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  الخامسالفصل 

  للمشروعات الصغيرةناجحة نماذج 
  

  

ال إ،  دوى لمشروعات صـغيرة   يهتم هذا الفصل بسرد بعض قصص النجاح وكذلك بعض دراسات الج          

  .لذا نبدأ بهذا الجزءفهذا أول خطوات النجاح، تدرب على البحث والتحليل بذاتك، تن أنه يجب أ

  

  

  بحث بنفسكا ١-٥
  

أصبحوا رجال أعمال في     و عملوا بجد  و ا صغير اوا مشروع أ بد كثيرا من الناس  انظر حولك سوف تجد     

  .فكر كيف تفعل ذلك... ...ذكر كيف خططوا وعملوا وطورواا ،عدة سنوات

  

 فيها دراسات   دجن أنمواقع يمكن    علي   )١-٥(يحتوي جدول   تدرب علي البحث علي االنترنت      ن حتىو

 يمكن زيارة هذه المواقع وتصفحها لتجـد        . لها كذلك قصص نجاح   و  عديدة لمشروعات صغيرة   جدوى

المواقـع وصـفحاتها   بنفسك نماذج ناجحة للمشروعات الصغيرة، ولكن يجب مالحظة أن أسماء هـذه     

  .وربما تتغير في المستقبل) ٢٠٠٧مارس (الداخلية تم تسجيلها أثناء تأليف هذا الكتاب 

  

لذا يجب أن يتعلم المتدرب كيف يبحث بنفسه في االنترنت عن المشروعات الـصغيرة وهـذه عمليـة         

ن المخـصص   ثم الكتابة في المكـا    ) Googleكن  يول( محرك بحث علي االنترنت      أىستخدام  ابسيطة ب 

  :  التالية" الكلمات األساسية" من ياللبحث أ

  "دراسات جدوى" "مشروعات صغيرة"          "مشروعات صغيرة"

  "تمويل" "مشروعات صغيرة"      "قصص نجاح" "مشروعات صغيرة"

  "دعم" "مشروعات صغيرة"

  

، عندها سوف تحصل علي نتـائج عديـدة لهـذا البحـث           ) Enter( ثم تضغط مفتاح اإلدخال      ،وهكذا

نـه يمكننـا تطـوير البحـث        إ وبصفة عامة ف   ،حصل علي المطلوب  ت تلو األخر حتى     موقعا افتتصفحه

  . األولية قد تتضح لنا أثناء تصفح النتائجاستخدام كلمات أساسية أخرىب
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  لقصص نجاح ودراسات جدوى للمشروعات الصغيرةمتعددة بها سرد مواقع ): ١-٥(جدول 

 جهةال الموقع العام الصفحة الداخلية
http://www.sfdegypt.org 
/licsenes_unite_a.asp 

http://www.sfdegypt.org الصندوق االجتماعي للتنمية  

http://www.ncwwbdc. 
org.eg/arabic/whoweare.
asp 
http://www.afkargadida.
com 

http://www.ncwegypt. 
com 

 ةأالمجلس القومي للمر

http://alumni.fgf.org.eg/ 
Arabic/success 

http://www.fgf.org.eg/ 
arabic/ 

 جمعية جيل المستقبل

http://www.sme-
infocenter.com 
/small_project.asp 

http://www.sme-
infocenter.com 

مركــز دعــم المــشروعات 

  الصغيرة والمتوسطة
http://www.sedo.org/ 
index_a.asp 

http://www.sedo.org تنميــة المــشروعات هــازج 

  ةالصغير
http://arabic.microfinanc
egateway.org/section/ 
resourcecenters 

http://arabic.microfinanc
egateway.org 

ــل   ــة للتموي ــة العربي البواب

 األصغر
http://www.sme.gov.eg/ 
arabic/smepol_ara.htm 

http://www.sme.gov.eg  تنمية  مشروع - وزارة المالية 

سياسات المشروعات الصغيرة   

  والمتوسطة
http://www.kenanaonline
.com/page/SME 

http://www.kenanaonline
.com 

 بوابة كنانة

http://www.sanabelnet 
work.org/ar/mission 

http://www.sanabelnet 
work.org 

  شبكة سنابل

http://www.fekrzad.com/
library.php 

http://www.fekrzad.com فكر زاد  

  .هاحللن وعليهااح، نسوق هذه التجارب الواقعية حتي نلقي الضوء ولمزيد من اإليض

  

  

  صغيرةنماذج ناجحة لمشروعات  ٢-٥
  

  ستوديو الشبابا )أ(

عمل هيـثم   .  إحدى الكليات النظرية، أعفى من الخدمة العسكرية       في، تخرج   ة سن ٢٢هيثم شاب عمره    

 البدايـة   فيكان هيثم يساعد والده     . ية منطقة شعب  في أستوديو للتصوير    فيره مع والده    امنذ نعومة أظف  
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أماكن تجمع الشباب ويعرض عليهم خدماته بأن يلتقط لهم صورا تذكاريـة، ثـم               أو   فيخرج للمناسبات 

  .مضت ثالث سنوات وهيثم يقوم بمثل هذا العمل الروتيني.  ليبيعها لهمالتالي اليوم فييعود 

  

مال صغير مكنه من بدء مشروع صـغير،         استطاع هيثم على مدى ثالث سنوات أن يكون رأس           كنل

 يلتقطهـا   التي أحد التجمعات المزدحمة بالشباب، يعرض من خالله صوره          في ا صغير امكانواستأجر  

 الموقـع   فيكانت سمر تقف    . أقنع هيثم أخته سمر، الحاصلة على ليسانس اآلداب، أن تعمل معه          و .لهم

بعد مضى ثالث شهور، سمح هيثم ألختـه        . للشباب التقطها هيثم    التيستأجره هيثم، تبيع الصور     ا الذي

لـه   ااتفق هيثم مع أخته أن تصبح شريك      . بأن تمارس التصوير من خالل موقعه بمركز تجمع الشباب        

  .، وقررا االنفصال من حيث العمل عن والدهمكامل األهلية

  

امـا بتـشطيبه     موقـع راق، وق    فـي ستوديو   ال ااستأجرا مكان التطوير،   و مع العمل الجاد جاء المكسب    

هيثم يمارس عمله بالنهـار خـارج       واستمر  . ستوديو من أرقى استوديوهات المدينة    اوتصميمه ليصبح   

وتقف سمر  . ستوديو، حيث يقف ساعات طويلة يصور بكاميرا فيديو المؤتمرات والندوات والحفالت          اال

  فـي  تعود سمر للبيت  و ،وستودي اال في المساء يعود هيثم ليساعد سمر       فيو. ستوديو اال فيأثناء النهار   

المجتمع ينظر إلـيهم علـى أنهـم        . والدهم بالطبع فخور بهم   . ، ويبقى هيثم حتى العاشرة    الثامنة مساءا 

  .رضفوق األلشباب المكافح، واثق الخطى، فقد استطاعا أن يجدا لنفسيهما مكانا لصورة 

  

لذا . ه، وأن تجربته نتاج خبرة والده     ستوديو والد ا في مفاده أن هيثم لديه خبرة، وأنه تعلم         القد يثور جد  

  . أيضا من الواقعهي والتينسوق التجربة التالية 

  

  طابا للخزف والمشغوالت الحرفية )ب(

 كلية الحقوق، لكنه لم يعمل بالمحاماة كغيره من زمالئه، ولم يبحث عـن عمـل              في شاب تخرج    شادي

  فقد أحس أن قدراته الشخصية تمكنه مـن النجـاح          قرر خوض تجربة المشروعات الصغيرة     و حكومي

تجارة الخزف بتشكيالته   وهي   ، سوق المدينة، واختار فكرة ذكية     في لنفسه متجرا صغيرا     شاديستأجر  ا

مـع  و ، كيف يكتب على الخزف األسماء وكيف يجتذب زبائنه وكيف يفـاوض           شاديلقد تعلم   . الجميلة

 تتماشـى مـع طبيعـة       التـى ت الرخام والجرانيت     كيف يحصل على تشكيال    شاديمرور الوقت تعلم    

 وكيف يتعاون مـع     ، السوق فيتعلم كيف يحصل على األسعار المناسبة لألنواع المطلوبة          .معروضاته

  .من يقوم بتركيب الرخام والجرانيت
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ـ             في لمن يساعده    شادياحتاج    ا تجارته وكان أخوه قد تخرج لتوه، فعمل معه وأصبحا يمـثالن نموذج

 على قرض بسيط    شاديلقد حصل   .  الخزف وطالبي الرخام والجرانيت    ومحبيى رواد السوق     لد ارائع

 بتبنيمن إحدى مؤسسات التمويل المحلية لتوسيع تجارته وتنوعها، واستطاع أن يقنع مؤسسة التمويل              

 عـالم   في إحدى أدوات النجاح     هيإن فكرة إقناع اآلخر     . مشروعه كأحد المشروعات الصغيرة الرائدة    

  . مشروعات الصغيرةال

  

  إسالم لصيانة األجهزة اإللكترونية )ج(

تعـانى الفقـر    بالتى   هي بالغنية المترفة، وال     هي أسرة ريفية متوسطة الحال، فال       فينشأ إسالم يتيما،    

أعفى إسالم مـن الخدمـة      .  حصل إسالم على بكالوريوس الزراعة      حتي  جده ألبيه  قام بتربيته . المدقع

عمل إسالم بـصورة موسـمية بأحـد        . بحث عن عمل حكومي، فلم يجد     .  والدته العسكرية ألنه وحيد  

تـرك  . نتهي، وأصبح إسالم بال عمـل     ا صعيد مصر، لكن موسم العصير       فيمصانع السكر المنتشرة    

 ابائعحيث عمل    بسيطا،   وجد إسالم عمال  .  صعيد مصر وسافر للقاهرة باحثا عن عمل       فيإسالم قريته   

  .تروقهتكن لسنوات رغم أن هذه الوظيفة لم كذلك  يعمل ظل إسالم. بأحد المتاجر

  

عرض عليـه   .  تجارة األجهزة اإللكترونية ولعب األطفال     فيتعرف إسالم على صديق له تعمل أسرته        

قبل إسالم هـذه    .  وقت فراغه  في صيانة األجهزة اإللكترونية ولعب األطفال       فيصديقه أن يعمل معه     

 صيانة األجهزة اإللكترونية ولعب األطفال ثالث       في ظل إسالم يعمل     . تتوافق مع تطلعاته   فهيالوظيفة  

لقد تدرب إسـالم    . سنوات، ترك بعدها عمله كبائع وتفرغ لصيانة األجهزة اإللكترونية ولعب األطفال          

 البداية، أن   في القد كان حلمه بسيط   . جيدا، وهناك حلم ظل يراوده طويال، متى يمتلك مشروعا صغيرا         

 موقـع   فـي الحت إلسالم فرصة ذهبية، شقة صغيرة       . ة متطورة لصيانة األجهزة   يصبح صاحب ورش  

ستأجر الشقة،  الم يتردد إسالم،    . متميز لتجمع متاجر األجهزة اإللكترونية ولعب األطفال بوسط المدينة        

  . فتتح لنفسه ورشة صيانة بمدخراته البسيطةاو

  

برته وأصبحت ورشته مقصد الكثير من      لقد زادت خ  . مضت سنوات وإسالم يمارس عمله بهمة ونشاط      

 فـي فكر إسـالم بعـدها      .  هذه المهنة  فيوزاد عدد العاملين عنده ليصبح عشرة من المهرة         . العمالء

في استيراد قطع الغيار من الخارج بدال من الحصول عليها من تاجر التجزئة، ألن ذلك سوف يوفر له                  

 الـسفر   فـي علم مهارة االستيراد وليس لديه خبـرة        لكن إسالم كانت لديه مشكلة، فهو لم يت       . التكاليف

ظل إسـالم يجمـع المعلومـات       . للخارج وال يجيد لغة أجنبية تمكنه من التعامل مع الشركات األجنبية          

 تحكمها، وعن كيفية السفر للخارج واإلجراءات والمبالغ        التيوالبيانات عن كيفية االستيراد والضوابط      

 االستيراد من   في من ذوى الخبرة     اكان عمر واحد  .  إسالم على عمر   خالل هذه الفترة تعرف   . الالزمة
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 رحلتـه   فـي عرض عليه عمر أن يصحبه      . وثق إسالم صالته بعمر وبادله عمر العالقة      . هونج كونج 

أقنعه عمر باستيراد بعض قطع الغيار لتغطية تكاليف        . قبل إسالم العرض بعد تردد    . القادمة إلى هونج  

 عملية االستيراد، لكنه لم يكن يلح على صـديقه  في بتعلم كل صغيرة وكبيرة  افكان إسالم شغو  . الرحلة

  . ولم يرهقه باألسئلة، بل ترك صديقه يشرح له خطوات العمل كلما الحت فرصة لذلك

  

 هونج كونج عشرة أيام برفقة صديقه، وعنـدما عـاد           فيسافر إسالم خارج مصر للمرة األولى، بقى        

لقد غطت الرحلة األولى إلسـالم خـارج مـصر          . ه بعض قطع الغيار   إسالم كان قد شحن مع صديق     

 رحلته القادمة إلى الصين،     فيلم يتعجل إسالم االستيراد، بل طلب من صديقه أن يصحبه معه            . تكاليفها

بعـد عـامين   . لقد أصبح إسالم مولعا بالسفر والتعلم.  رحلته األولىفي رحلته الثانية ما فعله  فيوفعل  

لقد تعلم الكثير وأصبح قادرا على إدارة عملياته بنفـسه فأسـس        . يخوض التجربة بنفسه  قرر إسالم أن    

 دراسة جـدوى الـشركة      فيشركة لالستيراد والتصدير بعد أن درس سوق قطع الغيار بتأني وأسهب            

  . مجال شركته الجديدةفيالجديدة، وأقام عالقات متوازنة مع الموزعين وتجار الجملة 

  

أول تجربة بمفرده، فقد وصلت الشحنة من الصين بسالم، لقد حرص إسـالم علـى      فيلقد نجح إسالم    

لم يمض شهر واحد على وصول الشحنة حتـى         . استيراد شحنة وفق احتياجات العمالء وآليات السوق      

  .لقد حقق إسالم أرباحا معقولة من تجربته األولى بمفرده، فقرر تكرار التجربة. بيعت بالكامل

 سوق  فيلقد حجز لنفسه موقعا متميزا      .  مجال مهنته  فين رجال األعمال المعروفين     إسالم اآلن واحد م   

 صعيد مصر، فقد أقام لنفسه منزال جميال،        فيتجارة األجهزة اإللكترونية ولعب األطفال ولم ينس قريته         

قـد وصـلت     عيد إال وتكون المساعدات      يأتيوال  . وحرص على أن يكون كل العاملين معه من قريته        

   . فيهاتاجين وغير القادرينللمح

  

   العسلإنتاج مشروع منحل )د(

  :٢٠٠٦ و٢٠٠٥ يعامخالل  محددة تمت أرقامعتمد علي تقصة هذا المشروع المنفذ فعال س

  

  التكاليف االستثمارية -١

   خلية٥٠= عدد الخاليا 

   جنيه٧٥٠٠=  خلية من الخشب ٥٠تكلفة  فتصبح ا جنيه١٥٠= تكلفة الخلية الواحدة من الخشب 

   جنيه٦٠٠٠= تكلفة طرود النحل  فتصبح ا جنيه١٢٠= سعر طرد النحل 

   جنيه١٠٠٠" =براويز"شمع تكلفة 

   جنيه١٠٠٠= تكلفة إعداد الموقع 
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  :األدوات الالزمة للكشف والفرز

  ا جنيه٥٠= قناع 

 ا جنيه٥٠= قفاز 

  جنيه٥٠٠= فراز 

  جنيه٣٠٠= منضج 

  جنيه٥٠٠= أدوات أخرى 

   جنيه١٦٩٠٠= ليف االستثمارية  التكاإجمالي

  

 جاريةالتكاليف ال -٢

  جنيه٢٠٠= عمالة مساعدة أثناء عملية الفرز 

  جنيه٥٠٠= نقل ومصروفات أخرى 

  جنيه٤٠٠= مقومة آفات 

  جنيه١٠٠٠=  فترات الشتاء فيتغذية 

  جنيه٩٠٠= أخرى 

   جنيه٣٠٠٠= الجارية  التكاليف إجمالي

  

  العامفييتم الفرز مرتين  و المرةفي كجم ٨ية الواحدة إنتاجية الخل بافتراض متوسط

  كجم٨٠٠=٥٠×٨× ٢=  العام فيكمية اإلنتاج تصبح 

  جنيه١٥= متوسط سعر الكيلو الخام  أنوبفرض 

  جنيه١٢٠٠٠ = السنوي الناتج إجمالييصبح 

   جنيه٩٠٠٠= ة جاري بعد خصم التكاليف الالسنويمتوسط العائد ليكون 

  . السنة الثانيةفييصل لنقطة التعادل المنحل ن لذا فإ

  

  

  النماذج هذه الدروس المستفادة من ٣-٥
  

معرفـة  الهو سمات الشخصية، الصبر والمثابرة،      السابقة   هذه المشروعات    فينجد أن القاسم المشترك     

ـ              اإلو ه، لمام بفكرة المشروع، التعلم من التجربة وكيفية التعامل مع اآلخر، دراسة متأنية للسوق وآليات

 .عالقات تعاون مع اآلخرينوبناء والتعرف على مصادر التمويل 
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متباينة تقفز فـورا إلـى      الفكار  األإن  . واآلن دعنا عزيزي الشاب نحاول اختيار فكرة مشروع صغير        

دعنـا نطـرح هـذه      .  اختيارنا للفكرة  في العوامل المؤثرة     هي رى أي فكرة سنختارها، وما    الذهن، تُ 

 : فكرة المشروعتساؤالت التالية عنال

 المنطقة الجغرافية المحيطة بنا، لقد أنشأ جارنا مكتبة، وتعمـل           فيهل نختار فكرة ناجحة جربها الغير       

  !جيدة فكرة فهيإذن . اآلن بشكل رائع

 تفتقر إلى هذا النـوع مـن        فهي دعنا نجرب فكرة مطعم صغير، فإن المنطقة بحاجة لمطعم أنيق،            ،ال

  !الخدمات

  ! حاجة لهافيكرة تروق لك، إنها فكرة مغسلة، فالمنطقة السكنية المحيطة بنا  ربما هذه الفال،

  !ربما، كانت فكرة مخبز وحلواني

  !رشة صغيرة لقطع الرخام والجرانيتأو فكرة و

  : اآلتيةالخطواتعلى  بناء لكن دعنا نرتب أفكارنا

  ؟ أي مجال تمتلك الخبرة والمعرفة والكفاءةفي •

 . لديك خبرة بها، ونفاضل بينهاالتيفكار إذن لنختر مجموعة من األ •

 .دعنا نختبر الفكرة ونجمع المعلومات المتاحة عنها •

وليكن لدى  .  قصص النجاح السابقة، دعنا نجرى لها دراسة جدوى        فيإذا انتهينا لفكرة محددة، كما       •

 إعداد دراسة الجدوى بنفسك،     في دراسات الجدوى، وال بد لك من أن تشترك          فيمكتب متخصص   

 .قة فعلية وأن دراسة السوق قد تمت بجديةيوتتأكد من أن البيانات قد جمعت بطر
 

 من خـالل النـصائح      كيف تبدأ مشروعك الصغير؟   . ه ب  بدأنا الذيإذن يمكننا اآلن اإلجابة عن سؤالنا       

  :التالية

  .اختر مجموعة من األفكار القابلة للتنفيذ •

 .فاضل بين األفكار •

 .يك خبرة فيهااختر من بينها فكرة يكون لد •

 .اجمع معلومات وبيانات أكثر عن هذه الفكرة •

 .ة للمشروعيحاول عمل دراسة جدوى حقيق •

ك سوف تتحمل وتثـابر، قـيم        من معلوماتك ومن أن    ا بنتائج دراسة الجدوى وواثق    اإذا كنت مقتنع   •

 .ثم ابدأ تنفيذ مشروعك ، بصور نهائيةالفكرة

 .قم بفتح سجالت للمشروع •

 . دورياقيم أداء المشروع •

 . والتطوير خطة للمتابعة والرقابة الداخليةضع •



  نماذج ناجحة للمشروعات الصغيرة  والتحدياتالفرص  :المشروعات الصغيرة: ٢٧/١ك 
 

 ٧٤  الطرق المؤدية إلى التعليم العالى
  

تاب يوضح أهم المخاطر التى تهدد نجاح المشروعات الصغيرة من وجهه نظر بعض الكُ            ) ٢-٥(جدول  

  .العالميين

  

  )٥١مرجع  (تهدد المشروعات الصغيرةالتى عوامل الأهم ): ٢-٥(جدول 

 Sharon Nelton W. Gibb Dyer Harold P. Welsch  م

دارة إعدم المعرفة بكيفيـة       ١

  .وتشغيل المشروع

عدم القدرة علـي التفكيـر      

  .االستراتيجي

باب خارجيــة أســادعــاء 

  .للفشل

قصور فـي التعامـل مـع         ٢

  .الغير

عمال بـين   ضعف شبكة األ  

  .موارد المشروع

  .ضعف التخطيط

ــل و   ٣ ــعف التموي دارة إض

  .موالاأل

ضعف عالقات التضامن مع    

  .الغير

لمعلومــات عــدم تــوافر ا

  .المناسبة

عدم القدرة علـي مواجهـة       .النمو السريع بدون تحكم  ٤

  .الضغوط

  .ضعف التوجيه بالسوق

ــيط   ٥ ــص التخطــ نقــ

  .االستراتيجي

عدم التوازن في حياة رائـد      

  .االعمال

  .الفشل في التفويض

عدم القدرة علـي تكـوين        .عدم القدرة علي االبتكار  ٦

  .فريق

ا دوار التي يقوم به   تعدد األ 

  .عمالرواد األ

ــاونين    ٧ ــود مع ــدم وج ع

  .المدير/للمالك

قلـــة التـــزام وجهـــد 

  .المدير/المالك

  .رونةمعدم ال

قصور في االتصال بالبيئـة       ٨

  .الخارجية

خير في تنفيـذ بعـض      أالت

  .التصرفات

ــستوي  ــي الم ــة ف الرغب

  .المعيشي الفاخر

الفشل في التعرف علي نقاط       ٩

  .القوة والضعف

 أو  قـي خالالسلوك غير األ  

  .غير القانوني

  .نقص المعلومات المرتدة

االستفادة  أو   عدم تقبل النقد    ١٠

  .منه

ضعف القدرة علي التعبيـر     

  .خرينقناع اآلإو

عدم القدرة علي مـسايرة     

  .التطورات

  




