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تشــكل المؤسســات الصغيــرة والمتوســطة أكثــر مــن )% 90( مــن عــدد 

ــة بإمــارة عجمــان، ونظــراً ألهميــة هــذه المشــاريع  المنشــآت االقتصادي

ــرة  ــاريع الصغي ــة المش ــج تنمي ــاء برنام ــم إنش ــطة، ت ــرة والمتوس الصغي

ــد  ــل أح ــة ليمث ــة االقتصادي ــرة التنمي ــل دأي ــن قب ــز« م ــطة »تعزي والمتوس

اآلليـــات الهامــة التــي تعمــل الدأيــرة مــن خاللهــا علــى تطويرهــا لتعزيــز 

واســتدامة التنميــة االقتصاديــة فــي إمــارة عجمــان.

ويهــدف البرنامــج إلــى تهيئــة بيئــة محفــزة لريــادة األعمــال، وتنميــة 

فــي  الدعــم  تقديــم  خــالل  مــن  والمتوســطة  الصغيــرة  المشــاريع 

مجــال االستشــارات والتدريــب والتســويق. كمــا يهــدف إلــى خلــق المزيــد 

النشــاط  فــي  المواطنيــن  مســاهمة  وتشــجيع  العمــل  فــرص  مــن 

ــه  ــان كوجه ــارة عجم ــة إم ــز مكان ــي تعزي ــاهمة ف ــادي، والمس االقتص

للمشــاريع الصغيــرة والمتوســطة، تماشــيًا مــع رؤيــة امــارة عجمــان 

ال اســتراتيجية2021 التــي تهــدف إلــى تهيئــة بيئــة تنافســية لجــذب 

االســتراتيجية  االســتثمارات  واســتقطاب 
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المقدمة



الرؤية :-

مـــستــــــدام  مــتــــنـــــوع  تنـــــافــســـــي  اقـتــصــــاد   •
.2021 عــــام  بـحلــــول  واالبـتـكـــار  المـعـرفــــة  عــلــــى  قــــأيم 

الرسالة :-

خــالل  مــن  المســتدامة  الـتنميـــة  مــسيــــرة  تــعزيـــــز   •
ومشــروعات  الســياســـات  وإعــــداد  الـمستقبـــل  اســتـــشراف 
االقـــتصادي  والـتسويــــق  والــرقابـــة  والتنظيــم  التـشـريعــــات 
المتـــطورة. التـقنيـــات  باسـتـخـــدام  الــمـجـتـمـــع  إلســعــــــاد 

 
القيم المؤسسية :-

روح الـفـريــــق  •
التميز في األداء  •

السعادة واإليجابية  •
النزاهة والشفافية  •
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ــف  ــى التعري ــتناداً إل ــرة والمتوســطة: اس  المشــاريع الصغي
دولــة  فــي  والمتوســطة  الصغيــرة  للمشــاريع  الموحــد 
اإلمــارات العربيــة المتحــدة، يتــم تصنيــف المؤسســة علــى 
أنهــا صغيــرة أو متوســطة بنــاًء علــى نشــاطها االقتصــادي 

علــى النحــو المحــدد أدنــاه:
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التعريفات 

فئـــة 
المـشاريع



الهدف من الدليل

تهيئة البيئة الداعمة لتأسيس وتنمية المشاريع    •  
                                  الصغيرة والمتوسطة.

تعزيز ريـــادة األعمال الوطنية، وزيادة مساهمة         •  
                                 المواطنين في النشاط االقتصادي.

تعزيــز التنــوع االقتصـادي وتشجـيع األنشـطـة   •  
                                  القطاعية المعتمدة في إمارة عجمان.

رفـــع قـــدرات رواد األعـمـال وتـعـزيز تنافـسـيـة     •  
                                  المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

تقديـم الدعــم لضـمان استـمرارية المشـاريــع   •  
                                  الوطنية.
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مراحل تأسيس األعمال
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1. توليد
فكرة

6.  التسويق   
     والترويج 

     للمشروع 

8.   الموارد    
      البشرية

9. شهادات
الجودة 

3.   إعداد
      دراسة

      الجدوى 

4.   جودة 
      المنتج

5.   سعر
      المنتج

7.   الجوانب   
      المالية

10.  العالمات
       التجارية

2. كيفية اعداد
 خطة عمل

للمشروعات 
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الفكــرة هــي نقطــة االنطــالق لــكل شــيء، هــي مثــل البــذور التــي إذا 
تمــت رعايتهــا بشــكل صحيــح، ســوف تزهــر شــجرة قويــة مثمــرة. 

عنــد الخــروج بفكــرة عمــل جيــدة، يجــب اإلجابــة علــى االستفســارات 
التاليــة، ووضعهــا فــي االعتبــار عنــد اتخــاذ القــرار بتنفيــذ مشــروع مــا:

هل هذه الفكرة شيء تريد فعله حقًا؟  •
هل الفكرة تحل مشكلة قأيمة أم تلبي حاجة؟  •

هل الفكرة مختلفة عن المنتجات / الخدمات  الحالية؟  •
هل سيكون هناك عدد كاف من العمالء للمنتج /  •

   الخدمة المقترحة؟
هل سيكون العمالء على استعداد لدفع ثمن  •

                  المنتج / الخدمة؟
هل توجد منافسة على المنتج / الخدمة   •

المقترحة؟  
كم من الوقت سوف تحتاج إلى تفعيل فكرتك؟  •

هل هناك أي نقاط ضعف ملحوظة في فكرتك؟   •
يمكن التقليل منه؟  

هل الفكرة قابلة للتطوير  •
هل يمكنك تقديم المزيد لتلبية الزيادة في الطلب؟  •

1. توليدفكرة
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من أين تأتي األفكار :-
 

قبل أن نتحدث عن إنتاج األفكار يجب أن نسأل
أنفسنا من  أين  تأتي األفكار، البد أنها من الذهن

 هذا ما هو متفق علية، ولكن كيف تتولد األفكار في 
الذهــن؟ ماهــي المــادة الرٔييســية لألفــكار، ان توليــد األفــكار ال يتــم 
ــل مــن خــالل عقليــة  ــاد االفــكار، ب ــر واصطي ــة التفكي بمجــرد محاول
نشــطة وثــراء معرفــي ووجدانــي واطــالع واســع ومخيلــة رحبــة 
وذهــن واعــي ومتقــد، ومــن أجــل توليــد األفــكار يجــب أن تعــد 

ــة : -  ــور التالي ــل األم ــز ع ــه وترك ــداً وتثري ــك جي ذهن

•     التركيــز علــى المشــاكل: مــن الجيــد التفكيــر بحــل فكــرة 
اليوميــة  المشــاكل  علــى  ركــز  حقيقيــة  مشــكلة  تحــل  جيــدة 

خدمــة. أو  لمنتــج  الحقيقيــة  الحاجــة  لتحديــد 

•    االستكشــاف: يمكــن أن يكــون االطــالع علــى المواقــع المهمــة 
ومنصــات اإلنترنــت مصــدًرا جيــًدا لألفــكار، ومعرفــة كل مــا هــو 
جديــد فــي مجــال ريــادة األعمــال. قــد يكــون مــن المفيــد أيضــًا 
التعــرف علــى الشــركات الناشــئة، وطريقــة إطالقهــا، ومــدى تركيــز 

ــا. ــة عمله ــاالت وطريق ــا، ومج أعماله

ــان،  ــب األحي ــي أغل ــة: ف ــارات الخاص ــة المه ــة مجموع •     دراس
تنبثــق فكــرة العمــل الناجحة مــن عاطفــة رواد األعمــال أو مجموعة 
يمكــن  معينــة،  مهمــة  إلنجــاز  بهــا  يتمتعــون  التــي  المهــارات 

للمهــارات أن تحفــز الثقــة بالنفــس لصاحــب الفكــرة.
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ــي  ــير ف ــى الس ــاعد عل ــي ُتس ــة الت ــي الخريط ــل ه ــة العم ــّد خط ُتع
الطريــق الصحيــح؛ مــن أجــل الوصول إلــى الهــدف الرٔييســّي، فعندما 
يعتمــد العمــل علــى خّطــٍة دقيقــة وواضحــة عندهــا يكــون ُمعــّدل 
ــعى  ــتراتيجّية تس ــا اس ــل بأّنه ــة العم ف خط ــرَّ ــاًل. وُتع ــورة قلي الخط
إلــى تقديــم الُمســاعدة علــى إيجــاد حلــول للُمشــكالت، وتعزيــز 
مهــارات الموظفيــن وزيــادة تركيزهــم، وغالبــًا ال تعتمــد خطــط 

ــة معينــة. العمــل علــى حــدود زمنّي

•     كيفية إعداد خطة العمل

يهتّم الكثير من أصحاب الُمنشآت واألعمال بإعداد خطط عمل 
ُتساعد على نجاح أعمالهم، ومشاريعهم، وفيما يأتي معلومات 

عن خطوات إعداد خطة العمل:

كتابة وصف للقضّية األساسّية: هي تقديم تعريف   o
بالقضية األساسّية الخاصة بالعمل، والحرص على موازنتها مع 

حاجات اإلدارة، وبيئة العمل، والموّظفين.

تحديد األهداف الخاصة بالعمل: هو وضع مجموعة   o
من األهداف التي يجب تحقيقها من خالل خّطة العمل، ويجب أن 

تكون هذه األهداف واقعّية وتقبل القياس.

2. كيفية اعداد خطة 
عمل للمشروعات
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وضع استراتيجّيات أساسّية: هو اختيار   o
االستراتيجّية أو مجموعة االستراتيجيات التي ُتساعد 

على تنفيذ خطة العمل، وُتساهم في تحديد العقبات 
الُمؤثرة في نجاح الخطة، ومعرفة الطريقة المناسبة إلدارتها.

تحديد الشركاء والُعمالء: هي معرفة األشخاص   o
الذين سيشاركون في العمل، وتحديد األشخاص )الُعمالء( الذين 

سيحّققون فأيدة من النشاطات الخاصة بالعمل؛ أي المنتجات 
المصنوعة.

معرفة الموارد: هو إدراك صاحب الُمنشأة أو المشروع   o
للموارد التي يحتاجها حّتى ُتصبح خّطة العمل جاهزة للتنفيذ، 

وتشمل هذه الموارد فريق العمل، والميزانّية المالّية، ودعم اإلدارة.
توزيع المسؤوليات واألدوار: هو توزيع صاحب الُمنشأة أو   o

المشروع للُمسؤوليات على الُمشاركين في المراحل المتنوعة 
لخطة العمل.

إعداد جدول زمنّي: هو الجدول الذي ُيحّدد موعد بدء   o
التنفيذ الفعلي للعمل. دراسة الُمؤشرات الخاصة بنجاح ُخطة 

العمل: هي الُمؤشرات التي توضح مدى نجاح خطة العمل، كما 
ُتساهم في التأكد من تحقيق نجاح األهداف.

 •     دراسة الُمؤشرات الخاصة بنجاح خطة العمل: هي الُمؤشرات 
التي توضح مدى نجاح خطة العمل، كما ُتساهم في التأكد من 

تحقيق نجاح األهداف.
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بمجــرد أن تتوصــل إلــى فكــرة رأيعــة، وتكــون مســتعداً لبــدء عمــل 
تجــاري، فــإن أول خطــوة عليــك القيــام بهــا هــي إعــداد دراســة 
الجــدوى لمشــروعك، وهــي عمليــة جمــع معلومــات عــن مشــروع 
مقتــرح، ومــن ثــم تحليلهــا لمعرفــة إمكانيــة تنفيذهــا، وتقليــل 
ــادة ربحيــة المشــروع. وتســاعد دراســة الجــدوى علــى  المخاطــر وزي
معرفــة مــدى نجــاح هــذا المشــروع أو خســارته، مــن خــالل مقدرتــه 
علــى المنافســة والبقــاء فــي الســوق كنشــاط تجــاري مربــح. وتجيــب 
الدراســة علــى العديــد مــن األســئلة التــي يحتــاج رأيــد األعمــال لإلجابة 

عليهــا وفــق دراســة علميــة وافيــة منهــا: 

هل المشروع يستحق االستثمار؟   •
هل المشروع يعتبر فكرة جديدة وناجحة؟  •

إن القيــام بدراســة الجــدوى للمشــاريع أمــر ضــروري حتــى للمشــاريع 
الصغيــرة. وإذا كنــت ترغــب بالحصــول علــى نمــوذج دراســة الجــدوى 
يمكنــك  منهــا  االنتهــاء  علــى  لمســاعدتك  بالخبــراء  واالســتعانة 
االســتعانة بقســم تنميــة المشــاريع الصغيــرة والمتوســطة »برنامــج 

تعزيــز«.

3. إعداد دراسة الجدوى
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ويمكن تلخيص أهمية إعداد دراسة الجدوى على النحو التالي:

يساعد على تقييم األفكار أو المشاريع التجارية  •
  بعناية وبالتفصيل

م نظــرة عامــة على مــا إذا كانــت المشــاريع المخططة يقــدِّ  •
والمقترحة قابلة للتطبيق أم ال؟  

األعمــال بشــكل  احتياجــات مــوارد  يســهم علــى تقديــر   •
منهجي وواضح  

ــتثمار  ــه لالس ــدى مالٔيمت ــروع وم ــة المش ــى صالحي ــد عل تؤك  •
أو التمويل  

ــاء  ــأ أثن ــد تنش ــي ق ــكالت الت ــول المش ــات ح ــّدم مالحظ يق  •
تنفيذ مشاريع األعمال وكيفية إدارة أو تخفيف المشاكل  
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لتحقيــق النجــاح، مــن الضــروري جعــل المنتــج والخدمــة »المنبثقــة« 
ــن  ــن والمحتملي ــك الحاليي ــي لعمالٔي ــا يكف ــًا، بم ــتعداد« جذاب و »االس
إلشــعار وتحقيــق وجــوده وفأيدتــه، قــم بتمييــز منتجــك أو خدمتــك 

عــن المنافســين مــن خــالل جانبيــن رٔييســيين:

التغليــف يعتبــر مهــم للمنتــج حيــث الغــرض الرٔييســي مــن  o
ــزة ــع الجاه ــة البضأي ــو حماي ــوة ه ــب للعب ــف المناس   التغلي

  من التلف أثناء المناولة وتوزيع المبيعات.

سيكون لتصميم التغليف الجيد بعض العناصر مثل:  
مواد مناسبة وآمنة   

سهولة الحمل   
سهل التخزين أو وضعه على الرفوف   

سهولة الفحص   
سهولة الفتح واإلغالق   

سهولة التخلص وإعادة التدوير   

4. جودة المنتج

وضع العالماتالتعبئة والتغليف

التعبئة والتغليف
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الملصق عبارة عن تصميم رسومي  o
على مادة تغليف، يقدم وصًفا تفصيلًيا عن  

الشركة المصنعة واسم المنتج واالستخدام  
ووصف المنتج بشكل مكتوب.   

الجيــدة العالمــة  تتضمــن  أن  يجــب  عــام،  بشــكل   
                  التصميم ما يلي:   

العالمة التجارية والشعار
اسم المنتج والوصف

الرمز الشريطي والدفعي )إن وجد(
وزن المنتج

قيمة التغذية )عند االقتضاء(
تاريخ انتهاء الصالحية )عند االقتضاء(

المحتوى والعناصر المكونة 
اسم الصانع والموزع وعنوانه

سعر البطاقة  أو البضاعة أو المنتج 
شعار الحالل )إن لزمت(

شعارات أخرى )كما هو مطلوب(

وضع العالمات
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إن أحــد أهــم الجوانــب لنجــاح االســتيعاب لمنتــج أو خدمــة هــو 
ــة  ــن الربحي ــذي يضم ــعر ال ــو الس ــة«، وه ــعير »الصحيح ــة التس نقط
للبأيــع ويحقــق قيمــة للمشــتري. ويمكنــك تحديــد ســعر منتجــك 

ــات: ــذه التقني ــدى ه ــتخدام إح ــك باس أو خدمت

التسعير على أساس التكلفة الزأيدة

يســتخدم معظــم رواد األعمــال أســعار التكلفــة اإلضافيــة، حيــث 
تعمــل هــذه الطريقــة علــى التأكــد مــن أن الرقــم »زأيــد« ال يغطــي 
ــاح  ــد النســبة المئويــة مــن األرب فقــط النفقــات العامــة، ولكنــه يول
ــك  ــاص ب ــة الخ ــات العام ــم النفق ــن رق ــم يك ــا. إذا ل ــي تحتاجه الت

دقيًقــا، فقــد تواجــه خطــر انخفــاض األربــاح.
سعر البيع = التكلفة اإلجمالية + الربح المطلوب٪

ســـعـــر الطـلــب

تــم تحديــد أســعار الطلــب مــن خــالل الجمــع بيــن الحجــم والربــح، 
تبــاع المنتجــات مــن خــالل قنــوات مختلفــة بأســعار  عــادة مــا 
مختلفــة يحددهــا الطلــب علــى ســبيل المثــال: تجــارة بالتجزٔيــة 
ــوف  ــرة. س ــت مباش ــر اإلنترن ــوقين عب ــة، أو المس ــارة بالجمل أو التج

ــل. ــدة أق ــعر وح ــى س ــراء عل ــن الش ــر م ــة أكب ــى كمي ــل عل تحص

5. سعر المنتج
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أسعار تنافسية

يتــم اســتخدام األســعار التنافســية عندمــا يكــون هنــاك بالفعــل 
ســعر ســوق محــدد لمنتــج أو خدمــة معينــة، عــادًة مــا يتــم تحديــد 
هــذا النــوع مــن التســعير مــن ِقبــل الشــركة الرأيــدة فــي الســوق، 
والتــي ســتضطر شــركة أصغــر داخــل الســوق نفســها إلــى اتباعهــا. 
ويمكنــك إمــا تعييــن الســعر أعلــى قليــاًل بشــرط أن تضيــف خدمــة 
إضافيــة، أو تضبــط الســعر للحصــول علــى حصــة أكبــر فــي الســوق 

مــن المنافســين.

توصيف التسعير

ــز عــن طريــق إضافــة مبلــغ محــدد إلــى  يتــم حســاب ســعر الترمي
تكلفــة المنتــج، ممــا ينتــج عنــه الســعر الــذي يتحملــه العميــل 
وتســتخدم هــذه الطريقــة علــى نطــاق واســع مــن قبــل الشــركات 

ــة. ــار التجزٔي ــة وتج ــار الجمل ــة وتج المصنع
سعر البيع = التكلفة اإلجمالية + سعر الفائدة الثابت
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هــي عملّيــة إدارّيــة تهــدف إلــى تعريــف العمــالء بالخدمــات والســلع، 
وتعتمــد علــى تحقيــق أربعــة عناصــر هــي: تحديــد الُمنتجــات، ووضــع 
أســعار لهــا، واختيــار األســلوب المناســب لوصولهــا إلــى العمــالء، 
وصياغــة اســتراتيجّية ُتســاهم فــي ترويجهــا. كمــا ُيعــرف التســويق 
ــع  ــز بي ــى تعزي ــل عل ــي تعم ــراءات الت ــن اإلج ــة م ــه مجموع ــًا بأّن أيض
الُمنتجــات فــي األســواق، ومــن التعريفــات األخــرى للتســويق أّنــه 
اإلعــالن الــذي ُيســاهم فــي توضيــح طبيعــة البضأيــع، ومــن ثــّم 

ــا.     ــد بيعه ــتري بع ــى المش ــج إل ــن الُمنت ــا م نقله

توجد ُطرق كثيرة ُتساعد في نجاح التسويق للمشروع
ومن أفضلها التالي:- 

أفضل ُطرق التسويق للمشروع 

6. التسويق و الترويج
للمشروع

اإلعالن عن المشروع  
ــمُّ  ــذا يت ــا. ل ــن أهمه ــويق، وم ــأيل التس ــدم وس ــن أق ــر م ــو يعتب وه
والخدمــات.  للســلع  الترويــج  فــي  لــه  مالّيــة  ميزانّيــة  تخصيــص 
علــى  االعتمــاد  خــالل  مــن  التســويق  فــي  اإلعــالن  وُيســتخَدم 
طريقتيــن، األولــى: تصميــم اإلعالنــات الداخلّيــة: أّي أّن يتــم تصميــم 
ــة المتخصصــة  إعــالن خــاص للمنتــج باالســتعانة بالشــركات اإلعالنّي

بمجــال الدعايــة واإلعــالن مــن أجــل دعــم عملّيــة



 الدعاية والتسويق لها في الوسأيل اإلعالمّية، مثل
 الّصحف والتلفاز وغيرها. الطريقة الثانية: العالقات

 العاّمة: مجموعة من الوسأيل الُمستخَدمة للّتعامل
 مع الجمهور، وُتعَتبر من االستراتيجّيات الُمهّمة لكاّفة 

أنــواع الشــركات الكبيــرة والّصغيــرة. وتعتمــد العالقــات العاّمــة 
الزبأيــن،  إلــى  للوصــول  الُمتنّوعــة  األســاليب  مــن  العديــد  علــى 
حــول  بيانــات  علــى  تحتــوي  التــي  اإلعالمّيــة  الرســأيل  ومنهــا 
الشــركة، والُمنَتجــات الخاّصــة بهــا، وعالمتهــا التجارّيــة، وغيرهــا 
ــى  ــن عل ــول الزبأي ــي حص ــاهم ف ــي ُتس ــرى الت ــات األخ ــن المعلوم م

عنهــا. الُمعَلــن  الُمنَتجــات 

المبيعات  
مــن أفضــل الُطــرق الُمســتخَدمة فــي التســويق؛ إذ تختلــف أســاليب 
ــن  ــة، ولك ــواق التجارّي ــي األس ــركات ف ــن الش ــع بي ــتراتيجيات البي واس
فــإّن  العمــالء  بيــن  وكفاءتهــا  بجودتهــا  المبيعــات  تتمّيــز  عندمــا 
ذلــك ُيســاهم فــي تحولهــا إلــى طريقــة تســويقّية، مّمــا ُيــؤّدي إلــى 

اعتمادهــا كوســيلة مــن وســأيل الترويــج التفاُعلّيــة للشــركات.
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الوسأيل الرقمّية
التســويق، وتعتمــد  الُطــرق الحديثــة فــي  الرقمّيــة: مــن  الوســأيل 
بشــكل أساســّي علــى شــبكة اإلنترنــت، واألســاليب الرقمّيــة التفاعلّية، 
والحمــالت  الرقمّيــة،  واإلعالنــات  اإللكترونــي،  البريــد  أهّمهــا  ومــن 
ــعارها  ــت بأس ــتخدام اإلنترن ــويق باس ــأيل التس ــز وس ــة. وتتمّي الترويجّي
الكثيــر  توفيــر  الصغيــرة، وُتســاعد علــى  الشــركات  بيــن  المقبولــة 
مــن الوســأيل اإلعالمّيــة الحديثــة، مثــل المواقــع االجتماعّيــة بعــد 

الحصــول علــى الترخيــص الــالزم.



إّن تطبيق التسويق في أّي بيئة عمل يرتبط بوجود
 مجموعة من العناصر، وهي :-

البضأيع:   
ــف  ــا تختل ــادًة م ــالء، وع ــا للعم ــمُّ توفيره ــي يت ــات الت ــي الُمنتج وه
فــي الفوأيــد والُممّيــزات عــن بعضهــا بعضــًا؛ بســبب الُمنافســة بيــن 

ــركات.  الش

األسعار:   
د فــي  ــات، وُتحــدَّ ــات والُمنَتج ــة الخاّصــة بالخدم هــي القيمــة المالّي

ــاح للشــركات.  ظــلِّ الُمنافســة، وتســاعد علــى تحقيــق األرب

المكان:   
الُمرتبطــة  والخدمــات  الُمنتجــات  لبيــع  الُمخّصــص  الموقــع  هــو 

التســويق. بعملّيــة 

العروض:   
هــي عبــارة عــن الُطــرق الُمســتخَدمة فــي توضيــح فوأيــد ومزايــا 

الخدمــات والُمنَتجــات للنــاس

عناصر التسويق 
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إن الهدف الرٔييسي من بدء العمل التجاري هو بالتأكيد
ــي  ــئة ف ــركات الناش ــن الش ــد م ــلت العدي ــث فش ــاح، حي ــي األرب  جن
ــدم  ــة وع ــوء اإلدارة المالي ــبب س ــاء بس ــن اإلنش ــنوات م ــون 3 س غض

ــح. ــكل صحي ــات بش ــات والمصروف ــجل المبيع ــود س وج

المبيعــات  »ســجل  وجــود  مــن  الرٔييســية  المزايــا  وصــف  يمكــن 
التالــي: النحــو  علــى  والمصروفــات« 

يمكنك اتخاذ قرارات مالية وإدارية أفضل  •
يساعد على إعداد خطة دفع الضرأيب  •

توســعه  فــي  التاليــة  لخطوتــك  للتخطيــط  االســتعداد   •
توسعة العمل  

مــن المهــم أن يحصــل أصحــاب المشــاريع علــى تســجيل مناســب 
للمعامــالت التجاريــة؛ الدخــل والمصروفــات لتحديــد مــا إذا كان 
عملــك يحقــق ربحــًا، أم ال، كمــا يجــب تســجيل عمليــات عملــك 

التاليــة: المحاســبية  المســتندات  باســتخدام  اليوميــة 

الميزانيــة العموميــة: إغــالق اإلدخــال بعــد إجــراء التعديــالت  •
  وإعادة تشغيل دورة المحاسبة

والتكاليــف اإليــرادات  ســجل  الخســارة:  أو  الربــح  بيــان   •
  والمصروفــات التــي حدثــت خــالل الفتــرة المحاســبية، أي

  شهرًيا أو ربع سنوي أو سنويًا

7. الجوانب المالية
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مصدر مستندات العمل: إثبات المعامالت،  •
  مثل اإليصاالت والفاتورة والمبيعات

دفاتر األستاذ: يجب أن يتم تصنيف  •
المعلومات  المسجلة في المجلة في أعمدة   

ــجل  ــيق س ــًا لتنس ــان( وفق ــم / االٔيتم ــددة )الخص مح  
كمــا  المــزدوج،  القيــد  ذات  والمصروفــات  اإليــرادات   
تســجيالت أو  كتــب  شــكل  فــي  يكــون  أن  يمكــن   

إلكترونية  

ســجل  فــي  وضعهــا  يجــب  التــي  المهمــة  النقــاط  مــن 
 -: التالــي  وااليــرادات  المصروفــات 

اإليجارات
الماء والكهرباء

فواتير الهاتف واالنترنت
الطباعة والقرطاسية

نفقات المكتب

وسأيل النقل والمصاريف المرتبطة بها 
إصالح وصيانة

الترويج الشهري
أخرى
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بــدءاً مــن عــام 2018، طبقــت الهيئــة االتحاديــة للضرأيــب فــي دولــة 
اإلمــارات العربيــة المتحــدة ضريبــة القيمــة المضافــة، وهــي ضريبــة 
ــات  ــلع والخدم ــم الس ــى معظ ــرض عل ــبة %5 تف ــرة بنس ــر مباش غي
التــي يتــم توريدهــا فــي كل مرحلــة مــن مراحــل سلســلة التوريــد، 
هــذه  تكلفــة  يتحمــل  الــذي  النهأيــي  المســتهلك  إلــى  وصــوال 
ــح  ــب لصال ــل الضرأي ــاب وتحصي ــركات باحتس ــوم الش ــة.   تق الضريب
الحكومــة، ويقــع علــى عاتــق كل كيــان تجــاري فــي دولــة اإلمــارات 
لإلجــراءات  وفقــًا  الضرأيــب،  هــذه  تحصيــل  المتحــدة  العربيــة 
يعــرض  ال  حتــى  الهيئــة  إلــى  ودفعهــا  المحــددة  واالشــتراطات 

صاحــب المشــروع نفســه للمســاءلة.

المضافــة  القيمــة  ضريبــة  حــول  المعلومــات  مــن  لمزيــد 
يمكنــك زيــارة الموقــع الرســمي الهيئــة االتحاديــة للضرائــب.

ضريبة القيمة المضافة 



ــز األساســية فــي أي شــركة أو مشــروع  يعد الموظفــون مــن الركأي
ــدث  ــذي ح ــر ال ــور الكبي ــد التط ــى بع ــن، حت ــذ زم ــم من ــئ، أو قأي ناش
ــا  ــي اآلالت والتكنولوجي ــاره ف ــرت آث ــى ظه ــذي عل ــدث، وال وال زال يح
الحديثــة التــي لــم تقلــل مــن أهميــة العنصــر البشــري بالطبــع. 
فاألجهــزة والمعــدات لــن تعمــل بمفردهــا، ولــن تعمــل بكفــاءة إال 
علــى أيــدي أفــراد متخصصيــن. وبمــا أنهــم مهميــن وبدرجــة كبيــرة 
ــاءة.  ــن الكف ــة م ــى درج ــى أعل ــم عل ــب اختياره ــروع، فيج ألي مش
ولكــن لألســف تتجــه االف المشــروعات إلــى تشــغيل الموظفين 
ــم أي  ــل عليه ــن ان يحص ــذي يمك ــرات ال ــهادات والخب ــاب الش اصح
شــخص عــادي، ويجهلــون عوامــل اخــري قــد تميــز أشــخاص اخريــن، 
ــب  ــروعك يج ــاح مش ــان نج ــل، ولضم ــم أق ــت خبراته ــى وإن كان حت
ــة علــى درجــة عاليــة مــن الكفــاءة ممــا  تتمكــن مــن تشــغيل عمال
ــرع. ــكل أس ــور بش ــليمة والتط ــة س ــل بطريق ــير العم ــك س ــن ل يضم

إن إدارة المــوارد البشــرية لجميــع األعمــال، بغــض النظــر عــن الحجم، 
تتطلــب القيــام بالوظأيــف األربــع األساســية التالية:

1. توظيف 
األشخاص 

المناسبين للحصول 
على الوظيفة 

المناسبة

2.  دفع 
رواتبهم 

في الوقت 
المحدد

3. الحفاظ 
على 

أصحاب 
الموهبة 

4. إدارة انهاء 
خدمات 

الغير 
مناسب

8. الموارد البشرية
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لبدء التشغيل، يمكن أن يكون أي خطأ في
 التوظيف مكلفًا ومضراً لصاحب المشروع ومن

 األمور التي يمكن أن تقلل من األخطاء في التوظيف هي:

البحــث عــن مرشــحين مناســبين، واالطــالع علــى الســيرة   •
الذاتيــة الخاصــة بهــم، والبحــث فــي المواقــع المهنيــة المتخصصة، 
واإلعــالن علــى موقــع الويــب الخــاص بــك للبحــث عــن األفضــل.

االطــالع علــى حســن الســيرة والســلوك، والتركيــز علــى طــرح   •
رد  بكيفيــة  للتنبــؤ  المقابــالت  أثنــاء  بالســلوك  المتعلقــة  األســئلة 
فعــل شــخص إذا تــم وضعــه تحــت الضغــط، ومــا إذا كان ســيؤدي 

عملــه بالشــكل المطلــوب.

كانــت  إذا  الوظيفــة،  علــى  للمقدميــن  العمليــة  التجربــة   •
ــح  ــة المرش ــم تجرب ــب أن يت ــن، يج ــل معي ــب أداء عم ــة تتطل الوظيف
للوظيفــة علــى المهــام التــي ســيقوم بهــا ومعرفــة مدى مناســبته 

للعمــل.

البحــث عــن أفضــل المواهــب ويجــب توظيفهــا بســرعة   •
العقــود. أنــواع  مــن  بنــوع  لتزويدهــم  مســتعداً  تكــون  حالمــا 

يجــب اتخــاذ قــرار التوظيــف االســتراتيجي لتحديــد مــدة   •
العقــد لــكل موظــف يتــم تعيينــه، ويجــب أن تكــون مــدة التوظيــف 
ــف. ــارات الموظ ــل ومه ــات العم ــات ومتطلب ــع احتياج ــة م متوافق
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وغيرهــا مــن القوانيــن واللوأيــح التــي يجــب أن يطلــع عليهــا صاحــب 
المشــروع لمعرفــة الحقــوق الخاصــة بــه واالمــور التــي تترتــب عليــة 
ــرية  ــوارد البش ــن الم ــول قواني ــات ح ــن المعلوم ــد م ــة المزي ولمعرف
يمكنــك زيــارة الموقــع الرســمي لــوزارة المــوارد البشــرية والتوطيــن.

توظيف العمال والشباب والنساء
عقود العمل والسجالت واألجور

القواعد التأديبية
العقوبات

ساعات العمل
تفتيش العمل

نزاعات العمل الجماعية

السالمة وحماية الصحة والرعاية االجتماعية للعمال
إنهاء عقد العمل واستحقاقات نهاية الخدمة

التعويض عن اإلصابات واألمراض المهنية

25

توقيع عقد العمل بعد اختيار المرشح  •
 المناسب، ويجب أن يكون هناك عقد قانوني 

بين الموظف وصاحب العالقة، بحيث يتم فيه توضيح
 الشروط واألحكام لكال الطرفين في العقد.

القوانين واللوائح
مــن األمــور المهمــة التــي يجــب التركيــز عليهــا عنــد البــدء بــأي 
واللوأيــح  القوانيــن  جميــع  علــى  االطــالع  ضــرورة  هــو  مشــروع 
اإلمــارات،  دولــة  فــي  اتباعهــا  يجــب  التــي  والشــروط  واالحــكام 
واالطــالع علــى القوانيــن واللوأيــح المتعلقــة بتوظيــف واســتبقاء 
وإنهــاء / إقالــة الموظفيــن. وتحــدد هــذه القوانيــن واللوأيــح كل 

جانــب مــن جوانــب العمــل، وهــي:



من الجيد أن تقوم الشركات بالبحث والحصول على
تمنــح  حيــث  الســوق،  فــي  منتجهــا  جــودة  تدعــم  شــهادات   
المشــاريع، وتســهم  الشــهادات فوأيــد هأيلــة لجميــع أصحــاب 
فــي الوصــول إلــى معاييــر عاليــة تســاعد فــي حمايــة المســتهلك، 
بالنســبة  والتنميــة  الصناعيــة  الكفــاءة  تحقيــق  إلــى  باإلضافــة 

والمتوســطة. الصغيــرة  للشــركات 
ــب  ــددة الجوان ــهادات متع ــن الش ــة م ــد الحقيقي ــون الفوأي ــد تك ق
مثــل ســمعة العالمــة التجاريــة، والوصــول إلــى القطــاع العــام، 
والعطــاءات، واألســواق الحديثــة مــع إنشــاء مزايــا تشــغيلية وماليــة 

للمؤسســات نفســها.  

أنواع الشهادات

مــن  يكــون  قــد  المختلفــة،  المعاييــر  مــن  العديــد  وجــود  مــع 
ــا  ــن أن بعضه ــي حي ــك. ف ــل لعمل ــر األفض ــد المعايي ــب تحدي الصع
ــة  ــعبية عام ــر ش ــر األكث ــن المعايي ــد م ــإن العدي ــة، ف ــاص بالصناع خ
ــذي  ــاع ال ــن القط ــر ع ــض النظ ــة بغ ــي مؤسس ــا ف ــن تنفيذه ويمك

ــه. ــارك في تش

9. شهادات الجودة
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قائمة المعايير والشهادات التي ينصح 
صاحب المشروع الحصول عليها:

نظام ادارة الجودة  .1
نظام اإلدارة البيئية  .2

تكنولوجيا المعلومات  .3
إدارة المخاطر  .4

نظام إدارة الطاقة  .5
)LEDs( الثنأييات الباعثة للضوء  .6

الطعام الحالل: اإلنتاج، التحضير،   .7
المناولة والتخزين.  

زيــارة  يمكنــك  الشــهادات  حــول  المعلومــات  مــن  للمزيــد 
ــس. ــات والمقايي ــارات للمواصف ــة اإلم ــمي لهيئ ــع الرس الموق
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 تعريف العالمة التجارية وفقا للقانون االتحادي
ــر عالمــة  ــة » تعتب  رقــم 37 لســنة 1992فــي شــأن العالمــات التجاري
أو  كلمــات  أو  أســماء  مــن  مميــزا  شــكال  يأخــذ  مــا  كل  تجاريــة 
امضــاءات أو حــروف أو أرقــام او رســوم او رمــوز أو عناويــن أو دمغــات 
أو أختــام أو صــور أو نقــوش او اعالنــات أو عبــوات أو أيــة عالمــة أخــرى 
ــا  ــتخدم ام ــراد أن تس ــتخدم أو ي ــت تس ــا اذا كان ــوع منه أو أي مجم
فــي تمييــز بضأيــع أو منتجــات أو خدمــات أيــا كان مصدرهــا وامــا 
للداللــة علــى أن البضأيــع أو المنتجــات تعــود لمالــك العالمــة بســبب 
صنعهــا أو انتقأيهــا أو االتجــار بهــا أو للداللــة علــى تأديــة خدمــة مــن 

ــات. الخدم

ويعتبــر الصــوت جــزءا مــن العالمــة التجاريــة إذا كان مصاحبــا 
لهــا »لعالمــة التجاريــة هــي أكثــر مــن مجــرد شــعار وموقــع 

إلكترونــي وتشــمل مــا يلــي:

•     اســم العالمــة التجاريــة: هــذا الجــزء من هويــة العالمــة التجارية، 
         والتي يمكن التحدث بها

يـمـكـــن  ال  ولـكـــن  عـليـهـــا  الـتـــعرف  يــمــكـــن  الـعــــالمة:   •
         التحــدث بهــا علــى ســبيل المثــال: الرمــز، التصميــم، اللــون، نمــط 

         الحروف، الشخصية، اإليماءة

10. العالمات التجارية
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لبنــاء العالمــة التجاريــة دور مهــم فــي تحديــد مؤسســتك فــي 
نظــر الجمهــور، إنهــا جــزء ال يتجــزأ مــن المزيــج والنفقــات التســويقية 
الصغيــرة  الشــركات  ُتظهــر  والمتوســطة  الصغيــرة  للشــركات 
والمتوســطة الناجحــة تقليدًيــا روًحــا قويــة فــي تنظيــم المشــاريع، 
وتســتفيد مــن هــذه الــروح مــن خــالل ثقافــة محــددة مــن أجــل 
تقديــم خدمــات ومنتجــات مبتكــرة، فــي الواقــع يجــب تقديــم 
صــورة العالمــة التجاريــة ودعمهــا باســتمرار مــن خــالل قيــم وثقافة 
المؤسســة، كمــا يجــب أن تكــون العالمــة التجارية الناجحة متســقة 

ــات: ــن التطبيق ــد م ــر العدي ــرة عب ــل والخب ــي التواص ف

البيئة )واجهة أو مكتب(  •
الطباعة، الفتات، التعبئة والتغليف  •

الموقع واإلعالن عبر اإلنترنت  •
وسأيل التواصل االجتماعي وتسويق المحتوى  •

المبيعات وخدمة العمالء  •
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وتعد العالمة التجارية أحد أنواع حقوق الملكية الفكرية
 التي تشمل أيضًا:

•     حقــوق النشــر: حــق حصــري إلنتــاج وبيــع مــواد العالمــة التجاريــة 
         كمحو األمية / الفنية

أو عمليــة           المنتــج  لميــزة  القانونيــة  الحمايــة  االختــراع:  بــراءة       •
         التصنيع



إلنشاء عالمة تجارية مثالية لعملك، يمكنك
 اتباع الخطوات التالية:

1.  حدد عالمتك التجارية من خالل تحليل
      فكرة عملك

2.  تحديد جمهورك
مــع  تتوافــق  أن  يجــب   : المحتملــة  التجاريــة  األســماء  قأيمــة   .3

      فكرة عملك ومفهومك
التصميــم فــي  مشــروعك  توضــح  شــعار:  تصميــم  إنشــاء   .4

5. تســجيل العالمــة التجاريــة والتأكــد مــن أن العالمــة التجاريــة 
الجديــدة ال تشــابه أو تماثــل عالمــة تجاريــة أخــرى مســجلة

6. نشر عالمتك التجارية من خالل منصات تقليدية وعبر االنترنت

للمزيــد مــن المعلومــات حــول العالمــة التجاريــة يمكنــك زيــارة 
االقتصــاد. لــوزارة  الرســمي  الموقــع 
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ــاريع  ــة المش ــم تنمي ــل قس ــن قب ــل م ــذا الدلي ــداد ه ــم إع  ت
الصغيــرة والمتوســطة لتشــجيع رواد األعمــال ومســاعدتهم 
علــى تأســيس أعمالهــم الخاصــة والمســاهمة فــي خلــق 
ــان  ــارة عجم ــال بإم ــادة األعم ــر ري ــز وتطوي ــة لتعزي ــة إيجابي بيئ
والعمــل علــى تطويــر سياســات ومبــادرات تهــدف إلــى دعــم 
المواطنيــن لتأســيس أعمالهــم الخاصــة بشــكل مربــح. كمــا 
ندعــو جميــع رواد األعمــال والراغبيــن بدخــول مجــال ريــادة 
المشــاريع  لتنميــة  تعزيــز  ببرنامــج  االنضمــام  إلــى  األعمــال 
ــة  ــات المقدم ــن الخدم ــتفادة م ــطة لالس ــرة والمتوس الصغي
مــن تدريــب واإلدارة واالستشــارات القانونيــة ودعــم دراســة 

ــوم. ــن الرس ــاء م ــويق واالعف ــم التس ــدوى ودع الج
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الخاتمة والتوصيات



التسهيالت والحوافز

تخصيص نسبه )%10( من إجمالي العقود التي    •  
                                  تبرمها الجهات الحكومية سنويًا لتلبية احتياجاتها  

                                  الشرأيية والخدمية واالستشارية.

األولوية في ترسيه المناقصات والمزايدات        •  
                                  للعطاءات المقدمة من األعضاء في حال لم يتجاوز 

                                  الزيادة أو النقص في قيمة العروض المالية نسبة 
                                  )%5( من أفضل العروض المقبولة.

تخفيض القيمة اإليجارية لألعضاء في العقارات   •  
                                  المملوكة للجهات الحكومية بنسبة ال تقل عن       

                                   )%10(  من القيمة اإليجارية الُمقدرة من الجهة 
                                  المؤجرة،  وذلك خالل الثالث سنوات األولى من 

                                  التسجيل في البرنامج. 

االشتراك مجانًا في البرامج التدريبية والبحثية ذات   •  
                                  الصلة التي تنظمها الجهات الحكومية.

أولــويــة المشاركــة فــي المعارض التــي تنظمها   •  
                                  الجهات الحكومية.

دعم إعـــداد دراسة الجدوى.  •  
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دعــــم االستــــشــارات  •  

تيـسيـر حـصول األعـضـاء على التسهيالت اإلضافية   •  
                                  المـمنوحـة لـهـم فـي البـرامـج أو المـؤســسـات أو 

                                  الصناديق االتحادية ذات الصلة.

أي تسـهيــالت أو حــوافـز أو مـزايـا إضـافيـة تقررها  •  
                                  الدأيرة،  أو بالتنسيق بينها وبين الجهات ذات الصلة.
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شروط االستفادة من
التسهيالت والحوافز

وامتيــازات  تســهيالت  مــن  الســتفادة  يرغــب  بمــن  يشــترط 
ــرة  ــاريع الصغي ــة المش ــز لتنمي ــج تعزي ــاب برنام ــز أصح وحواف

المتوســطة المذكــورة فــي المــادة الســابقة مــا يلــي: 

أن تـكون المنـشـأة ُمرخصة في اإلمـــارة.   •  

أن تكون المنشأة مملوكة ملكية كاملة   •  
                                  من مواطني الدولة.

أال يكون قــد مضى على صـــدور رخـصـة   •  
                                  المنشأة أكثر من ثالث سنوات.
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•  أن يكون المشروع ُمقدمــًا من مواطنـي   
                                    الدولة وُينفذ لحسابهم.

أن يكون المــشــرف على تنــفيــذ المشروع   •                 
                                  ومتابعته من مواطني الدولة.

أن يتـــم تأسيـــس المــشــروع في اإلمــارة.  •  

أن ال يـكـون مــالـك الـمـنشــأة يمـلك أكـثـر  •  
                                 مـن خـمـس رخــص تـجاريــة.

إذا كـــان الـمشــروع قأيــم وتـرتبــت عـليــه   •  
                                 مـخالـفـات يـجـب على صاحب المشروع أن 
                                 يـعـدل أوضــاعــه للحـصـول عـلـى امتيـازات 

                                االنضمام للبرنامج.

الـتـزام صـاحـب الترخيــص بالتـعـاون مـــع   •  
                                  الــدأيــرة فيما يتعلق باإلفصاح عن البيـانات 
                                  وحــل شكاوى المسـتهلكيـن وشــكـــاوى 
                                  العالمات التجارية، وااللتــزام بكافة قرارات 

                                  الدأيرة والتشريعات السارية.
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تقديم افادة مكتوبة بان صاحب الترخيص   •  
                                  هو من يدير المشروع بنفسه.

أال تكون المـنشأة مستفيدة من اإلعـفاءات          •                 
                                  الممـنوحة للمشتركين في صندوق خليفه 

                                  أو أي صناديق أخرى مشابهه في اإلمارة.

أن تتـــوافر في المنشـأة أي معاييـــر أخـــرى   •  
                                  تحددها الدأيرة.

أن تكون ملكية المواطنين للمنشأة ملكية    •  
                                  حقيقية.

إخــطـــار الــدأيرة خــالل )30( يومًا في حال:  •  

تغـــيير الـمشـروع أو المنشأة أو نـقـل الـملـكيـة  -                               
                                     أو جزء منها إلى شخص آخر.

انتـفـاء أي مـن الشـروط والمــعاييـــر  المعتمدة   -                               

                                     من الدأيرة.

استخدام التسهيالت والحوافز والمزايا في     •  
                                  األغراض المحددة لها.
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ممارسة النـشاط الذي رُخصت المنشأة من   •  
                                  أجله، وعــدم تغــييره دون اتبـاع اإلجـــراءات 

                                   المـعـمــول بها لدى الدأيرة.

مع عــــدم اإلخــــالل بـأي عقوبة أشـد ينص   •                 
                                  عليــها أي تشريع آخـــر، ُيّغـــرم العضـو في 
                                  حـــال مخالفة أي من أحكام المادة )9( من 
                                 هذا القانون، بغرامة قدرها )10.000( درهم.

ُتضـــاعف قيـــمة الغـرامــة فـي حــال تكـرار   •  
                                  الـمخـالـفـة ذاتها خــالل سنــة، على أال تزيــد 
                                  قيمة  الـغرامـة في حــال التـكرار عن ضعف 

                                  الغرامــة المــــقررة. 

باإلضـافة إلـى الغرامـة الــمـقــررة بمــوجــب   •  
                                  الــفقـــرة )أ( من هذه الــمــادة، يجوز للدأيرة 

                                  اتخاذ واحد أو أكثر من التدابير اآلتيــــة:

استرداد الرسوم التي تم إعفاء   -                                   
                                                   العضو منها.

إلـغـاء التسـجيـــل في البرنامج.  -                                   



قنوات التواصل

37

الموقع الكتروني:
www.ajmanded.ae

البريد اإللكتروني:
SME.Adviser@AJMANDED.AE

لالستفسار: 

 06 703 3859
06 703 3834

+971 549 908 232
مــــركــز االتــصـــال: 

80070

 




