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  ز   
 

  

   المحتوياتفهرس
  

  

  ١  ئج التعليمية المستهدفةالنتا

  ٣  تقديم

  ٧  نشاء المشروعات الصغيرةإ: الفصل األول

  ٧   كيف تبدأ مشروعك الصغير؟١-١

  ٨   تصنيف المشروعات٢-١

  ٩   تعريف المشروعات الصغيرة٣-١

  ١٤   الصعوبات التى تواجه المشروعات الصغيرة٤-١

  ١٧   أسباب فشل المشروعات الصغيرة٥-١

  ٢١  دراسة جدوى المشروعات الصغيرة: الثانىالفصل 

  ٢٢  قامة المشروعاتإأهداف  ١-٢

  ٢٢  دراسة الجدوى المبدئية ٢-٢

  ٢٣  دراسة الجدوى التفصيلية ٣-٢

  ٣٧  نشاء مشروع صغيراإلجراءات الالزمة إل: لثالفصل الثا

  ٣٧   إجراءات استخراج البطاقة الضريبية١-٣

  ٣٨   ترخيص المنشأة٢-٣

  ٤٠  يق عقد اإليجار في الشهر العقاري إجراءات توث٣-٣

  ٤٠   إجراءات استخراج السجل التجاري٤-٣

  ٤١   إجراءات استخراج شهادة التأمينات٥-٣

  ٤٣  إدارة المشروعات الصغيرة: الرابعالفصل 

  ٤٥   طرق إدارة المشروعات الصغيرة١-٤

  ٤٧   اإلدارة المالية للمشروع٢-٤

  ٥٣  الموارد البشرية إدارة ٣-٤

  ٥٤   إدارة اإلنتاج والعمليات٤-٤

  ٥٦   إدارة التسويق٥-٤

  ٥٨   اختيار وتخطيط موقع المنشأة٦-٤



  ح   
 

  ٦١   االستراتيجيات العامة إلدارة مشروع صغير٧-٤

  ٦٢  دارة في المشروعات الصغيرة التغلب على مشكالت اإل٨-٤

  ٦٧  نماذج ناجحة للمشروعات الصغيرة: الخامس الفصل

  ٦٧  بحث بنفسكا ١-٥

  ٦٨  مشروعات صغيرةل ةجحا ننماذج ٢-٥

  ٧٢  هذه النماذج الدروس المستفادة من ٣-٥

  ٧٥  التسويق بهدف تنمية المشروعات: سداسالالفصل 

  ٧٥   مفاهيم التسويق١-٦

  ٧٦   عناصر منظومة التسويق٢-٦

  ٧٩  ستراتيجيات التسويقا ٣-٦

  ٨٠   القوى الرئيسية المؤثرة في النظام التسويقى٤-٦

  ٨٣  المنافع التي يخلقها التسويق ٥-٦

  ٨٣   أهمية التسويق في الحاالت المختلفة للطلب٦-٦

  ٨٤   أنواع السلع وخصائصها التسويقية٧-٦

  ٨٧  )المستهلكين/العمالء( أنواع وخصائص المشترين ٨-٦

  ٨٨   تجزئة السوق٩-٦

  ٩٠  المنتجحياة دورة و االستراتيجيات التسويقية ١٠-٦

  ٩١   التسعير١١-٦

  ٩٣   التوزيع١٢-٦

  ٩٧   قرارات المخزون١٣-٦

  ٩٨   الترويج١٤-٦

  ١٠١  دراسة حالة لمشروع صغير: بعالفصل السا

  ١١١  الجهات الداعمة للمشروعات الصغيرة: مناثالفصل ال

  ١١١   الصندوق االجتماعي للتنمية١-٨

  ١١٤   جهاز تنمية المشروعات الصغيرة٢-٨

  ١١٥  ة مجمع خدمات المنشآت الصغير٣-٨

  ١١٧   المجلس القومي للمرأة٤-٨

  ١١٨   جمعية جيل المستقبل٥-٨

  ١١٩   االتحاد العربي للمنشآت الصغيرة٦-٨



  ط   
 

  ١٢١   بنك التنمية الصناعية المصري٧-٨

  ١٢٢   مؤسسة محمد فريد خميس لتنمية المجتمع٨-٨

  ١٢٤   مؤسسة ساويرس للتنمية االجتماعية٩-٨

  ١٢٥  ن المصرفي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة شركة ضمان مخاطر االئتما١٠-٨

  ١٢٥   بقنا جمعية تنمية قدرات المجتمع وحماية البيئة١١-٨

  ١٢٨  "الطرق المؤدية إلى التعليم العالى" مشروع ١٢-٨

  ١٢٩  المراجع

  ١٣٣  المالحق

  ١٣٥  قانون تنمية المنشآت الصغيرة: ١ملحق 

  ١٤١  االجتماعي للتنميةكيفية الحصول علي قرض من الصندوق : ٢ملحق 

  

  

  فهرس األشكال
  ٤٤  المدير/المهام الرئيسية للقائد): ١-٤(شكل 

  ٤٨  عمال المشروع الصغيرأمثلة لطرق تقسيم أ): ٢-٤(شكل 

  ٥٥  مكونات النظام الجيد): ٣-٤(شكل 

  ١٠٢  نموذج استرشادي لخطوات إنشاء وتجهيز المشروع الصغير): ١-٧(شكل 

  

  

  فهرس الجداول
  ١٠  خصائص األشكال القانونية المتاحة أمام المشروعات الصغيرة): ١-١ (جدول

  ٣١  أهمية القيمة الزمنية للنقود): ١-٢(جدول 

  ٦٨  لمشروعات الصغيرةللقصص نجاح ودراسات جدوى متعددة بها سرد مواقع ): ١-٥(جدول 

  ٧٤  تهدد المشروعات الصغيرةالتى عوامل الأهم ): ٢-٥(جدول 

  ٨٥   التسويق عند مستويات الطلب المتعددة):١-٦(جدول 

  ٨٦  الخصائص التسويقية للسلع االستهالكية): ٢-٦(جدول 

  ١٠٣   للصناعات الصغيرةةمجاالت مقترح): ١-٧(جدول 

  ١٠٣  مقترحات تفصيلية لمجاالت الصناعات التقليدية): ٢-٧(جدول 
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 ٣٧  الطرق المؤدية إلى التعليم العالى
  

  

  الثالثالفصل 

   مشروع صغيرنشاءإلاإلجراءات الالزمة 
  

  

  :وأن يكون لديك المستندات اآلتيةلتأسيس مشروع صغير البد 

  . ترخيص للعمل في هذا المكان-

 . بطاقة ضريبية-
 . سجل تجارى-
 . سجل صناعي في حالة المشروعات الصناعية-
 . شهادة تأمينات-

هذا الفصل كتابة نبذه عن اإلجراءات الالزمة الستخراج هذه المستندات طبقا لما هو معمـول بـه                 يتم ب 

حظة أن هذه اإلجراءات يتم تطويرها بصورة دورية، فيظل الملزم الستخراج هذه            حاليا ولكن يجب مال   

  .المستندات هو ما تقرره الجهة اإلدارية المنوط بها ذلك

  

  

   إجراءات استخراج البطاقة الضريبية١-٣
  

  :ةيتقدم طالب البطاقة الضريبية إلى مأمورية الضرائب التابع لها مقر المشروع ومعه المستندات التالي

  ).صورة بطاقة الرقم القومي للشركاء إن وجدوا( صورة بطاقة الرقم القومي -١

وجد شركاء   إن   ) شركة ذات مسئولية محدودة    -  توصية بسيطة  –تضامن  ( صورة من عقد الشركة      -٢

 .في المشروع
 .موثق من الشهر العقاري أو من عقد التمليك مثبت به التاريخ أو  صورة من عقد إيجار المكان-٣
 . يمأل المتقدم إقرار الذمة المالية بالمأمورية المختصة-٤
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 ٣٨  الطرق المؤدية إلى التعليم العالى
  

  
  

  

  منشأة ترخيص ال٢-٣
  

  :أوال اإلجراءات الالزمة الستخراج رخصة ممارسة نشاط تجارى

  :المستندات المطلوبة

  ".العقار"رخصة المبنى  -١

 .البطاقة الضريبية -٢
 .يخ من قبل الشهر العقاريعقد إيجار مثبت به التار -٣
 .صورة بطاقة الرقم القومي -٤
 ".الوحدة المحلية"موافقة التنظيم  -٥
 . صورة من الرسم الهندسي٥عدد  -٦
 .شهادة التأمينات -٧
 .موافقة الدفاع المدني -٨
 .شهادة صحية في حالة المواد الغذائية -٩
 .موافقة التموين في حالة المواد التموينية -١٠
 .افقة مكتب شئون البيئة في المحافظة في بعض الحاالتمو -١١

  

  
  

  :تذكر أن
 ملزم لجميع الممولين ويتم تقديمه للمأمورية المختصة من األول من           –اإلقرار الضريبي    -١

  .يناير إلى آخر مارس من كل عام
إخطار المأمورية المختصة بعدم البدء فى مزاولة النشاط على أن يتبعه إخطـار آخـر                -٢

 .ولة الفعلىبتاريخ المزا
فى حالة توقف النشاط مؤقتا، يجب إخطار المأمورية المختصة بفترة التوقف، وإخطـار              -٣

 . آخر بإعادة مزاولة النشاط

  :تجارية البد من توافر المستندات اآلتيةمنشأةتذكر أنه للحصول على رخصة

  صورة بطاقة الرقم القومى*  موثق عقد إيجار* البطاقة الضريبية  *رخصة المبنى  *

شهادة صحية فى حالة تداول أغذية      * شهادة التأمينات   * صورة الرسم الهندسى    * موافقة التنظيم    *

  .فقة التموين فى حالة اإلتجار بمواد تموينيةموا* موافقة الدفاع المدنى موافقة مكتب شئون البيئة * 
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 ٣٩  الطرق المؤدية إلى التعليم العالى
  

  :ثانيا اإلجراءات الالزمة الستخراج رخصة ممارسة نشاط صناعى

  :المستندات المطلوبة

  ".العقار"رخصة المبنى  -١

 .البطاقة الضريبية -٢
 .عقد إيجار مثبت به التاريخ من قبل الشهر العقاري -٣
 .صورة بطاقة الرقم القومي -٤
 ".الوحدة المحلية"موافقة التنظيم  -٥
 . صورة من الرسم الهندسي٥عدد  -٦
 .شهادة التأمينات -٧
 .موافقة الدفاع المدني -٨
 .شهادة صحية في حالة المواد الغذائية -٩
 .موافقة التموين في حالة المواد التموينية -١٠
 . لمحافظة في بعض الحاالتموافقة مكتب شئون البيئة في ا -١١
موافقة بعض الجهات مثل وزارة البترول والصناعة وغرفة صناعة الحبوب في األنشطة التابعة              -١٢

 .لها
 .موافقة الهيئة العامة للتصنيع إذا كان المنتج له مواصفات قياسية -١٣

  

  :ثالثا اإلجراءات القانونية الالزمة الستخراج رخصة المخابز

  :اءات السابقةباإلضافة لإلجر

ر في حالة طلب الترخيص لمخبز      امتأ ٤ واالرتفاع عن    ا مربع ا متر ٣٠ يجب أال تقل المساحة عن       -١

  .حلواني أو إفرنجي

  .رامتأ ٤ واالرتفاع عن ا متر٦٥ في حالة الخبز المدعوم يجب أال تقل مساحة المخبز عن -٢

  .مكانا مسكونا يجب أال يعلو المخبز -٣

  

  :القانونية الالزمة الستخراج رخصة المطابعرابعا اإلجراءات 

  :باإلضافة لإلجراءات السابقة

  .موافقة األمن العام -١

 .اشتراك غرفة المطابع -٢
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 ٤٠  الطرق المؤدية إلى التعليم العالى
  

  : في حالة المطاعم العمومية والمحالت العامةخامسا

  .موافقة األمن العام -١

 .إحضار فيش وتشبيه -٢
  

  

   إجراءات توثيق عقد اإليجار في الشهر العقاري٣-٣
  

من ينوب عنه بتوكيل رسمى إلى مأمورية الشهر العقـارى التـابع لهـا مقـر         أو   يتقدم المستأجر  -١

  .المشروع، ومعه بطاقة الرقم القومى

 . يتم دفع رسوم التوثيق-٢
 .يتم التوثيق فى نفس اليوم -٣
  

  

   إجراءات استخراج السجل التجاري٤-٣
  

لى الغرفة التجارية التابع لها مقر المـشروع  من ينوب عنه بتوكيل رسمي إ أو يتقدم صاحب المشروع 

  :الستخراج شهادة مزاولة، ومعه المستندات التالية

الحي التابع له مكان المشروع صادرا للغرفة التجاريـة بمـا يفيـد              أو    خطاب من الوحدة المحلية    -١

  .بالترخيص أو الموافقة

 .قبل الشهر العقارىعقد التمليك مثبت به التاريخ من صورة من عقد اإليجار أو  -٢
 . صورة البطاقة الضريبية، مثبتا عليها الشركاء إن وجدوا-٣
 . صورة بطاقة الرقم القومى لصاحب المشروع وللشركاء فى حالة وجود شركاء فى المشروع-٤
 . صورة من عقد الشركة فى حالة وجود شركاء فى المشروع-٥
  .ولة المهنةيتم سداد الرسوم المقررة للحصول على شهادة مزا -٦
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 ٤١  الطرق المؤدية إلى التعليم العالى
  

   إجراءات استخراج شهادة التأمينات٥-٣
  

من ينوب عنه إلى مكتب التأمينات التابع له المشروع، ويمأل النمـاذج             أو   يتقدم صاحب المشروع   -١

  .المعدة لذلك

 .التمليك الموثق في الشهر العقاري أو صورة من عقد اإليجار -٢
 .للشركاء إن وجدوا/ صورة بطاقة الرقم القومي لصاحب المشروع  -٣
 .الترخيص أو الحي التابع له مكان المشروع بالموافقة على النشاط أو خطاب من الوحدة المحلية -٤
 .صورة البطاقة الضريبية مثبت عليها الشركاء إن وجدوا -٥
يتم سداد الرسوم المقررة طبقا للقانون للحصول على شهادة التأمينات موضحا بهـا تـاريخ بـدء                  -٦

 .راكاالشت




