماعي ، إلخ. 

  تعلم كيفية مراقبة نمو وتطور االستراتيجية المنفذة •

  للتفكير في تطور الشرك ة •

  فقة العمالء السابقينتنمية الشركة من خالل الحمالت اإلعالنية وموا •

  لفهم أيهما هو أفضل استراتيجي ة •

  اتبع المثال الذي تم إظهاره إلنشاء فكرة عمل ناجح ة •

  لفهم كيفية التعلم من األخطاء، والحب عملهم وتكون خالقة ومفتوحة للتغييرات •

أهداف التعل  
  م

LO1   االستراتيجية المستخدمة أو الحاجة إلى تغييره ا: سيتمكن الطالب من مراقبة وفهم كيفية عمل 

2 : سيتمكن الطالب من العثور  LO3 : سيتمكن الطالب من فهم مستوى الشركة من خالل تقييم تقدمه ا

  على استراتيجية لمحرك النمو (لزجة أو فيروسية أو مدفوعة األجر ) 

4 : سيتمكن الطالب من توليد  LO5 االستراتيجية الصحيحة للنجاح: الطالب سوف تكون قادرة على تحديد 
: سيتمكن الطالب من التعلم من األخطاء، LO6 فكرة عمل ناجحة بدًءا من مشكلة شخصية تجمع الجمي ع
: تعزيز مهارات  LO7 ويحبون عملهم ثم يستمتعون، ويكونوا مبدعين ومنفتحين على التكيف مع التغييرا ت
  حل المشاك ل

ج التعلم  نتائ
  المقصودة :

الموارد  
  المطلوبة(الموارد) :

عنصر    طريقة (طرق ) وتعليمات للمدربين :
  الدرس :

تفاصيل  
  الجلسة :

 -  PC / الكمبيوتر     
المحمول والتكبير، فرق  
أو أي منصة أخرى  
مماثلة (على االنترنت  
  اليف الدرس التسليم )

مقدمة موجزة من المعلم عن الغرض من   -
  الدرس. 

  (المقترحة ممارسة ) كسر الجليد -
ملخص: اطلب من المجموعة أن تلخص بإيجاز  
ما هو نموذج األعمال ومكوناته وسبب  
  أهميته. 

  مقدمة 

 
(يمكن أن يكون    

حجم  
 المجموعة  
1األمثل:     - 10  
(  

 

- PC   الكمبيوتر / 
 : عرض  1النشاط    عرض موجز ألهداف هذا الدرس   -

أهداف التعلم  
 للدورة  
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والتكبير ،فرق أو  المحمول 
أي منصة أخرى  
مماثلة (على االنترنت  
  اليف الدرس التسليم)

المشاريع   - أصحاب  دليل 
المهاجرين الشباب (النسخة  

ت    الصفحا  اإلنكليزية)  
  االرتباط 59- 55

 
 

وستركز الجلسة األخيرة من هذه الوحدة على 
الخطوات التالية إلنشاء نموذج األعمال، وتوفر  

ب معلومات عن األساليب والنماذج التي يمكنهم للطال
  استخدامها لضمان تطوير جيد ألعمالهم. 

المعلم سوف يقدم خطوة بخطوة التقنيات   -
واألساليب والمعلومات المقدمة في الدليل  

لنمو والرصد، تجربة والخطأ من  المتعلقة با
  األعمال التجارية. 

إعطاء األمثلة الواردة في الدليل لتقديم  - -
  فكرة أفضل للتطبي ق

  التحقق من فهم وتقديم ردود الفعل.  - -

 

2النشاط   النمو  : 
والرصد والخطأ في  
مجال ريادة األعما  
  ل

 -  PC / الكمبيوتر     
المحمول والتكب ير،  

منصة أخرى  فرق أو أي 
مماثلة (على االنترنت  
  اليف الدرس التسليم )

 

توقع ما يمكن أن تح دث العقبات المحتملة في رحلة  
  إلى األعمال التجارية هو المفتاح للطالب. 
 

(النشاط المقترح) اطلب من الطالب أن يتخيلوا ما   -
أن  يمكن  التي  واألخطاء  العقبات  يكون  أن  يمكن 
يصادفوها في رحلتهم إلى العمل، وتقديم حل ممكن، 
وتحدي د المجاالت التي قد يحتاجون فيها إلى الدعم  

  وكيف ية الحصول عليه. 
 سيقوم الطالب بتقديم عرض تقديمي موجز   -

من المواد الرقمية) لتقديم المعلم  (شفهي أو بدعم
إلى المجاالت التي قد يحتاجون فيها إلى الدعم وما  
  هو الحل الذي يمكن أن يكون عليه. 

 

 :  3النشاط  
الممارسة المستقلة  
  للطال ب

طرح أسئلة على أعضاء الفصل حول ما    - 
تعلموه طوال الجلسة ومواجهة كيفية تطبيقهم 
لما تم شرحه. (إذا كان في الفصل الدراسي  
العديد من الطالب اختيار عدد قليل منهم فقط،  
يسأل أوال إذا كان شخص ما على استعداد  
  لتقديمه)

مناقشة ما بعد  
  النشاط 

 

غير رسمي وغير    استعراض شفوي: عرض العمل بشأن العقبات واألخطاء والحلول الممكنة. 
  رسمي

التقيي   أساليب 
  م

التعليمي    وجها لوجه: عرض تقديمي نقطة السلطة، درس مطبوع، أوراق عمل مطبوعة للتعيينات(ق ) المواد 
  ة

التعلم عبر اإلنترنت: عرض نقطة الطاقة، إصدار  -التعلم عن بعد  pdf من الدرس. ،  docx أوراق العمل   
  للتكليف(ق) 

Moodle  -التعلم عن بعد    نفس الحالة عندما سيتم نشر الدورة على منصة مودل المشرو ع  –   

يواجهوها في    - يمكن أن  التي  المحتملة  العقبات واألخطاء  تكون  يمكن أن  يقدموا، ما  ثم  يتخيلوا،  على الطالب أن 
اً، وأن يحددوا المجاالت التي قد يحتاجون فيها إلى الدعم وكيفية الحصول  رحلتهم إلى العمل، وأ ن يقدموا حالً ممكن 

  عليه. 
. .. 

في فئة واجب 
1  :  
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  مالحظات ونصائح إضافية للمدربين

ومن المهم أن يقدم المشاركون الحل لألخطاء المحتملة التي تصوروها وكيف يمكنهم الحصول على الدعم في المجاالت التي  
 حددوها.  
   إذا لم تقد م حال واحدا المعلم، في العرض التقديمي، وسوف تقدم بعض األفكار لجعلها بناء وتصور الحل الخاصة بهم.

 

1الجلسة  الفصل   : بدء عمل تجاري  5
  يمتثل للقانو ن

  عنوان الوحدة :  قوانين تنظيم المشاريع والقواعد واللوائح والضرائ ب

  بدء عمل تجاري يتوافق مع القانون

4(تستند هذه الجلسة إلى الفقرات التالية في الفصل  من دليل أصحاب المشاريع المهاجرين: خطة رسمية  
  خطوة بخطوة: بدء مشروعك التجاري؛ أمثلة من كل بلد شريك )

  

الجلسة رق  
  1م

2   مد ه  ساع ة 

التعلم عن بعد (منصة  
  التعلم)  □

التعلم عبر 
  □     (مباشر)  اإلنترنت 

  طريقة التسليم    □ المخلوط ة  وجها لوجه□  

  الوقت:   الوقت:   ساعتان الوقت: 

  مالحظات حول االختيار: 

سيقوم المدرب باختيار طريقة تقديم الدورة مع مراعاة موقع الطالب المهتمين ، المساحة والموارد التعليمية *
  المتاحة،  والوضع االجتماعي ، إلخ. 

  للحصول على المعرفة بالقانون والقواعد واللوائح الالزمة إلنشاء األعمال التجاري ة •

  دول االتحاد األوروبي.   5لفهم ما يجب القيام به من أجل االمتثال للقانون في   •

  اكتساب معرفة محددة مطلوبة لتنفيذ األعما ل •

 

أهداف التعل  
  م

LO1  سيتمكن الطالب من فهم وتحديد الشكل القانوني والغرض منه واألشكال المختلفة واللوائح :
  والقوانين المعمول بها 

نتائج التعلم  
  المقصودة :
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LO2  سيتمكن الطالب من فهم كيفية تسجيل الشركة رسمياً، وجميع اللوائح والقوانين والخطوات الواجب اتخاذها :
ا البالد، وكيف  LO3 من أجل تسجيله  النشطة في  التنظيم المالي والمحاسبة  : سيكون الطالب قادرين على فهم 
  يعملون، أي واحد الختيار. 

LO4 : سيتمكن الطالب  LO5 : سيتمك ن الطالب من فهم ما هي خطة العمل وكيفية كتابته ا

  من فهم ما هو حساب األعمال التجارية، وكيف يمكنهم فتحه وصيانت ه

LO6  تمكن الطالب من فهم قوانين وقواعد حماية البيئة والتقدم بطلب للحصول على التصاري ح: سي
LO7 سوف يكون الطالب قادرين على فهم الخصوصي ة / حماية البيانات الشخصية، وكيف تعمل، الذي :
LO8 لديه لتنفيذها، والقواعد المعمول به ا ن، ما نوع  : الطالب سوف تكون قادرة على فهم كيفية عمل التأمي
  التأمين الذي يحتاج ون إلي ه

LO9 : سيتمكن الطالب  LO10 : سيتمكن الطالب من فهم كيفية إدارة الموارد البشرية بفعالي ة 
  من فهم  القواعد والقوانين المتعلقة ببراءات االختراع والعالمات التجاري ة

 

الموارد  
  المطلوبة(الموارد) :

 طريقة (طرق) وتعليمات للمدربين :  
 

تفاصيل    عنصر الدرس :
  الجلسة :

 -  PC / الكمبيوتر     
المحمول والتكبير ،فرق أو  
أي منصة أخرى  
مماثلة (على االنترنت اليف  
  الدرس التسليم)

 

مقدمة موجزة من المعلم عن   -
  الغرض من الدرس. 

كسر الجليد (المقترحة ممارسة   -
العصف الذهني: اطلب من   )

المجموعة مناقشة القواعد األكثر  
أهمية التي يجب اتباعها عند 
افتتاح مشروع تجاري جديد، وفقًا  

 لها.   
 

  مقدمة 

(يمكن أن يكون حجم  
1المجموعة األمثل:     - 10  
(  

- PC   الكمبيوتر / 
المحمول والتكبير ،فرق أو  
أي منصة أخرى  

اليف  مماثلة (على االنترنت 
   الدرس التسليم)

األعمال   - لرواد  دليل 
المهاجرين 

(النسخة   الشباب 
ت    الصفحا  اإلنكليزية)  

59-   148 
 االرتباط  

  
  

عرض موجز ألهداف التعلم من    -
  الدرس. 

: عرض أهداف  1النشاط  
  التعلم للدورة 

تعرض هذه الوحدة القوانين واللوائح 
التنظيمية والضريبية في دول االتحاد 
  األوروبي المشاركة في المشروع. 

سيقدم المعلم إلى الطالب خطة خطوة   -
بخطوة المقترحة في الدليل ثم يختار  
كمثال خطة خطوة بخطوة من خطة  
  البلدان الشريكة المتاحة في الدليل. 

التفاعل مع الصف للتأكد من فهمها   -
  وتقديم التغذية المرتدة

2النشاط   خطوة إلى تنظيم  : 
  الخطوا ت

 -  PC / الكمبيوتر     
المحمول والتكبير ،فرق أو  
أي منصة أخرى  
مماثلة (على االنترنت اليف  
  الدرس التسليم)

 

 
(العملية المقترحة) اطلب من الطالب إجراء  
تحليل متعمق وبحث حول جانب واحد محدد  
فيما يتعلق بالتنظيم والقوانين، يمكنهم البحث  
  عن: 

  بلد إقامته م -
  في إنشاء أعماله مالبلد الذي يرغبون   -
  البلد الذي ولدوا في ه -

3النشاط   الممارسة  : 
  المستقلة للطال ب
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سيقوم المشارك بعد ذلك بتقديم أبحاثه إلى  -  
  المعل م
 

  

اطلب من المشاركين تقديم ما اكتشفوه   - 
  وفهموه. 

في هذه المناقشة من المهم دور المدرب الذي  
يمكن أن يعرض أوجه التشابه واالختالف بين  
  البلدان المختلفة. 

  مناقشة ما بعد النشاط 

االستعراض الشفوي: عرض البحث عن القوانين والقواعد واللوائح المتعلقة  
  باألعمال التجارية. 

غير رسمي وغير رسم  
  ي

  أساليب
  التقييم 

التعليمي    وجها لوجه: عرض تقديمي نقطة السلطة، درس مطبوع، أوراق عمل مطبوعة للتعيينات(ق ) المواد 
  ة

التعلم عبر اإلنترنت: عرض نقطة الطاقة، إصدار  -التعلم عن بعد  pdf من الدرس. ،  docx أوراق العمل   
 للتكليف(ق)  

Moodle  -التعلم عن بعد    نفس الحالة عندما سيتم نشر الدورة على منصة مودل المشرو ع  –   

يجب على الطالب البحث في القواعد والقوانين واللوائح المطبقة على بلدهم المختار. الخيارات الممكنة معروضة   -
  أعاله. 

في فئة واجب 
1  :  

  مالحظات ونصائح إضافية للمدربين

ومن المهم أن يفهم المشاركون هذا الموضوع المعقد لعرضها بأبسط ما يمكن، باستخدام الكلمات التقنية فقط عند الضرورة  
 القصوى.  
من المهم للمدرب أن يحفز المشارك على مواجهة ما وجده ويجعله يفهم أهمية االمتثال للقانون وما هي السقطات المحتملة  

  م البالد، فقد اختاروا فتح أعمالهم. إذا لم يحترموا قوانين وتنظي

  

   

1الجلسة  الفصل   : نصائح وحيل لرواد  6
  األعمال الشبا ب

عنوان    نصائح وخدع 
  الوحدة :

10 رق    نصائح وحيل لرواد األعمال الشبا ب  الجلسة 
  1م

2   مد ه  ساع ة 

التعلم عن بعد (منصة  
  التعلم)□  

□ المخلوط    وجها لوجه□    □ التعلم عبر اإلنترنت
  ة

 طريقة التسليم  

  الوقت:   الوقت:   ساعتان الوقت: 

  مالحظات حول االختيار: 

سيقوم المدرب باختيار طريقة تقديم الدورة مع مراعاة موقع الطالب المهتمين ، المساحة والموارد التعليمية *
  المتاحة،  والوضع االجتماعي ، إلخ. 
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  أن تؤمن في أنفسهم لتصبح مبتكرة •

  الختيار الوظيفة التي يحبونها حق اً  •

  أن نعرف أن هناك مخاطر يجب معالجتها •

  ون هناك تغييرات في الطري قلمعرفة أنه سيك •

  اختيار األشخاص الذين يؤمنون ب نفس المشروع ويمكنهم مساعدتهم على القيام بذلك بشكل أفض ل •

  وضع أفكارهم موضع التنفيذ •

  أن يتعلموا من أخطائهم وأن يفعلوا ذلك بشكل أفضل  •

  أن تكون على علم بقطاعهم قبل البدء •

  أن نكون حذرين في إنفاق الما ل •

  االستماع إلى عمالئها وإيجاد حل لهم  •

التعل   أهداف 
  م

LO1   : سيتمكن الطالب من تعريف أنفسهم، وقطاعاتهم، وأفكاره م

LO2   : سيتمكن الطالب من اختيار أفضل وظيفة لهم وللناس المناسبين 

LO3   : سيتمكن الطالب من معرفة المخاطر والتغيير على الطري ق

LO4   الطالب من التعلم من أخطائهم، وكيفية إنفاق المال، وكيفية إرضاء العمال ء: سيتمكن 

نتائج التعلم  
  المقصودة :

الموارد  
  المطلوبة(الموارد) :

 طريقة (طرق) وتعليمات للمدربين :  
 

تفاص يل    عنصر الدرس :
  الجلسة :

 -  PC / الكمبيوتر     
المحمول والتكبير ،فرق  
أو أي منصة أخرى  
 مماثلة (على  

مقدمة موجزة من المعلم عن الغرض من   -
  الدرس. 

  (المقترحة ممارسة ) كسر الجليد -

  مقدمة 

(يمكن أن يكون حجم المجموعة  
1األمثل:     - 10   (  
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االنترنت اليف  
الدرس التسليم  
(   

  العصف الذهني: ما الذي نعتقد أننا نشير إلى نصائح وحيل ؟ 
 

  

 PC / الكمبيوتر   
المحمول والتكبير  
،فرق أو أي منصة  
أخرى مماثلة (على  
االنترنت اليف  
  الدرس التسليم )

دليل لرواد األعمال   
المهاجرين 
(النسخة   الشباب 
اإلنكليزية)  الصفحا  
149ت     -  153 

 االرتباط  

- 

- 

 
 

:  1النشاط    عرض موجز ألهداف الدرس   - 
عرض  
أهداف  
التعلم  
  للدورة 

والهدف من هذه الوحدة هو تقديم الطالب مع نصائح والحيل التي يمكن أن تساعدهم في 
4رحلتهم نحو عمل جديد. تم تقسيم الوحدة إلى  مجموعات من النصائح والحيل. هذه هي  
  المجموعة األولى. 

لالهتمام سيقدم المعلم للطالب النصائح والحيل المحددة في الدليل. لجعل الدورة أكثر إثارة  -
للطالب المعلم يمكن أن تختار لتقديم المواد من خالل مجموعة من الرسوم المتحركة التي  
تم إنشاؤها خصيصا لهذا الغرض. الرسوم المتحركة متاحة في الدليل، وهي معروضة  

  الملحق الراب ع أيضا ف ي 
  التفاعل مع الص ف -

  (من خالل الرسوم المتحركة)" النصائح والحيل المقدمة   10إعطاء أمثلة على تطبيق"    -
  التحقق من فهم وتقديم ردود الفع ل -

النشاط  
2 تقديم  : 
10  
نصائح  
وحيل  
يمكن  
استخدامها  
لتحديد  
فكرة عمل  
ويمكن  
تنفيذها  
في وضع  
خطة عم  
  ل

 PC / الكمبيوتر   
المحمول والتكبير  
،فرق أو أي منصة  
أخرى مماثلة (على  
االنترنت اليف  
  الدرس التسليم )

- 

 

يمكن للمدرس أن يختار اقتراح واحد فقط أو كليهما من التمارين لممارسة مستقلة المقترحة  
  لهذه الدورة. 
  

) اطلب من الطالب أن يروا كيف يمكنهم تطبيق النصائح والحيل  1(العملية المقترحة   -
التي تم العثور عليها على خطة العمل التي أنش أوها سابقاً وتقديم عرض تقديمي منها 

  والذي سيعطيه المعلم مالحظات عليه. 
المقترحة   - الدليل  2(العملية  في  تحديده  تم  الذي  التالي  الفيديو  عرض   (

-tipste.com/entrepreneurjourney/https://controversycast.wixsi
tricks-nda    .والطلب من الطالب إنتاج الفيديو الخاص بهم حول النصائح والحيل  

 

النشاط  
3  :
الممارسة  
المستقلة  
  للطال ب

طرح أسئلة على أعضاء الفصل حول    -     
ما تعلموه طوال الجلسة ومواجهة كيفية تطبيقهم لما تم شرحه. (إذا كان في الفصل  

الطالب اختيار عدد قليل منهم فقط، يسأل أوال إذا كان شخص ما على  الدراسي العديد من 
  استعداد لتقديمه)

مناقشة ما بعد  
  النشاط 
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غير رسمي    استعراض شفوي: عرض تطبيق نصائح وحيل أو عرض الفيديو حول  نصائح والحيل التي تم إنشاؤه ا
  وغير رسم ي

أساليب  
  التقيي م

المواد    تقديمي نقطة السلطة، درس المطبوعة، أوراق العمل المطبوعة للتكليف(ق )وجها لوجه : عرض 
التعليمي  
التعلم عبر اإلنترنت: عرض نقطة الطاقة، إصدار  -التعلم عن بعد   ة pdf من الدرس. ،  docx   أوراق العمل للتكليف(ق)  

Moodle  -التعلم عن بعد    نف س الحالة عندما سيتم نشر الدورة على منصة مودل المشرو ع  –   

  يجب على الطالب تطبيق النصائح والحيل المقدمة إلى قماش األعمال التي أنشأوها سابق اً  -
 . .. 

في فئة 
1واجب   :  

في فئة   الطالب يجب إنشاء الفيديو الخاصة بهم حول نصائح والحي ل-
2واجب   :  

  مالحظات ونصائح إضافية للمدربين

 النصائح والحيل المقدمة في هذه الدورة التعاون لتذكر المشاركين أهمية الدافع وسوف تخدم المعلم لنقل مرة أخرى هذه القيمة.  
N.2للتكليف في فئة  المعلم لديها لتوجيه الطالب منحهم األساس إلنشاء الفيديو. نقترح على المعلم اختيار التطبيق الذكي مثل    InShot أو   
WeVideo   ونلقي نظرة على ذلك ثم توجيه الطالب الستخدامها.   

 

2الجلسة  الفصل   : كيف تصبح  6
  رائد أعمال ؟

عنوان    نصائح وخدع (من خالل الرسوم المتحركة )
  الوحدة :

الجلسة    كيف تصبح رائد أعمال؟ نصائح وتلميحا ت
  2رقم

2   مد ه  ساع ة 

التعلم عن بعد (منصة  
  التعلم)□  

التعلم عبر 
  □     (مباشر)  اإلنترنت 

طريقة    □ المخلوط ة  وجها لوجه□  
  التسليم 

  الوقت:   الوقت:   الوقت: ساعتان

  مالحظات حول االختيار: 

سيقوم المدرب باختيار طريقة تقديم الدورة مع مراعاة موقع الطالب المهتمين،   المساحة والموارد التعليمية *
  المتاحة،  والوضع االجتماعي ، إلخ. 

  التفكير في األفكار بشغف وليس بالسطحي ة •

  إلنشاء مشروع قادر على حل المشاكل ومساعدة النا س •

  أن تكون فريدة من نوعها تقديم شيء مختلف عن المنافسة، واالستماع عمالئها  •

التعل   أهداف 
  م
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  لكتابة أنفسهم خطة عمل جيدة التنظيم • 

  لمعرفة مدى أهمية المتطلبات القانونية •

  لمعرفة كيفية التقدم بطلب للحصول على التمويل والحصول عليه  •

  في محاولة لبناء وتنمية أعمالهم خطوة بخطو ة •

  لمعرفة متى تأخذ استراحة  •

  أن نعرف أن النجاح الذي ولد من المخاطر ة •

  للتعلم من األخطا ء •

 

 LO1 يؤمنون بها  : سيتمكن الطالب من معرفة كيفية التفكير في األفكار التي  

LO2 حًق ا   : سيتمكن الطالب من خلق فكرة عمل يجب أن تكون حالً  

LO3 : سيتمكن الطالب من  LO4 : سيتمكن الطالب من تحديد هدفه م

  التركيز على خطة عمل منظمة بشكل جيد 

LO5  سيتمكن الطالب من البح ث عن المتطلبات القانونية المناسبة لبدء :
  أعماله م

LO6 : سيتمكن الطالب من التقدم بطلب للحصول على تمويل لبدء عمل    
  جدي د

LO7   : سيتمكن الطالب من تنمية أعمالهم خطوة بخطو ة

LO8   : سيتمكن الطالب من معرفة حدودهم ومتى يأخذون استراح ة   

LO9   : سيتمكن الطالب من المخاطر ة

LO10   : سيتمك ن الطالب من التعلم من األخطا ء

لتعلم  نتائج ا
  المقصودة :

الموارد  
  المطلوبة(الموارد) :

 طريقة (طرق) وتعليمات للمدربين :  
 

تفاصيل    عنصر الدرس :
  الجلسة :

 -  PC / الكمبيوتر     
المحمول والتكبير، فرق  
أو أي منصة أخرى  
مماثلة (على االنترنت  
  اليف الدرس التسليم )

 

مقدمة موجزة من المعلم عن الغرض من  - -
  الدرس. 

  كسر الجليد (المقترحة ممارسة ) -
العصف الذهني: ما الذي تعتقد أنه ضروري  
  لتصبح رائد أعمال ناجح ؟

  مقدم ة

(يمكن أن يكون حجم  
  1المجموعة األمثل:  
- 
 ) 10 

 -  PC / الكمبيوتر     
المحمول والتكبير، فرق  

أخرى   منصة  أي  أو 
اليف   االنترنت  (على  مماثلة 

دليل لرواد    - الدرس التسليم )
المهاجرين   األعمال 
اإلنكل   (النسخة  الشباب 
153يزية)  الصفحا ت      -    

159 
  االرتباط

: عرض  1النشاط    عرض موجز ألهداف الدور ة  - 
  أهداف التعلم للدور ة

 

المعلم سوف يقدم المجموعة الثانية من النصائح  -
والخداع المتعلقة "كيف تصبح منظم". يمكن 
للمدرس أن يأخذ في االعتبار تفسير المحتوى  
  المحدد في الدليل. 

  التفاعل مع الص ف -
تقديم فئة بعض قصة رائد األعمال المهاجر   -

  الناجح المحدد في الدليل. 

2النشاط   تقديم  :  10  
نصائح وحيل يمكن  
استخدامها لفهم كيفية أن  
  تصبح رائد أعما ل
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    التحقق من فهم وتقديم ردود الفع ل   -  

 -  PC / الكمبيوتر     
المحمول والتكبير، فرق  
أو أي منصة أخرى  
مماثلة (على االنترنت  
  اليف الدرس التسليم )

 

(العملية المقترحة) اطلب من الطالب    -
البحث عن قصة أحد رواد األعمال  
المهاجرين وتقديم عرض عنها، مع ذكر ما  
كا ن لقصتهم تأثير عليهم ولماذا. سيقوم  
  المعلم بتقييم العرض التقديمي. 

:  3النشاط  
الممارسة المستقلة  
  للطال ب

طرح أسئلة على أعضاء الفصل حول    - 
  ما تعلموه طوال الجلس ة

مناقشة ما بعد  
  النشاط 

غير رسمي وغير رسم    استعراض شفوي: عرض عن صاحب المشروع المهاجر الذي اختاروه
  ي

أساليب  
التقيي  
  م

المواد    للتكليف(ق )وجها لوجه : عرض تقديمي نقطة السلطة، درس المطبوعة، أوراق العمل المطبوعة 
التعليمي  
التعلم عبر اإلنترنت: عر ض نقطة الطاقة، إصدار  –التعلم عن بعد   ة pdf من الدرس. ،  docx أوراق   

  العمل للتكليف(القوائم )

Moodle  -التعلم عن بعد    نف س الحالة عندما سيتم نشر الدورة على منصة مودل المشرو ع –   

  يجب على الطالب تحديد فكرة عمل جديدة تستند إلى العناصر المستفادة خالل الدر س -
 . .. 

في فئة 
واجب 
1  :  

قصتهم مستوحاة منه  على الطالب إجراء بحث حول رائد أعمال مهاجر وتقديم عرض عن له / لها ، والدولة ما من   -
  م

. .. 

في فئة 
واجب 
1  :  

  مالحظات ونصائح إضافية للمدربين

  هذه الجلسة، يساهم في الحفاظ على الدافع عالية. ومن المهم بالنسبة لهم إلجراء البحوث ومواصلة تعزيز دوافعهم. 
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3الجلسة  الفصل   : حول  6
  تخطيط األعما ل

عنوان    نصائح وخدع (من خالل الرسوم المتحركة )
  الوحدة :

10 رق    نصائح وحيل حول تخطيط األعما ل  الجلسة 
  3م

2   مد ه  ساع ة 

 التعلم عن بعد 
(منصة  
  التعلم)□  

□ المخلوط    وجها لوجه□    □ التعلم عبر اإلنترنت
  ة

طريقة  
  التسليم 

  الوقت:   الوقت:   ساعتان الوقت: 

  مالحظات حول االختيار: 

سيقوم المدرب باختيار طريقة تقديم الدورة مع مراعاة موقع الطالب المهتمين ، المساحة والموارد التعليمية *
  المتاحة،  والوضع االجتماعي ، إلخ. 

  لجذب شريك تجار ي •

  للحصول على معلومات تفصيلية عن السو ق •

  لمعرفة كيفية المقارنة مع المنافسين •

  التفاصيل لجعل الناس يؤمنون بالعم لأن ينتبه إلى  •

  إلنشاء فكرة عمل فريد ة •

  لجعل المعلومات المالية دقيقة ودقيق ة •

  لجعل الملخص التنفيذي واقعيا ومحددا جد ا •

  للعثور على أفضل مستشار أعمال يكون له رأي ثان •

التعل   أهداف 
  م

LO1   : سيتمكن الطالب من البحث عن شريك تجار ي

LO2   سيتمكن الطالب من البحث عن معلومات تفصيلية عن السوق: 

LO3   : سيتمكن الطالب من الحصول على استراتيجية واضحة للمقارنة مع المسابق ة

LO4   : سيتمكن الطالب من التحقق من جميع التفاصي ل

LO5   : سيتمكن الطالب من تطوير فرصة ال تضاه ى

LO6   : سيتمكن الطالب من جعل المعلومات المالية صحيحة 

LO7   : سيتمكن الطالب من جعل الملخص التنفيذي قويًا ومفصالً للغاية

LO8   : سيتمكن الطالب من اختيار أفضل مستشار أعمال للحصول على رأي ثاٍن 

نتائج التعلم  
  المقصودة :

الموارد  
  المطلوبة(الموارد) :

 طريقة (طرق) وتعليمات للمدربين :  
 

عنصر  
  الدرس :

تفاصيل  
  الجلسة :
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 -  PC / الكمبيوتر     
المحمول والتكبير  
،فرق أو أي منصة  
أخرى مماثلة (على  
االنترنت اليف  
  الدرس التسليم )

 

مقدمة موجزة من المعلم عن الغرض من   -
  الدرس. 

  (المقترحة ممارسة ) كسر الجليد -
لقد درستم بالفعل ما هي خطة العمل،    –مناقشة  

 وتمارسون معها، ما هي العناصر التي يصعب  
تحديدها؟ ما هو القسم الذي تعتقد أنه األكثر قيمة  
لغرضك؟ ما هو القسم الذي تعتقد أنه يحتاج إلى  
  تحسين؟

   مقدم ة

 -  PC / الكمبيوتر     
والتكبير المحمول  

منصة   أي  أو  ،فرق 
(على   مماثلة  أخرى 
الدرس   اليف  االنترنت 

( لرواد    -  التسليم  دليل 
المهاجرين   األعمال 
(النسخة   الشباب 
 اإلنكليزية)   ص.  
159    -   161 االرتباط     

 
 

:  1النشاط    عرض موجز ألهداف الدور ة  - 
أهداف   عرض 
  التعلم للدور ة

المعلم سوف يقدم للطالب مع المجموعة الثالثة   -
نصائح وحيل حول   10من النصائح والحيل:" 

تخطيط األعمال" باستخدام المحتوى الموجود  
  في الدلي ل

  التفاعل مع الصف والتحقق من فهم   -

 

2النشاط   تقديم  :  
10 نصائح وحيل    
استخدامها   يمكن 
إنشاء   كيفية  لفهم 
  خطة عم ل

 -  PC / الكمبيوتر     
المحمول والتكبير  
،فرق أو أي منصة  
أخرى مماثلة (على  
االنترنت اليف  
  الدرس التسليم )

 

(العملية المقترحة) مع األخذ في االعتبار الفيديو المعروض   -
من هذه   1للدورة  

 /https://controversycast.wixsite.com(الوحدة 
entrepreneurjourney/tips-and-tricks    
حول   بهم  الخاص  الفيديو  إنتاج  الطالب  من  اطلب   (
  تخطيط األعمال. 

سيقوم المعلم بعد ذلك بإعطاء مالحظات على مقاطع   -
  الفيديو التي تم إنشاؤها. 

 :  3النشاط  
الممارسة المستقلة  
  للطال ب

طرح األسئلة على أعضاء الصف حول ما تعلموه طوال    - 
  الجلس ة

مناقشة ما بعد  
  النشاط 

غير رسمي وغير    استعراض شفوي: عرض الفيديو حول نصائح والحي ل
  رسمي

أساليب  
التقيي  
  م

المواد    عمل مطبوعة للتعيينات(ق )وجها لوجه: عرض تقديمي نقطة السلطة، درس مطبوع، أوراق 
التعليمي  
التعلم عبر اإلنترنت: عرض نقطة الطاقة، إصدار  -التعلم عن بعد   ة pdf من الدرس. ،  docx أوراق العمل   

  للتكليف(ق) 
Moodle  -التعلم عن بعد    نف س الحالة عندما سيتم نشر الدورة على منصة مودل المشرو ع –   

  يجب على الطالب إنشاء الفيديو الخاصة بهم حول نصائح وحيل لتخطيط األعمال  -
 . .. 

في فئة 
واجب 
1  :  

ر    مالحظات ونصائح إضافية للمدربي 
بالنسبة إلى "تعيين في الفصل" يجب على المعلم توجيه الطالب الذين يمنحونهم األساس إلنشاء الفيديو. نقترح على  
InShotالمعلم اختيار التطبيق الذكي مثل   أو   WeVideo   ستخدامها. ونلقي نظرة على ذلك ثم توجيه الطالب ال 
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4الجلسة  الفصل    : أن تكون ناجحًا  6
  أعما لكرائد 

عنوان    نصائح وخدع (من خالل الرسوم المتحركة )
  الوحدة :

10العنوان:  رق    نصائح وحيل لتكون ناجحة كرائد أعما ل   الجلسة 
  4م

2   مد ه  ساع ة 

التعلم عن بعد (منصة  
  التعلم)□  

 طريقة التسليم    □ المخلوط ة  وجها لوجه□    □ التعلم عبر اإلنترنت

  الوقت:   الوقت:   ساعتان الوقت: 

  مالحظات حول االختيار: 

سيقوم المدرب باختيار طريقة تقديم الدورة مع مراعاة موقع الطالب المهتمين ، المساحة والموارد التعليمية *
  المتاحة،  والوضع االجتماعي ، إلخ. 

  للقيام تخطيط األعمال الصلبة والكامل  •

  أن يقرر بعناية متى يجب على العميل الدفع •

  توظيف وسي طالتحقق من التدفق النقدي لعدم الفشل في  •

  أن يثق معلمهم •

  لتعزيز فكرة العمل مع موارد غير مكلفة •

  لقضاء بعض الوقت أيضا على حياتهم الخاص ة •

  الختيار األشخاص الذين لديهم نفس وجهة النظ ر •

  أن يكبر مع فريق العم ل •

  أن تفعل أفض ل •

التعل   أهداف 
  م

LO1   ومستمرة حتى ال ننسى أي شي ء: سيتمكن الطالب من القيام بخطة عمل مفصلة 

LO2   : سيتمكن الطالب من إعداد التدفق النقد ي

LO3   : سيتمكن الطالب من التحقق من كل انتقال مالي لعدم الفشل في توظيف وسي ط

LO4   : سيتمكن الطالب من الثقة في مرشده م

LO5   رية على االجتماعي ة: سيتمكن الطالب من استخدام ميزانية صغيرة لتعزيز فكرة األعمال التجا

LO6   : سيتمكن الطالب من تحقيق التوازن بين العمل والحياة الخاصة

LO7   : سيتمكن الطالب من إنشاء فريق عمل يعمل فيه الناس بصفا ء 

LO8   : سيتمكن الطالب من التدريس والتعلم في عملهم الجماع ي

LO9   : سيتمكن الطالب من فتح عقوله م للقيام بعمل أفض ل

نتائج التعلم  
  المقصودة :
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الموارد  
  المطلوبة(الموارد) :

 طريقة (طرق) وتعليمات للمدربين :  
 

تفاصيل    عنصر الدرس :
  الجلسة :

 -  PC / الكمبيوتر     
المحمول والتكبير، فرق  
أو أي منصة أخرى  
مماثلة (على االنترنت  
  اليف الدرس التسليم )

 

مقدمة موجزة من المعلم عن الغرض من   -
  الدرس. 

  (المقترحة ممارسة ) كسر الجليد -
مناقشة: عندما تفكر في كلمة "رائد األعمال"  
  ما هو أول شخص يخطر على بالك؟ لم ؟

 
 

  مقدم ة

(يمكن أن يكون حجم  
  1المجموعة األمثل:  
- 
 ) 10 

 -  PC / الكمبيوتر     
المحمول والتكبير، فرق  

أخرى  أو   منصة  أي 
االنترنت اليف   (على  مماثلة 

دليل لرواد    -  الدرس التسليم )
المهاجرين   األعمال 
(النسخة   الشباب 
ت    الصفحا  اإلنكليزية)  

161    -  164 
 االرتباط  

 
 

:  1النشاط    عرض موجز ألهداف الدرس   - 
 عرض  
أهداف التعلم للدور  
  ة

تركز هذه الجلسة على النجاح، ومن المهم أن  
نفهم كيف يعتبر الطالب النجاح وما يعنيه النجاح  
حقًا في ريادة األعمال. لهذا السبب من المهم أن 
  نأخذ في االعتبار أوال نتائج العصف الذهني. 

بدءا من نتيجة العصف الذهني المعلم سوف   -
مناقشة ما هو رجل األعمال الناجح ومن ثم  

نصائح وحيل كيفية ال نجاح   10تقديم" 
  كرائد" وإعطاء أمثلة لفهم أفضل 

تحقق من فهم وتقديم المالحظات. طرح   -
األسئلة على المشاركين إلبقائهم مستيقظين 
  أثناء الدرس 

2النشاط   تقديم  :  10  
نصائح وحيل يمكن  
استخدامها لفهم كيفية  
  النجاح كرائد أعما ل

 -  PC / الكمبيوتر     
المحمول والتكبير، فرق  
أو أي منصة أخرى  
مماثلة (على االنترنت  

  الدرس التسليم )اليف 
 

(العملية المقترحة) اطلب من الطالب تقديم   -
عرض تقديمي عن رائد األعمال الناجح الذي  
حددوه في المناقشة قبل الجلسة واطلب منهم  
أن يقوموا بـ"إنقبال" أي من النصائح والحيل  
  المدرجة تم استخدامها من قبلهم. 

المعلم سوف تعطي مالحظات على العرض   -
  التقديمي 

 

:  3النشاط  
الممارسة المستقلة  
  للطال ب

طرح أسئلة على أعضاء الفصل حول    - 
  ما تعلموه طوال الجلس ة

مناقشة ما بعد  
  النشاط 

غير رسمي وغير    استعراض شفوي: عرض لمبادري األعمال الناجحين الذين اختاروه  
  رسمي

التقيي   أساليب 
  م

المواد    السلطة، درس مطبوع، أوراق عمل مطبوعة للتعيينات(ق )وجها لوجه: عرض تقديمي نقطة 
التعليمي  
التعلم عبر اإلنترنت: عرض نقطة الطاقة، إصدار  -التعلم عن بعد   ة pdf من الدرس. ،  docx أوراق العمل   

  للتكليف(ق) 
Moodle  -التعلم عن بعد    نفس الحالة عندما سيتم نشر الدورة على منصة مودل المشرو ع  –   

يجب على الطالب تحديد رائد أعمال ناجح، ووصف خصائصه ونابلستاز أي من النصائح والحيل المذكورة   -
 تم استخدامها من قبلهم  

في فئة واجب 
1  :  
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  مالحظات ونصائح إضافية للمدربين
وهذه الدورة هامة لمواصلة العمل المتعلق بالتحفيز الذي ينبغي أن يؤخذ دائما في االعتبار في كل  
  دورة تنفذ. 

 
   ... 
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1جلسة  الفصل    : أعىل  7
10   من فش ل 

F.A.I.L عنوان    المحاولة األولى في التعلم  –   
  الوحدة :

10أعلى  رق    فشل أكثر  --من فشل   الجلسة 
  1م

  مد ه  ساعتان 

التعلم عن بعد (منصة  
  التعلم)□  

 طريقة التسليم    □ المخلوط ة  وجها لوجه□    □ التعلم عبر اإلنترنت

2الوقت:  ساع   
  ة

  الوقت:   الوقت: 

  مالحظات حول االختيار: 

سيقوم المدرب باختيار طري قة تقديم الدورة مع مراعاة موقع الطالب المهتمين ، المساحة والموارد التعليمية  *
  المتاحة،  والوضع االجتماعي ، إلخ. 

  فهم األخطاء التي يمكن ارتكابها في عملية إنشاء األعما ل •

  فهم كيفية تصحيح األخطاء المحتملة  •

 

التعل   أهداف 
  م

LO1  سيتمكن الطالب من تحديد جميع الخطوات التي يجب اتخاذها من أجل إنشاء مشروع تجاري :

: سيتمكن الطالب من تحديد جميع األخطاء المحتملة التي يمكن مواجهتها في إنشاء األعما  LO2 جدي د

LO3 ل   كيفية برمجة الح ل: سوف يتعلم الطالب 

LO4   : سيقوم الطالب بزيادة مهاراتهم في حل المشاك ل

نتائج التعلم  
  المقصودة :

الموارد  
  المطلوبة(الموارد) :

 طريقة (طرق) وتعليمات للمدربين :  
 

عنصر  
  الدرس :

تفاصيل  
  الجلسة :

 -  PC / الكمبيوتر     
المحمول والتكبير  
،فرق أو أي منصة  

مماثلة (على  أخرى 
االنترنت اليف  
  الدرس التسليم )

 

مقدمة موجزة من المعلم عن الغرض من   -
  الدرس. 

  (المقترحة ممارسة ) كسر الجلي د -
هل   األعمال؟  ريادة  في  الفشل  في  رأيك  ما  مناقشة: 
  لديك بعض األمثلة؟ ماذا يعني الفشل لك؟ 

 
 
 

  مقدم ة

(الحجم األمثل  
1للمجموعة :   -
10  (  

 -  PC / الكمبيوتر     
المحمول والتكبير  

،فرق أو أي منصة  

:  1النشاط    عرض موجز ألهداف الدر س  - 
عرض أهداف  
  التعلم للدورة 
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أخرى مماثلة (على  
االنترنت اليف الدرس  

-  التسليم ) دليل    
لرواد األعمال  
المهاجرين 
الشباب (النسخة  
 اإلنكليزية)    

الفشل هو موضوع مهمتحتاج إلى مواجهة الخدوش ستو،  
األعمال. ومن المهم أن    أكثر واقعية لعالم ريادة إلعدادهم

  نقدم لهم الموضوع مع االهتمام ال المساس دوافعهم. 

مع األخذ بعين االعتبار األفكار من المناقشة المعلم    -
F.A.I.Lسوف تقدم والتعليق على جميع  المحدد في     

النشاط  
 الثاني: 
  F.a.i.lتقديم  
في   المحدد 
  الدورة 

 
 
165الصفحات    -    

167 
 االرتباط  

 
 

المحدد   التالي  الفيديو  اقترح  أن  بعد  الدليل 
https://controversycast.wixsite.com/entrepreneurjourney/top-
10-fails  لجعل الطالب يفهمون بشكل أفضل ما هو الفشل وكيف أن الفشل هو في    .  
 الواقع خطوة ضرورية من أجل  
بعض   وترد  للفشل.  الملموسة  األمثلة  ببعض  تزويدهم  المهم  من  النجاح  إلى  الوصول 

على الفشل في الدليل، بينما يعرض البعض اآلخر في الصفحة    األمثلة 91 من المرفق    
الخام س    (في شكل شهادات/قصص أو أشرطة فيديو مكتوبة). يمكن للمدرس االختيار  
  من القائمة المقدمة ، تلك التي تناسب بشكل أفضل وجهة نظره  للدورة. 

  التحقق من فهم وتقديم ردود الفع ل   - 

  

 -  PC    /
 الكمبيوتر 

المحمول  
والتكبير 
،فرق أو أي  
منصة  
أخرى  
مماثلة (على  
االنترنت 
اليف  
الدرس  
  التسليم )

 

  
  يمكن للمدرس االختيار من بين األنشطة المقترحة: 

 
) اطلب من الطالب إيجاد حل لكل خطأ من األخطاء المعروضة.  1(العملية المقترحة   -

أكثر من حل ممكن . كما يمكنهم أن يأخذوا في االعتبار خطة العمل التي وضعوها في  
  الدروس السابقة. 

) وكثيرا ما يحدث الفشل ألن الهدف لم يحدد بالطريقة الصحيحة.  2(الع ملية المقترحة   -
التي تعرض    97   الملحق الساد س لمعلم في االعتبار صفحة  و للقيام بذلك يمكن أن يأخذ ا

 : ما هي وكيف يمكن SMARTأهداف 
إنتاجها. ويتضمن الملحق أيضاً تمارين يم كن اق تراحها على الطالب لجعلهم ينتجون  
  ويُحددون أهدافهم الخاصة .

 

 :  3النشاط  
الممارسة المستقلة  
  للطال ب

مناقشة مع المجموعة موضوع الدرس،   ما تعلموه    -    
  وما هي أفكارهم حول هذا الموضوع بعد الدورة. 

مناقشة ما  
  بعدالنشاط

  عرض حول الحل الذي تم العثور عليه إلى فشل المقدم ة

SMARTالتغذية المرتدة عن التمارين بشأن أهداف    المقترح ة 

غير رسمي وغير  
  رسمي

أساليب  
  التقيي م

المواد    وجها لوجه: عرض تقديمي نقطة السلطة، درس مطبوع، أوراق عمل مطبوعة للتعيينات(ق )
التعليمي  
التعلم عبر اإلنترنت: عرض نقطة الطاقة، إصدار  -التعلم عن بعد   ة pdf من الدرس. ،  docx   أوراق العمل للتكليف(ق)  

Moodle  -التعلم عن بعد    نفس الحالة عندما سيتم نشر الدورة على منصة مودل المشرو ع  –   

  يجب على الطالب تحديد حل واحد أو أكثر لكل خطأ من األخطاء التي تم تحديدها. وينبغي أن تقدم هذه الحلول بعد ذلك إلى المعلم والطالب  -
  .. . اآلخرين 

في فئة 
1واجب   :  
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SMARTيجب على الطالب تنفيذ التمارين حول أهداف   المقترحة في الملحق.  
 مالحظات ونصائح إضافية للمدربين
"  2ومن المهم أن يواجه المشاركون الحلول التي توصلوا إليها للمساعدة في تطوير مهارات حل المشاكل. يعتبر "المهمة في الفئة 
SMARTموضوع "أهداف  لمقدمة وكذلك  ". إذا اختار المعلم القيام بهذا النشاط، يجب عليه إعداد الموضوع مقدما مع النظر في المواد ا
 إجراء األبحاث أو الوصول إلى دعم المهنيين مثل المدربين. 

في فئة 
2مهمة   :  
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1الدورة  الفصل   8 : عشر نص ائح  
  وحيل للتواص ل

  عنوان الوحدة :  كيفية الشبكة ؟

10 الجلسة رق    عشر نصائح والحيل لشبك ة  --نصائح الشبكة والحيل  
  1م

  مد ه  ساعة واحد ة

التعلم عن بعد (منصة  
  التعلم)□  

  طريقة التسليم    □ المخلوط ة  وجها لوجه□    □ التعلم عبر اإلنترنت

  الوقت:   الوقت:   الوقت: ساعة واحد ة

  مالحظات حول االختيار: 

سيقوم المدرب باختيار طريقة تقديم الدورة مع مراعاة موقع الطالب المهتمين،  المساحة والموارد التعليمية *
  المتاحة،  والوضع االجتماعي ، إلخ. 

  فهم أهمية الشبك ة •

  فهم األساس الذي تقوم به كيفية إنشاء شبك ة •

  فهم ما ينبغي اتباعه وما يجب تجنبه في إنشاء الشبكا ت •

  فهم كيفية االحتفاظ بجهات االتصال الخاصة بك  •

  فهم كيفية التعامل مع جهات االتصال الجديدة  •

أهداف التعل  
  م

LO1   : سيتمكن الطالب من فهم أهمية الشبكة

LO2 : سيتمكن  LO3 : سيتمكن الطالب من فهم كيفية إنشاء شبكة 

  الجديد ةالطالب من فهم كيفية التعامل مع جهات االتصال 

LO4  سوف يفهم الطالب ما يجب أن يتبعوه وما يجب تجنبه من أجل إنشاء شبكة من جهات االتصا :
LO5 ل   : سوف يفهم الطالب كيفية البقاء على اتصال مع شبكت ه

نتائج التعلم  
  المقصودة :

الموارد  
  المطلوبة(الموارد) :

 طريقة (طرق) وتعليمات للمدربين :  
 

تفاصيل    عنصر الدرس :
  الجلسة :

 -  PC / الكمبيوتر     
المحمول والتكبير، فرق  
أو أي منصة أخرى  
مماثلة (على االنترنت  
  اليف الدرس التسليم )

 

مقدمة موجزة من المعلم عن الغرض   -
  من الدرس. 

(ممارسة   كسر الجلي د -
المقترحة)  العصف الذهني: ما رأيك 
في شبكة ما؟ كيف يمكن إنشاء شبكة  
  في رأيك

  مقدم ة

1(الحجم األمثل للمجموعة:   -  
 ) 10 

 -  PC / الكمبيوتر     
المحمول والتكبير، 

فرق أو أي منصة أخرى  
مماثلة (على االنترنت اليف  

-  الدرس التسليم )    
دليل لرواد األعمال  
 المهاجرين الشباب  

: عرض  1النشاط    عرض موجز لهدف الدور ة  - 
  أهداف التعلم للدورة 

هذه الجلسة هي عن الشبكات التي هي 
المفتاح لعمل جديد لبناء قسم العمالء  
  والشركاء المحتملين .

2النشاط   نصائح وحيل   : 
  شبكة االتصا ل
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(النسخة  
الصفحا   اإلنكليزية)  
168ت      -  172 

 االرتباط  
  

  

المعلم، مع األخذ في االعتبار المواد   - 
المقدمة في الدليل، سوف يشرح  
الطالب لماذا من المهم إنشاء شبكة  

-   وكيفية البقاء على اتصال معهم 
ثم س يقدم نصائح الشبكة    

   والحيل التي تم تحديدها. 
   التحقق من فهم وتقديم ردود الفع ل -
(ممارسة المقترحة) من أجل جعل   -

كيفية كسر الجليد،  المشاركين فهم 
مرحلة هامة لبدء عملية الشبكات،  
يمكن أن يقدم المعلم إلى المجموعة  
"ممارسة البنغو اإلنسان". وفي هذا  
التمرين، سيطرح المشاركون  
بحرية األسئلة المقدمة في  

صفحة     (المرفق السابعاالستمارة
) لجمع المعلومات من  100

المجموعة. أول من أكمل النموذج  
المعلومات ثم يقول  مع جميع 

"البنغو" وتتوقف اللعبة. سيقوم  
المشارك األول الذي ينتهي بعد ذلك  
بشرح ما اكتشفه عن أعضاء  
   المجموعة.  

   

 PC / الكمبيوتر   
المحمول والتكبير، فرق  
أو أي منصة أخرى  
مماثلة (على االنترنت  
  اليف الدرس التسليم )

- 

 

يمكن للمدرس االختيار من بين 
  :  التمارين المقترحة التالي ة

(العملية المقترحة   - ) اطلب من الطال  1
بإعادة عرض فيديو يشرح فكرة أعمالهم 
30بحد أقصى   (العملية المقترحة    - ثانية  
يتخيلوا 2 أن  الطالب  من  اطلب   (

رائد  مشهور/  شخص  إلى  الوصول 
 أعمال، كيف  

يمكنهم بدء المحادثة وتنفيذها؟ يجب على  
  الطالب: 

o   خلق هدف: ماذا يريدون
أن يعرفوا من هذا  
 الشخص؟ أو ما هي  

المعلومات / الدعم التي  
  يحتاجونها منهم؟

o   10أسئلة الجهاز  
للوصول إلى ما  يريدون  
  معرفت ه

 

:  3النشاط  
الممارسة المستقلة  
  للطال ب

 PC / كمبيوتر  
محمول ومنصة محددة  

على   - على االنترنت 
االنترنت اليف الدرس  

أو دردشة/     -التسليم 
منتدى على منصة  
  مودل المشروع )

طرح األسئلة على أعضاء الفئة    - -
حول ما تعلموه طوال الجلسة،  إذا  
كان لديهم بعض النصائح والحيل  
  األخرى إلنشاء الشبكة. 

  شاط مناقشة ما بعد الن 
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غير رسمي وغير رسم    عرض الفيديو تم إنشاؤ ه-  
  ي

التقيي   أساليب 
  م

    استعراض شفوي لألسئلة التي وضع ت -

التعليمي    وجها لوجه: عرض تقديمي نقطة السلطة، درس مطبوع، أوراق عمل مطبوعة للتعيينات(ق ) المواد 
  ة

التعلم عبر اإلنترنت: عرض نقطة الطاقة، إصدار  -التعلم عن بعد  pdf من الدرس. ،  docx أوراق العمل   
  للتكليف(ق) 

Moodle  -التعلم عن بعد    نفس الحالة عندما سيتم نشر الدورة على منصة مود ي ل المشرو ع  –   

يجب على الطالب إنشاء فيديو مدته  - 30   ثانية يشرحون فيه فكرة أعمالهم. 
 . .. 

في فئة 
1واجب   :  

الطالب يجب أن يتصور أن يجتمع شخص مشهور، وتأتي في اتصال معه / لها للمرة األولى. لديهم لتحديد هدف  -
10لالتصال والجهاز    أسئلة لتحقيق ذلك.  

في فئة 
2الواجب   :  

  مالحظات ونصائح إضافية للمدربين

  البقاء على اتصال مع شبكتهم. من المهم أن يفهم الطالب ليس فقط كيف يمكن إنشاء شبكة ولكن أيضا كيفية 

 

 

 

1الجلسة  الفصل    : ما هو التسويق؟ نصائح  9
ي ة

  وحيل تسويق 
عنوان    التسويق واالتصاالت 

  الوحدة :
الجلسة رق    العنوان: ما هو التسويق؟ نصائح وحيل تسويقي ة

  1م
  مد ه  ساعة واحد ة

طريقة    □ المخلوط ة  وجها لوجه□    □ التعلم عبر اإلنترنت  □  التعلم عن بعد (منصة التعلم)  
  التسليم 

1الوقت:    الوقت:   الوقت:   ساع ة 

  مالحظات حول االختيار: 

سيقوم المدرب باختيار طريقة تقديم الدورة مع مراعاة موقع الطالب المهتمين،  المساحة والموارد التعليمية *
  المتاحة،  والوضع االجتماعي ، إلخ. 
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  فهم ما هو التسويق  •

  فهم فائدة التسويق في مجال األعما ل •

  فهم الخطوات الرئيسية إلنشاء حملة تسويقي ة •

  فهم أهمية العالمات التجارية   •

أهداف التعل  
  م

LO1   : سيتمكن الطالب من فهم ما هو التسويق  

LO2   : سيتمكن الطالب من تحديد أساس التسويق 

LO3   : سيتمكن الطالب من فهم أهمية العالمات التجارية  

LO4   : سيتمكن الط الب من فهم الخطوات الرئيسية من أجل إنشاء حملة عمل 

LO5   : سيتمكن الطالب من تتبع االتجاهات وما يجب مراعاته في استراتيجيتهم التسويقية 

نتائج التعلم  
  المقصودة :

الموارد  
  المطلوبة(الموارد) :

طريقة (طرق) وتعليمات  
 للمدربين :  
 

تفاصيل    عنصر الدرس :
  الجلسة :

 -  PC / الكمبيوتر     
المحمول والتكبير، فرق  
أو أي منصة أخرى  
مماثلة (على االنترنت  
  اليف الدرس التسليم )

 

المعلم   - من  موجزة  مقدمة 
 عن الغرض من الدرس.  

الجليد - (المقترحة    كسر 
  ممارسة )

مناقشة: اطلب من أعضاء  
الصف التعبير عما يفهمونه  
 بكلمة  

" marketing" 

  مقدم ة

 (يمكن أن يكون حجم المجموعة األمثل:  
 ) 10- 1 

 -  PC / الكمبيوتر     
المحمول والتكبير، فرق  

أخرى   منصة  أي  أو 
االنترنت اليف   (على  مماثلة 

دليل لرواد    -  الدرس التسليم ) 
المهاجرين   األعمال 
(النسخة   الشباب 

ت    الصفحا  اإلنكليزية)  
172    -   177 

 االرتباط  
  

  

عرض موجز ألهداف    -
  الدورة 

: ع رض أهداف التعلم  1النشاط  
  للدورة 

سيبدأ المعلم الجلسة   -
بموضوع التسويق الذي  
يعرض على الطالب  
  الفيديو المختار: 

ثم يقدم المعلم النصائح   -
والحيل المحددة في  
  الدليل. 

تقديم الفصول الدراسية   -
نصائح التسويق والحيل  

-  المحددة في الدر س
التفاعل مع    

الفصل الذي يجعل ا  
ألسئلة للتأكد من فهمها  
 وتقديم ردود الفعل  

 

2النشاط   شرح ما هو الت سويق  : 
وتقديم النصائح والحيل التي تم تحديده  
  ا

 -  PC / الكمبيوتر     
المحمول والتكبير، فرق أو  
 أي منصة أخرى  

يمكن للمدرس االختيار من  
التمارين بين واحد أو أكثر من 

  : المقترحة

3النشاط   الممارسة المستقلة  : 
  للطالب
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مماثلة (على االنترنت  
ال يف الدرس التسليم  
(  

 

    - 
(المقترحة -  ) واحدة من  1

المنصة الرئيسية الهامة  
 للتسويق هو وسائل  
االعالم االجتماعية. اطلب من  
الطالب تحديد وسائل ال  
تواصل االجتماعي األكثر  
  مالءمة لفكرة أعمالهم. 

لماذا اختاروا تلك   -
  المنصة ؟

ما المحتوى الذي يمكن   -
  أن يجذب هدفه ؟

بعد التكليف يطلب من   -
المشاركين مشاركة ما  
حددوه مع المجموعة  
في جانب وسائل  

  االجتماعي.التواصل 
(العملية المقترحة   -

  ) اطلب من الطالب: 2
o   إنشاء شعارك 
USPو  o  

هاش تاغ  
للوصول إلى  
المجموعة  
المستهدفة/   

  شعار 
o   اقتباس عن االبتكار

،وريادة األعمال،  
  والقيادة

(العملية المقترحة   -
) اطلب من الطالب  3

وضع خطة لحملة  
إعالنية مع األخذ في  

  أعمالهماالعتبار فكرة 
 

  

طرح أسئلة على    - 
أعضاء الصف حول ما  
تعلموه طوال الجلسة،  
وإذا كان لديهم أي  
نصائح أو حيل أخرى  
  في مجال التسويق. 

   مناقشة ما بعد النشاط 

التقيي    غير رسمي وغير رسم ي  استعراض شفوي لتمرينات المقترح ة أساليب 
  م

التعليمي    السلطة، درس مطبوع، أوراق عمل مطبوعة للتعيينات(ق )وجها لوجه: عرض تقديمي  نقطة  المواد 
  ة

التعلم عبر اإلنترنت: عرض نقطة الطاقة، إصدار  -التعلم عن بعد  pdf من الدرس. ،  docx أوراق العمل   
  للتكليف(ق) 

 

Moodle  -التعلم عن بعد  نفس الحالة عندما سيتم نشر الدورة على مشروع    –    Moodle platform  
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يجب على الطالب التركيز على وسائل التواصل االجتماعي ألغراض التسويق. و عليهم إجراء دراسة استقصائية  -
  واإلجابة على األسئلة التي تم تحديدها للمهمة. 

في فئة 
1واجب   :  

  مالحظات ونصائح إضافية للمدربين

 من المهم مواجهة األفكار المتعلقة بالمهمة الموكلة منذ اليوم وسائل اإلعالم االجتماعية لها موقف حاسم في الترويج للتسويق.  
  وسيكون لكل مشارك عندئذ، حتى ولو كان للمعلم الذي يقدم عمله للتقييم غير الرسمي. 
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2الجلسة  الفصل   : ما هو  9
  التواصل ؟

  عنوان الوحدة :  التسويق واالتصاالت  

الجلسة رق    ما هو التواصل ؟
  2م

  مد ه  ساعة واحد ة

التعلم عن بعد (منصة  
  □  التعلم) 

□ المخلوط    وجها لوجه□    □ التعلم عبر اإلنترنت
  ة

  طريقة التسليم  

1الوقت:    الوقت:   الوقت:   ساع ة 

  مالحظات حول االختيار: 

سيقوم المدرب باختيار طريقة تقديم الدورة مع مراعاة موقع الطالب المهتمين ، المساحة والموارد التعليمية *
  المتاحة،  والوضع االجتماعي ، إلخ. 

  فهم أهمية التواصل   •

  فهم األساس الذي يقوم على نجاح التواصل  •

 

أهداف التعل  
  م

LO1   : سيتمكن الطالب من فهم ما هو التواصل  

2ل : سيتمكن  LO3 : سيتمكن الطالب من فهم أهمية التواصل الناجح في مجال األعمال 

:  LO4 الطالب من تحديد الخطوات التي يجب اتخاذها من أجل بناء تواصل ناجح   

  سيتمكن الطالب من تطبيق االقتراحات المحددة لنجاح التواصل 

 

نتائج التعلم  
  المقصودة :

الموارد  
  المطلوبة(الموارد) :

 طريقة (طرق) وتعليمات للمدربين :  
 

عنصر  
  الدرس :

تفاصيل  
  الجلسة :

 -  PC / الكمبيوتر     
المحمول والتكبير ،فرق أو  
أي منصة أخرى  

(على االنترنت  مماثلة 
  اليف الدرس التسليم)

 

مقدمة موجزة من المعلم عن الغرض من   -
  الدرس. 

  (المقترحة ممارسة ) كسر الجليد -
ما هو في رأيك مطلوب لنجاح   –العصف الذهني 

  التواصل. 

  مقدمة 

(يمكن أن يكون حجم  
 المجموعة األمثل:  
 ) 10- 1 

- PC   الكمبيوتر / 
والتكبير ،فرق أو  المحمول 

أي منصة أخرى  
مماثلة (على االنترنت  
  اليف الدرس التسليم)

دليل لرواد األعمال   -
 المهاجرين الشباب  

: عرض  1النشاط    عرض موجز ألهداف الدورة   - 
أهداف التعلم  
  للدورة 

يبدأ المعلم الجلسة أوالً بعرض الفيديو المحدد في    -
 الدورة:  

? https://www.youtube.com/watch 
v=RWzoaDzHtiA 

2النشاط   شرح ما  : 
هو التواصل وتقديم  
النصائح والحيل التي  
  تم تحديده ا
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 (النسخة اإلنكليزية )   

177ص.      -  179 
 االرتباط  

 
 

بعد الفيديو، سيستمر المعلم في شرح موضوع   -
التواصل، مع األخذ في االعتبار المحتوى  
  المقترح في الدليل. 

التفاعل مع الفصل الذي يجعل األسئلة للتأكد من   -
  فهمها وتقديم ردود الفعل 

 

  

 -  PC / الكمبيوتر     
المحمول والتكبير ،فر ق أو  
أي منصة أخرى  

االنترنت  مماثلة (على 
  اليف الدرس التسليم)

 

) واحدة من أهم لحظات  1(العملية المقترحة   -
في االتصاالت هو كيفية بدء االتصال. تقسيم  
المشاركين في أزواج (أو بشكل فردي) يجب  
أن تحدد كيف يمكن أن تبدأ محاد ثة مع  
شخص مجهول. وينبغي أن تأخذ في االعتبار 
  ما يلي: 

o  التي يمكن طرحها  ما هي األسئلة
  لكسر الجليد ؟

o  كيف يمكن تق ديم فكرة العمل؟  
o   كيفية تجنب "الصمت محرجا"؟ ما

  الذي يمكن فعله ؟
o  بعد التكليف يطلب من المشاركين

  أن يشاركوا المجموعة ما حددوه 
) يجب على الطالب  2(العملية المقترحة   -

إنشاء قصة عن ريادة األعمال على أساس  
).  Monomitoل هيرو  (رحلة جوزيف كامب 

ومن أجل تنفيذ هذه العملية، يتعين على المعلم  
أن يأخذ في االعتبار الشرح الوارد في  

  المرفق الثامنمن  103الصفحة  
 

:  3النشاط  
الممارسة المستقلة  
  للطال ب

طرح األسئلة على أعضاء الصف حول ما    -    
حيل   أو  نصائح  أي  لديهم  كان  وإذا  الجلسة  طوال  تعلموه 
  أخرى تتعلق باالتصاالت. 

 

مناقشة ما بعد  
  النشاط 

غير رسمي وغير    استعراض شفوي لتمرينات المق ترح ة
  رسمي

التقيي   أساليب 
  م

التعليمي    للتعيينات(ق )وجها لوجه: عرض تقديمي نقطة السلطة، درس مطبوع، أوراق عمل مطبوعة  المواد 
  ة

التعلم عبر اإلنترنت: عرض نقطة الطاقة، إصدار  -التعلم عن بعد  pdf من الدرس. ،  docx أوراق العمل   
  للتكليف(ق) 

Moodle  -التعلم عن بعد    نف س الحالة عندما سيتم نشر الدورة على منصة مودل المشرو ع  –   

يجب على الطالب التركيز على بداية المحادثة. وعلينا أن يحددوا إجابة لكل سؤال من األسئلة المقترحة في   -
  المهمة. 

في فئة 
1واجب   :  

يجب على الطالب إنشاء قصة عن ريادة األعمال على أساس رحلة جوزيف كامبل هيرو (- Monomito في فئة   ) .
2واجب   :  
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  إضافية للمدربينمالحظات ونصائح 

من المهم للمعلم أن يكون على دراية بالموضوع والتقنيات التي يمكن اعتمادها من أجل إجراء محادثة ناجحة. وبهذا المعنى  
 يمكن أن تكون كفاءات المدرب مفيدة
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تطبيق  26 الفصل  YME 
ي  
وت   أداة التقييم اإللكت 

ي ستساعد المهاجرين الشباب عل تقييم أنفسهم لمهاراتهم 
ي لجمعية الشبان المسيحية هي أداة للتقييم الذات 

وت  أداة التقييم اإللكت 
ي تنظيم المشاري    ع

أو من خالل   html.Login/WS_YME/8002:24.192.85.141://http يمكن الوصول إىل األداة عت   .ف 
من أجل الوصول إليها، يحتاج  . net.platform-yme.www://http )YME/( يها من الصفحة األوىل من منصةالوصول إل

ي حساب من مسؤوىلي منصة
ي ينتف عن طريق إن شاء واحد نفسه/ نفسها  YME المستخدم إىل تلق  تتكون األداة من   .أو إىل االلت 

ي مجال ريادة
األعمال من خالل اإلجابة عل أسئلة من مجاالت مثل الثقة بالنفس إىل   استبيان يساعد المستخدم عل تقييم مهاراته ف 

نتائج اال واالتصال والقيادة واإلبداع / االبتكار وحل المشكالت والتمويل والطموح والمخاطرة. واستنادا ستبيان، سيتلق  المستخدم  
ي يمكن استخدام ً تغذية  ي مجال تنظيم المشاري    عمرتدة موجزة (درجة) وسيوجه إىل موارد التعلم الت 

 .ها من أجل تحسي   مهاراته ف 
هي أداة تسمح بالوصول   YME منصة إىل الوصول يمكن منصة YME عت   YME . /http://www.yme-platform.net منصة

ي معر 
ي تم تطويرها من أجل دعم المهاجرين الشباب الذين يرغبون ف  فة المزيد عن  المتكامل إىل جميع الموارد الريادية والتعليمية الت 

ي لجمعية الشبان  
وت  وع تجاري جديد. وتحتوي المنصة عل أداة التقييم اإللكت  ي افتتاح مشر

شدوا ف  ريادة األعمال ويريدون أن يست 
وع جمعية الشباب المهاجرين،   ي تم تطويرها خالل مشر /الموجهي   والطالب (المهاجرين الشباب) الت  المسيحية، وأدلة للمعلمي  

ي هذا المجال وبدء   ومساحة للتعلم
ي تحسي   معارفهم ف 

ي تتيح الوصول إىل موارد التعلم لجميع المهاجرين الراغبي   ف 
وت  اإللكت 

 .أعمالهم التجاري ة الخاصة
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 المستفادة الدروس 27 الفصل

، وجدنا الكثير من التعليقات واألشياء التي كان بإمكاننا القيام بها بشكل  ماذا كان يمكننا أن نفعل بشكل أفضل؟ خالل مشروع  
أفضل. إذا كنت تفكر في بدء مشروع حول رواد األعمال المهاجرين الشباب و/أو العمال الشباب، فقد أنشأنا قائمة مرجعية إلعداد  

فهو يساعدك على تجنب ارتكاب نفس األخطاء. جديدة.   مشاريع 

 الدروس المستفادة مشروع 

 ستجد في هذه الفقرة كل ما تحتاج لمعرفته حول الدروس المستفادة. ما هي فائدتهم وكيفية إجرائهم عمليًا.

 : تم تعلم الدروس المستفادة التالية أثناء تحليل االحتياجات و تطوير حزم الدعم و خدمات  

بأعلى معدل تكرار.   المستجيبون أن "وسائل التواصل االجتماعي" هي أكثر قنوات االتصال كفاءة للوصول إلى  وجد  •
تتبع "الشبكات" و "المؤتمرات / االجتماعات" و "مراكز الالجئين" "وسائل التواصل االجتماعي" على التوالي. نحتاج إلى  

ضعيفًا للغاية. كما أن الوصول إلى الهاتف بسبب نقص االئتمان قد يجعل  يكون أحيانًا أن نضع في اعتبارنا أن اتصال 
 األمر أكثر صعوبة في بعض األحيان. إن محاربة الفقر الرقمي أمر ال بد منه ويجب توفير التسهيالت للوصول إليه. 

 
اله أيًضا "اآلباء" و  كان للتفاعل مع "رائد األعمال المشهور" أعلى معدل تكرار لنموذج يحتذى به للمهاجرين، وت  •

"األصدقاء" و "العائلة/األقارب" على التوالي. يعتبر التواصل مع العائلة واألصدقاء مبادرة جيدة. تأكد من تقييم هذا بدقة 
وإال ستضيع وقتًا ثمينًا في دعم الشباب. بالتأكيد عندما ال يكون هناك آباء وأقارب، من المهم جدًا توظيف رجل أعمال  

يساعد ذلك وقتًا كبيًرا في جذب اهتمام رواد األعمال المهاجرين الشباب. ضع في اعتبارك أن الدافع  مشهور. سوف
 الجوهري للمهاجر الشاب هو العنصر األكثر أهمية. بدون هذا، ربما لن يكون لرجل األعمال الشهير التأثير المتوقع.

 
لة على التوالي: "الثقة" و "المخاطرة" و "اإلبداع".  كشفت مجموعة "المهاجر" عن أول ثالث صفات لنماذجهم المحتم •

كانت "الثقة" مرة أخرى هي الصفة األولى تماًما مثل تعريف المهاجرين على أنها أعلى جودة لنماذج يحتذى بها. عالوة 
هارات  هي نفسها في إجاباتهم: "مهارات االبتكار" ، و "مهارات القيادة" ، و "م 5صفات من أفضل  4على ذلك، كانت 

االتصال" مع فئة "الثقة" الرائدة. كان هذا هو األساس لحزم دعم  

 
األساليب التطبيقية هي أفضل طريقة لتدريب رواد األعمال المهاجرين الشباب. األساليب "التطبيقية )التعلم بالممارسة(" ،   •

طرق تم تحديدها  3"التوجيه" ، "المركزة على الطالب" هي أفضل 

 
يطلب أنسب التطبيقات الرقمية، فئات "الدورة التدريبية اإللكترونية" و "المنصة" و "التطبيق اإللكتروني" و  عندما  •

"الشبكات" كانت لها أعلى ترددات. أضاف المستجيبون "التعليم من خالل وسائل التواصل االجتماعي" و "األلعاب" إلى  
ت ترفيهية وتعليمية. لقد اتخذنا قراًرا بالتركيز مع حزم الدعم الخاصة بنا الفئات ، وكالهما جذاب للغاية بالنسبة للشباب كأدوا

على األدلة، تتكون من روابط متصلة بالمنصة والتطبيق اإللكتروني. يعود جزء "األلعاب" إلى األدلة، ولكنه أقل توجهاً نحو  
الميزانية المعتمدة والساعات المخصصة تجعل   التكنولوجيا وكان بإمكاننا إيالء هذا المزيد من االهتمام، على الرغم من أن

قرارنا االنتقال إلى النظام األساسي والتطبيق اإللكتروني 

 
كما انتقد بعض المستجيبين )مهاجرون شباب وخبراء( الجانب الرقمي ودافعوا عن آليات "غير متصل باإلنترنت". إضافة   •

لوجه" و "السفراء" و "األحداث" باعتبارها ردودًا من بعض إلى ذلك، تمت إضافة فئات "شبكات التواصل وجًها 
المستجيبين الناقدين. 

 
يجب أن تؤخذ "حواجز اللغة" و "المصاعب النفسية" و "العوائق المالية" في االعتبار بوصفها التأثيرات الرئيسية في   •

التدريبات.

 
الود والقدرة على االقتراب" و "مهارات ريادة  . أيًضا، تم تعريف " تعتبر "مهارات االتصال" ضرورية لمدربي  •

. األعمال" و "الصبر / المثابرة" و "الوعي االجتماعي والثقافي" على أنها صفات ضرورية لمدرب  
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خالل اجتماع الدروس المستفادة ، شارك جميع الشركاء وجهات نظرهم حول ما يفكرون به عن المشروع ، وما الذي كانوا سيغيرونه  
تعلموه وما كان يمكن القيام به بشكل أفضل: ، وما 
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 توصيات   28الفصل 

مع االستنتاج، على غرار اآلخرين في هذا المجال، أن ريادة األعمال هي خيار مهني قابل للتطبيق،    تتقارب نتائج مشروعنا 
  بغض النظر عن الدافع أو توقيت قرار الشخص بالهجرة.

يمكن أن يؤدي استغالل الفرص التجارية المختلفة التي المحددة في البلد المضيف إلى إنشاء أعمال تجارية مربحة من قبل رواد  
تي األعمال المهاجرين الشباب. امتثاالً للورقة المتعلقة "بتقييم وتحليل الممارسات الجيدة في تعزيز ودعم ريادة األعمال المهاجرة" ، ال

( ومع النتائج الرئيسية ألبحاث مشروعنا ، قمنا بتصميم  2016ى مستوى االتحاد األوروبي )المفوضية األوروبية ، تم تطويرها عل
  للشباب المهاجرين رواد األعمال لدعم رواد األعمال المهاجرين الشباب في بدء أعمالهم التجارية الخاصة. دليل 

ب الذي يوجه رائد األعمال الشاب المهاجر. من بين أمور أخرى، تناولنا الجوانب  دليل العاملين الشباب يساعد العامل الشاب والمدر
، والتوجيه ، والوصول إلى التمويل ،   التالية: اإللهام ، والتواصل، والمشورة القانونية، ودعم األعمال الفردية، وتدريب 

ريادة األعمال وسط مجتمعات المهاجرين في دول   والحساسية اللغوية والثقافية. الكتاب األخضر هو أداة تساهم في تعزيز
 ، وتوصي بما يلي:  

استخدام/توسيع الفرص للتواصل مع رواد أعمال مهاجرين )شباب( آخرين و/أو رواد أعمال محليين )في مراكز ريادة  •
إلى المعلومات والمعرفة الجديدة ،  األعمال(، بما في ذلك مقدمي الخدمات والعمالء المحتملين؛ يساعد ذلك في الوصول 

 وتحفيز إنشاء األعمال وتوسيع نطاق الجهود 
الوصول إلى الخطط المتاحة / الكيانات الرسمية المسؤولة عن تعزيز ريادة األعمال بشكل عام، وراود األعمال الشباب   •

 المهاجرين على وجه الخصوص 
؛ طلب الدعم جل االمتثال بسهولة للوائح بلد التدقيق بشكل دوري، و األطر المؤسسية والقانونية من أ •

 المهني إذا لزم األمر. هذا بالتأكيد أكثر من ذلك خالل 
استكشاف المساعدة التي يمكن أن يقدمها فرد أو أفراد األسرة أو غير األعضاء ، على أساس الثقة والتكامل ، من خالل   •

 للتغلب على التحديات اإلدارية واالجتماعية والثقافية المتأصلة  خبرتهم ومعرفتهم ، في جهود رائد األعمال
شجع التدريب الجماعي لتبادل الخبرات المكتسبة، ال سيما عن الجوانب المتعلقة بالبلد المضيف ؛ حاول الحفاظ على / تمرير   •

 معرفة الصناعات اليدوية العرقية التقليدية لدعم / بناء عالمتك التجارية المميزة
 اعتبارك إنشاء محاور لريادة األعمال مع مزيج جيد من األشخاص/رواد األعمال من إثني وأصلي  ضع في •
ضع في اعتبارك شراكة توجيهية، سواء بصفة متدربا يسعى إلى الحصول على دعم تكميلي و/أو مرشد يشارك مع أفراد   •

 ة األعمال اإلقليمية. المجتمع العرقي الذين تراكمت لديهم الخبرة كأصحاب مشاريع راسخين في بيئ 
ضع في اعتبارك مصادر تمويل األعمال المتعددة ، بما في ذلك المصادر البديلة )مثل التمويل الجماعي ، ومالئكة األعمال  •

، والتمويل األوروبي )المشترك( ، وما إلى ذلك( وغيرها من خطط الدعم الرئيسية لرواد األعمال ، بما في ذلك أموال  
 الضمان أيًضا

عن طرق قابلة للتطبيق لتقليل الحواجز اللغوية في البلد المضيف ، من خالل أخذ دورات اللغة األم )الرسمية وغير   ابحث •
  الرسمية( ، خاصة فيما يتعلق بالمصطلحات المتعلقة بالعمل.
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