
 
 المؤّسسات القائمة بالمنزل

 

مريكية الشرق يتم تمويل برنامج المبادرات النسائية المستديمة من قبل وزارة الخارجية األمريكية، مكتب شؤون الشرق األدنى، مكتب مبادرة الشراكة األ
 بالتعاون مع أفضل الخبراء المحليين و العالميين سواء من المجال الخاص أو العمومي. WESبرنامج   IIE. تدير مؤسسة MEPI  أوسطية



 

المؤّسسة القائمة : النقاش.1
 :  بالمنزل

 هي ؟ ما
 هي متطلباتها؟ و ما 



المؤّسسة القائمة بالمنزل    
 :في البداية هي مؤّسسة 

 تّم فتحها بصفة قانونية-
 تقّدم خدمات أو منتجات-
 لديها موّظفين-
 مناولين/تتعامل مع شركاء-
 حرفاءلديها -
 تدّر أرباًحا-
 ضرائبية مسؤلياتلديها -
 

من  بهاالتعامالت يقع القيام /يكمن في كْون التحويالت اإلختالف   
 .المنزل

 



 نقاط النقاش 

 من تستطيع إعطاء
 أمثلة لمؤّسسات  

 ؟قائمة بالمنزل



إبتكار و تصميم فساتين أميرات:  1المثال   
 

 سيلين دومونو ـ فرنسا 
 
 تقوم بإبتكار ، تصميم مصممة فساتين عصامية ،•
 .و خياطة  فساتين األميرات يدويا حسب الطلب 
 .  عند والدة إبنتها قٌررت أن تفتح مؤسستها•

 إبنتها ذات األربع سنوات قامت بإلهامها
 .بفكرة  تصميم فساتين األميرات 

www.robe-princesse.com 
http://www.ouest-france.fr/actu/actuDet_-Les-Mompreneurs-des-meres-
entrepreneurs_39382-1170204_actu.Htm 



تصميم وصنع منتجات حرفية:2المثال   
 

 هالة شادي ـ تونس 
 هي متخصصة في إبتكاروتصميم الكتان ،عناصر.تعمل في مجال الحرف اليدوية•

 .الديكور، أكسسوارات المطبخ من النسيج
 و في لمناطق التي يرتادها  في السوق المحلية، للنزل تقوم مؤسستها ببيع منتجاتها•

 .السياح الذين تجذبهم مثل هذه المنتجات الحرفية

http://www.facebook.com/pages/SOCADECO/1
80897871964737 

Source: World Bank, “Les Femmes Chef d’Entreprises en Tunisie”  
http://www-
wds.worldbank.org/external/default/WDSContentServer/WDSP/IB/200
8/06/23/000020953_20080623154046/Rendered/PDF/WP0Tunisia1E
ntrepreneurs01PUBLIC1.pdf 

http://www.robe-princesse.com/index.html


 إنجليزي/مترجمة فرنسي : 3المثال 

 إيناس شايبي
 مترجمة مستقلة

www.elance.com/s/nounoussa 

http://www.robe-princesse.com/index.html


إبتكار المصوغ و الحليّ :  4المثال   
 

 منال معالج ـ تونس 
 اإلبتكارمتخصصة في  الحرف و الفنون متخرجة من مدرسة•
 .الحرفي 
 و الحلّي المعاصر المستوحى المصوغ بإبتكارتقوم أمال •
 .من الصناعات التقليدية التونسية 
 في البداية كانت غرفة نومي هي ورشة عملي الى يوم ،، •

 .،،الغرفةلم أعثر على سريري لشّدة وجود أغراض في 

http://www.facebook.com/amel.maalej 
Source: http://www.baya.tn/2012/02/28/amel-maalej-l-amour-du-bijou/ 

http://www.robe-princesse.com/index.html


 نقاط النقاش

 كيف تعمل المؤسسة القائمة في المنزل ؟ 
 بما تختلف عن المؤسسة العادية؟



 خصائص المؤسسة القائمة بالمنزل 

 ساعات العمل 

 التعامل مع الحرفاء

 وعرض المنتجات 
 تقديم الخدمات 

القرب من الحياة 
 العائلية

في العموم ساعات العمل . درجة نشاطها وتختلف ساعات العمل حسب نوع المؤسسة 
.مفتوحة اوتكون محددة  انيمكن   

في منزل الحرفاء او في مكان ,يتم التعامل مع الحرفاء بصفة مباشرة من المنزل ي
.يمكن ابضا ان يتم عن طريق الهاتف او الرسائل االلكترونية, عمومي  

في نقاط البيع مع ,يتم داخل المنزل  انتقديم الخدمة يمكن  وعرض المنتجات 
.الشركاء او بصفة مؤقتة في دور المعارض او على االنترنات  

عند فتح مؤسسة من المنزل فان صاحبة المؤسسة سوف تكون في تعامل مباشر مع 
العائلة وكذلك على مقربة من كل ما يتطلبه ذلك من مجهود مثال القيام  افراد

المنزلية  باالشغال  



 نقاط النقاش

 و التحديات ذات صلة الفوائدما هي 
 ؟ بالمؤسسة القائمة في المنزل



 فوائد المؤسسة القائمة بالمنزل
 اإلحساس بالرضا .                                                ساعات عمل لينة •
 .إمكانية القيام بنشاطات متعلقة بالمؤسسة                         التقليص في الكلفة ال توجد مصاريف كراء•
 .الحصول على عمل .                                    و كذلك قضاء شؤون المنزل•
 يمكنك العمل في ثياب النوم .                              قرب مكان العمل من مكان اإلقامة•

 

Sources d’Image:  
http://www.selfemploymentideasonline.com/category/work-from-home-ideas/ 

http://www.jenneez-onlinehomebiz.com/ 
http://easybusinesstoday.com/home-business/home-business-ideas.html 



 التحديات التي تواجهك عند العمل من المنزل

 تقطع و عدم انتضام ساعات العمل•
 قرب مكان العمل من مكان السكن•
 امكانية التغافل عن االمور الشخصية •
 .يمكن ان تتاثرالحياة االسرية في فترات ذروت العمل•
النضرة الخاطئة للمجتمع و التي تقوم على فكرة الموسسة القائمة في المنزل هي امر غير •

 .حرفي
 .الوضعية  المالية•
 .التصرف مع العمال •
 .االلتزامات االدارية•

 



 نقاط النقاش

 ؟ ما هي عوامل نجاح المؤسسة القائمة بالمنزل



 عوامل النجاح 
 مثال عمل جيد •
 توفر الموارد االساسية •
 مخطط تسويق•
 السوق والحرفاء, معرفة جيدة بالمجال •
 سلوك جيد في العمل •
 الفصل بين الحياة الخاصة و الحياة المهنية•
 بين الحياة الشخصية و العملية توازنخلق •
 .الجودة و االبتكار في المنتجات•



من الفكرة الى مخطط : التخطيط .3 
 المؤسسة 



 الفكرة
 

 وأنا محاسبة 
ارغب في العمل 

 من المنزل

ارغب في أن أبيع 
 المنتجات الحرفية 

 افكار ابيع ان اريد
الرسم على 

الخاصة  االقمصة
االنترناتعلى  بي  

 اصدراحلم بان 
منتجاتي العضوية 

الخارح الى  

 وأنا خياطة 
ارغب في عرض 
خدماتي في كافة 

 أنحاء تونس

حلمي هو مساعدة 
و بنات عمي  اقاربي

 على بيع التوابل

الحلوى  احب
ارغب  وكثيرا 

في بيعها 
 الكترونيا

ارغب في تقديم   
المساعدة في تنظيم 
الحفالت الخاصة 

 باالطفال



 الفكرة الجيدة
 :تعتبر الفكرة جيدة عندما

 تكون فريدة من نوعها و مميزة•
 تستجيب لحاجة ما•
 التنافس فيها قليل•
 

 الطلب العرض



 كيف تنتقلين من فكرة مؤسسة الى مؤسسة ناجحة

•1.2.3 
  

 
 
 
 
 

 الفكرة

تحسين الفكرة 
حتى تصبح 
فريدة من 

 نوعها

تطوير مثال 
 مخطط عمل جيد 

 والمؤسسة  تكوبن
الحرص على العمل 

 المتواصل
 مؤسسة ناجحة



  /مشروع العمل / مخطط المشروع / مخطط المؤسسة



 مخطط العمل

 .حددي كيف تعزم مؤسستك تحقيق االرباح•
 :االمور االساسية•

     
             +                 +                      + 

 
 االسس التسعة االساسية•

التحتية البنية العرض الحرفاء  األمور المالية 



االساسيات التسعة: نموذج عمل   
تخدم المؤسسة جزء أو أجزاء خاصة 

 بالحرفاء

تلبي حاجة  اوتبحث عن حلول لمشكلة ما 
من احتياجات الحريف من خالل مقترحات 

.ذات قيمة  

الخدمات المميزة موجهة للحرفاء عن 
 ونقاط بيع  وطريق شبكات توزيع 

.تواصل  

مقترحات  للقيمة التي توفر عروض طلب تكون 
 مصادر للدخل

ذات  وموارد هامة من شانها توفير خدمات مميزة 
 جودة عالية

اساسية ومن خالل القيام بنشاطات مميزة   

متواصلة مع الحرفاء  وعالقات جيدة  
 خالل كل المراحل 

بعض الموارد  وتكون غير مهمة  االنشطةبعض 
 يتم توفيرها من قبل الشركاء المهمين 

نموذج العمل على تركيبة  اسستنعكس 
.المصاريف  

$ 



 

 الشركاء المهمين

النشاطات 
 الرئيسية

 الموارد الرئيسية

 
 مقترحات القيمة

العالقة مع 
 الحرفاء

 والتواصل 
 التوزيع

 المداخيلمصادر  تركيبة المصاريف

قسم 
 الحرفاء



 خصائص نموذج العمل

 الجودة تصنعبنلمن 
المهمين حرفائكمن هم   

 
 
 
 
 
 

 
 
مختلف فرق األشخاص أو المؤسسات التي ترغب المؤسسة قي التواصل معها أو •

 .تزويدها بخدمات ما
يساعد مثال العمل في تحديد جزء أو أجزاء من شريحة الحرفاء التي ترغبين في  •

 .استهدافها
 .على صاحبة المؤسسة أن تختار على أي شريحة من الحرفاء سوف تركز اهتمامها•
 .على مثال العمل أن تجيب عن احتياجات محددة•
 :يمثل فريق من الحرفاء عدة شرائح عندما •
 .تبرر احتياجاتهم خدمة  أو منتج خاص•
 .يمكن التواصل معهم عن طريق مختلف وسائل التواصل االجتماعي•
 .تتطلب عالقات مختلفة مع الحرفاء•
 .توفر فرص ربح مختلفة•
 .هم على استعداد أن يدفعوا أمواال مقابل إضافة بعض التفاصيل إلى الخدمة أو المنتج•
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 : الجزء الخاص بالحرفاء
 

المؤسسة تقدم خدمة لجزء أو أجزاء   
 من الحرفاء 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 خصائص نموذج العمل

 
 ما هي القيمة التي تقدمينها للحرفاء؟

 ما هي المشاكل التي بإمكانك حللها ؟
ما هي الخدمات أو المنتجات التي تقدمينها لكل قسم من 

 أقسام الحرف؟

:مقترح القيمة   
هي تبحث عن 
 حلول لمشاكل 

و تلبي احتياجات 
الحرفاء من 
خالل تقديم 

عروض ذات 
.قيمة  

مجموعة من الخدمات أو المنتجات التي تخلق •
 .القيمة لقسم أو فرع خاص من الحرفاء

مقترح القيمة هو األمر الذي من شانه أن يحدد •
 .إلى مؤسسة سوف يتجه الحريف

مثال الثمن أو ⁽ القيمة يمكن أن تكون كمية•
مثال التصميم او ⁽ او نوعية ⁾ سرعة الخدمة 
 .⁾ تجربة الحرفاء

 :  العوامل التي تخلق القيمة 
 

تخفيض ,خدمة شخصية,الثمن ,النوعية,التصميم,األداء, التجديد
 .سهولة الوصول اليها,سهولة االستعمال,المخاطر



 خصائص نموذج العمل
 
بهم من  تتصلي ان حرفائكموسيلة اتصال يفضل  اي 

 خاللها
 االنكيف تتصلين بهم 

 شبكتك ادخالكيف يمكنك 
  االنفعالية  االكثر االساليب ماهي
 ذات الجودة الجيدة  االساليب ماهي

هذه الوسائل مع  طبيعة حياة الحرفاء  ادماجكيف يمكنك 
 اليومية

 
 
 

 :الشبكات  انواع
 .بيع مباشر في المقر •
 .االنترناتبيع عن طريق •
 .المخزن الخاص•
 .مخزن الشركاء•
 .بيع الجملة•

 
 

:التوزيع و التواصل   
 ثقديمهاعروض القيمة يتم 
من خالل شبكات 

بيع وتوزيع ,تواصل  

 :تمكن من  النهاشبكات التوزيع ضرورية  اوشبكات التواصل 
 .التخفيضات  وو كذلك حول العروض  الجديديةالمنتجات  والحرفاء حول الخدمات  اعالم •
 .الخدمة التي تقدمها المؤسسة اوالمنتج تقييم  تمكن الحرفاء من•
 .الحصول على الخدمات  اوالمنتجات شراء •
 .الخدمات للحريف اوالمنتجات  ابصال•
 .خدمات ما بعد البيعتقديم •



 خصائص نموذج العمل
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ما هو نوع العالقة الخاصة بكل شريحة من شرائح الحرفاء؟
 

 ما هي العالقات التي تمكنت من إطالقها؟
 

 كيف يندمج ذلك مع باقي نموذج العمل الخاص بك؟  
 

 :العالقة مع الحرفاء
تم إقامة عالقات مع 

كافة شرايح و طبقات 
الحرفاء وهنالك حرص 

 .على تواصلها

 :أنواع العالقات 
 وجها لوجه•
 شخص مختص•
•Self-service 
 خدمة الكترونية•
 مجموعة من األشخاص•
 خدمة مشتركة •



 خصائص نموذج العمل
 الشركاء المهمين  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

: االسعارنظام   
 
 
 سعر محدد•
سعر متغير حسب •

 .متطلبات السوق

:القيمة مقترحات  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :السعر المناسب
 التكلفة 

+ 
 االرباح

 

 :متوسط الربح 
 بيع المنتجات المصنعة•
 المهنية االمورتكلفة •
 تكلفة تسجيل المؤسسة•
 االنتاجتكلفة •
 العمولة•
 الكراءمصاريف •
 التسويق•

التوزيع والتوصيل   
 
 
 
 

 الموارد الهامة

 يدفعوا؟ ان لحرفائككم من المال يمكن 
 كيف يفضلون الدفع؟

 ما هي مساهمة كل طرف في الدخل العام؟

 :مصادر الدخل 
من مقترحات القيمة الجيدة التي تقدميتها  تتئتىمصادر الدخل 

 .للحرفاء
 

 



 خصائص نموذج العمل
: الشركاء المهمين  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

:النشاطات الرئيسية  
 
 
 
 
 

:القيمة مقترحات  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :أنواع الموارد
 ₎...,ادوات العمل,االثاث,نقاط البيع,المقر₍:مادية •
 
قواعد البيانات ,الشراكات ,حقوق المؤلفين ₍فكرية •
 ₎...,البرامج االعالمية ,
 
 ₎...,المتربصين, العمال₍ معنوية•
 
 ₎...,النقد,التامين,الضمان :مالية •

:الموارد الرئيسية  
هي عبارة عن 

الموارد التي توفر  
تدعم فرص تحقيق 
  واألمور التي سبق 

.إن تم تقريرها  

 ما هي الموارد الرئيسية الالزمة لمقترح القيمة؟
 بالنسبة لقنوات التوزيع؟

 بالنسبة للعالقات مع الحرفاء؟
 بالنسبة لموارد الدخل؟

 



 خصائص نموذج العمل
 الشركاء المهمين 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 النشاطات  
 الرئيسية 
 
 
 
 

 مقترحات القيمة  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

الموارد 
 الرئيسية
 
 
 
 

 :أنواع األنشطة 
 ₎...,الصنع, التصميم₍اإلنتاج •
, شبكات اجتماعية,مواقع االنترنات₍الشبكات •

 ₎...,منتديات
شبكة ,الضمان,التامين₍: األمور المالية •

 ₎...,االموال
 

 ما هي النشاطات التي يجب القيام بها حتى تتحسن القيمة ؟
 بالنسبة لقنوات التوزيع ؟•
 بالنسبة للعالقات مع الحرفاء؟•
 موارد الدخل؟ اوبالنسبة لمصادر •



 خصائص نموذج العمل
 الشركاء المهمين 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 النشاطات  
 الرئيسية 

 
 
 
 

 مقترحات القيمة
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :أنواع الشراكات 
 
 
 بين وحدتين غير تنافسيتين:التحالف االستراتيجي •
 
 شراكة استراتيجية ضد المنافسين : التنافسية •
 
 Joint ventureإلطالق مشروع جديد •
 
عالقة بائع مشتري لضمان عالقات لوجستيكية طويلة •

 .المدى

 الموارد الرئيسية 

 من هم الشركاء االستراتيجيين؟•
 من هم المزودون؟•
 ؟بهعلى المؤسسة القيام  ما هي الموارد التي تم الحصول عليها من قبل الشركاء؟ ما هو النشاط الرئيسي•



 خصائص نموذج العمل

 ما هي التكلفة األكثر أهمية ؟
 

 ما هي الموارد الرئيسية األكثر تكلفة ؟
 

 ما هي األنشطة األكثر تكلفة ؟
 

 :أنواع التكلفة 
شركات ₍ تقليص الكلفة قدر المستطاع:التي تتأثر بالتكلفة •

 ₎الطيران االرخص
التكلفة ليست اهم شيء بل بالعكس القيمة ₍التي تتأثر بالقيمة •

 ₎تعتبر اهم شيء
المصاريف ثابتة بغض النظر عن حجم :التكلفة الثابتة •

 ₎...,الكراء , المرتبات₍ المنتجات و الخدمات
 والتكلفة تتغير حسب حجم المنتجات : التكلفة المتغيرة•

 ₎االحتفاالت₍الخدمات 
 ₎ شراء بالجملة ₍تقليص الكلفة بسبب نشاط أكثر أهمية •

 :تركيبة المصاريف
 .أسس نموذج العمل التي تخفض التكلفة 

 
 

 مصادر الدخل
 
 



 النشاط
 .فريق من أربعة أشخاص •
 يتم تقسيم الفرق حسب سيناريو •
 :المؤسسة₎ قصة₍

 مثال ابتكار وتصميم قطع حرفية
 ₎البيع عن طريق االنترنت ₍ من الفخار و 
 تطوير نموذج خاص•
 ) Business Model(بمخطط عمل 

 



 الخطة  الىمن النموذج 
 ,تطوير رؤية واضحة للمؤسسة•

 .منتجاتها و الخدمات التي توفرها
 فهم الوسائل الالزمة والمراحل•
 الضرورية إلطالق المؤسسة  

 .  والبدء في تشغيلها
 اختبار النموذج المالي الخاص•
 .بالمؤسسة مسبقا 
 إعداد الوثائق الالزمة المتعلقة•
 باألمور اإلدارية و بمرحلة 
 .إطالق المؤسسة والحصول على التمويل الالزم 

 



 التركيبة األساسية لنموذج عمل
 الملخص 1•
 دراسة السوق  2•
 إستراتيجية العمل والمراحل األساسية  3•
 إستراتيجية التسويق 4•
 مخطط العمل 5•
 .االمكانيات و المخاطر,نقاط الضعف,تحليل القوة  6•
 مخطط الموارد البشرية 7•
 التوقعات المالية  8•
 تسجيالت اخرى  9•



 الموارد المفيدة 
 .مخطط اعمال تفاعلي من قبل وكالة النهوض بالصناعة •

http://pai.tunisieindustrie.nat.tn/ 
 :نموذج عمل اساسي •

http://www.businessmodelgeneration.com/ 
(Anglais)http://www.ninjentrepreneur.com/business-model-

generation-pourquoi-vous-allez-lire-ce-livre/ 
 :دليل التخطيط للمؤسسات•

fr.pdf-fillable-business-https://www.cibc.com/ca/pdf/small 
•

http://pai.tunisieindustrie.nat.tn/
https://www.cibc.com/ca/pdf/small-business-fillable-fr.pdf
https://www.cibc.com/ca/pdf/small-business-fillable-fr.pdf


 بعض المؤسسات التي يمكنها المساعدة
 WESالمؤسسة النسائية للتنمية المستديمة •

http://wesglobal.wordpress.com/ 
•Maghreb Enterprise Development Initiative (MEDI) 

 http://www.medi.org.tn/ 
 
•Start-Up Week-End 

 http://www.start-up-tunisie.com/  
 

•Tunisian Centre for Social Entrepreneurship 
 http://tcenterse.org/  
 

•Les Pépinières d’Entreprise (API) 

 http://www.tunisieindustrie.nat.tn/pepinieres/home.asp  

 

http://wesglobal.wordpress.com/


 مرحلة البداية  3    
 إطالق المؤسسة



 اإلعداد لمرحلة البداية 

:يجب القيام ب  
 الحصول على هوية 

 الحصول علي الموافقة القانونية 
 التمركز المادي او االفتراضي

 توفير الموارد الالزمة
 ايجاد التمويل



 
 

 الحصول على هوية للمؤسسة



 هوية مرئية 
 يتم ابرازها عن طريق رسم 

 نمطي خاص بالمؤسسة
 طموحات و نشاطات ,قيمها, 

 المؤسسة التي تترجمها هذه 
 ,الهوية من خالل االشكال

 العبارات و كذلك,الصور 
 الهوية المرئية. النصوص  
 في المجال التجاري تساعد  

 على معرفة و تمييز المؤسسات
 .عن بعضها البعض 

 محرك البحث ويكيبيديا: المصدر



 خلق هوية للمؤسسة 
 .“قيمها”و “ثقافتها”الهوية تعرف المؤسسة فهي •
 .تعود الهوية على المنتجات والخدمات التي تقدمها المؤسسة•
يتم الحفاظ على الهوية طوال وجود المؤسسة ولكن يمكن تغيرها •

 .أحيانا إن كان ذلك ضروريا
يجب ان تكون مرنة حتى يسهل تغيرها إن كان ذلك ضروريا في •

 .المستقبل
 .الهوية يجب ان تجذب مختلف شرائح الحرفاء•

 



 أمثلة عن الشعارات الخاصة بالمقاهي



أمثلة عن الشعارات الخاصة بالمحاسبات   



 الشعار

السما  

استعمال الفرنسية 
 نوعية الكتابة و االنجليزية

 األلوان

 الشعار



 الشعار الرابح 
 

ألسس الخمس ا
األساسية  

 لشعار ناجح

 البساطة 
Apprprie 
Versatile 

Intemporel 
ةال يسهل نسيانه   

Source: [Traduction] http://justcreative.com/2009/07/27/what-makes-a-good-logo 



...,الهوية تنشر في   
 الطابع الخاص بالمؤسسة•
   « carte visite »بطاقات تواصل •
 المناشير •
 الملصقات •
 لوحات إعالنية •
 مواقع االنترنت •
 الومضات االشهارية •
 أجنحة المعارض•
 ...,الخ •
 



 التحضير لهوية المؤسسة 
 :اختيارات عديدة •

 (…Photoshop, Corel, PowerPoint)استعمال برمجيات متنوعة 

 .استعمال خدمات توفرها المطابع 
 .شراء شعار جاهز من االنترنت 

 .االستعانة بخدمات مصمم غرافيكي
 



 
 الهوية القانونية 



...,خطوة أو خطوتين   

 إنطلقي

األمور اإلدارية المتعلقة 1
 .(*) ببعض األنشطة

االتفاق ,اإلذن األولي ₍ 
المبدئي حول األسس و 

 ₎ إعداد كراس الشروط

 :اإلذن المهني 1-
 
 

 التسجيل  (*)

بالنسبة للمشاريع  - 2
 والخدمات ,الصناعية

التجارية  السبيل الوحيد هو 
وكالة النهوض بالصناعة 

API  أو وزارة التجارة 
 
 
القانون ,السجل التجاري ₍  

التغطية ,االساسي
شهادة ,  اإلجتماعية 

الديوانة ,البراءة
 ₎ .....,الجمارك,
 

24h 

 تعود هذه على بعض األمور فقط (*)



  APIالشباك الخاص بال
 الشباك الخاص بمؤسسة النهوض بالصناعة•
 هو المركز الخاص“  API“ و المعروفة ب •
 يجمع. بكل األمور اإلدارية و القانونية  •
 هذا المركز في نفس الوقت فروعا من  •
 .كل اإلدارات التي تتدخل في فتح المؤسسة•
 هذه الفروع تساعد خالل كافة المراحل•
 مثال عند اإلعالن عن مشروع االستثمار •
 .والقانون األساسي الخاص بالمؤسسةّ  •
 
 تونس العاصمة:توجد هذه المراكز في •
 .  سوسة,صفاقس ,•

www.tunisieindustrie.nat.tn 



 مكاتب عديدة في مكان واحد
 مكتب المخاطب الموحد•
 مكتب النهوض الصناعي •
 مكتب تسجيل المداخيل المالية •
 مكتب مراقبة الضرائب•
•Bureau du greffe du tribunal de première instance  
•Bureau de l’imprimerie officielle de la république tunisienne 

 الجمارك\مكتب الديوانة •
 مكتب وزارة التكوين المهني والتشغيل•
 مكتب الحيطة االجتماعية•
 مكتب وزارة الداخلية •

 



 التمشي الذي يتم إتباعه في في الشباك الموحد 

 API بالمكتب الخاص 
 

 التنسيق.اإلعالن,المساعدة 

المالية المداخيلمكتب   
  

 تسجيل التأسيس

 مكتب المراقبة الجبائية
 التعريف الجبائي 

 اإلعالن عن فتح المؤسسة

 التسجيل في 
   المحكمة

 
 السجل التجاري 

المكتب الوطني 
 للطباعة

  
   JORTمنشورات 

 مكتب الديوانة 
 
 

 رمز الديوانة

 CNSSمكتب ال 
اإلنتماء إلى 

صندوق الحيطة 
 االجتماعية



 تمشي الباعث في الشباك الموحد
 
 

 API مكتب
,  المساعدة

  اإلعالن,التنسيق

 التسجيل في 
   المحكمة

 ”مشاريع إستثمارية ”اإلعالن عن •
 
 على اإلنترنت أو في الشباك الموحد•
 ساعة 24في ضرف ال يتجاوز  •

 
 التسجيل في المحكمة الخاصة بالمؤسسات•
 
 في الشباك الموحد عن طريق المخاطب الموحد •
 ساعة 24في ضرف ال يتجاوز   •

 
 التصرف في الفوائد الحكومية•
 في مهلة شهر واحد •

 
 



 التمشي اإلداري 

 اإلعالن عن مخطط المشروع •

 
 التسجيل القانوني •

 شكليات أخرى•
 ₎إلخ..,الجمركية ,  إجتماعية₍ 

1 

2 

3 



 اإلعالن عن المشروع
 )  صفاقس,سوسة,تونس العاصمة(في موقع الشباك الموحد لوكالة النهوض بالصناعة . أ 
 على األنترنات . ب

www.tunisieindustrie.nat.tn   
شهادة تسجيل إطالق المؤسسة يمكن الحصول عليها مباشرة من مقرات مكتب وكالة النهوض 

   ) صفاقس,سوسة,تونس العاصمة(بالصناعة 
  )ساعة 24في ضرف  (أو من أي فروها األربعة وعشرين الجهوية 

http://www.tunisieindustrie.nat.tn/


 اإلعالن عن المشروع
 :اإلستمارة نوعين •
 اإلستمارة  الخاصة بإطالق •

 مشروع صناعيمؤسسة 
 
 اإلستمارة  الخاصة بإطالق •

 مؤسسة خدماتية
 

   :محتوى اإلستمارة 
 تحديد صاحب المشروع •
 شهادة إطالق المؤسسة•
 تحديد مجال النشاط •
 خصائص المؤسسة•
 تمركز المؤسسة على أرض الواقع•
 عدد مواطن الشغل التي سيتم فتحها•
 الخدمات المزمع تقديمها  والمنتجات  •
 )المواد األولية , المعدات (  الموارد الالزمة •
 التخطيط  المحتمل الالزم إلطالق المشروع•
 قائمة بالوثائق الالزمة•



 التسجيل القانوني

 عن إدارة المسؤول
 المؤسسة

 نوع المؤسسة  رئس المال األدنى عدد الشركاء  مهام الشركاء

األمور  مجموع نفسه الشخص
 الشخصية 

 N/A شخص واحد
 

 مؤسسة شخصية

 المدراء\المدير
 المشاركين 

حسب  محددة
 المساهمة المالية 

أو أكثر دون  شخصين
 50أن يتعدى العدد 

مؤسسة ذات مهام  دينار 1000
 محدودة
SARL 

 المدراء\المدير
 المشاركين 

حسب  محددة
 المساهمة المالية 

 

 شخص واحد
 

مؤسسة شخصية  دينار 1000   
 مهام محدودة ذات

SUARL 

.المتوسطة القائمة بالمنزل واألساسية للمؤسسات الصغرى  الصبغات  



 الهوية القانونية إذا كانت المؤسسة شخصية 
  )فرد واحد (المؤسسة الشخصية •
 تتمشى مع المهن الحرة  - 
 يؤدي لوحده النشاط) بالضرورة شخصية مادية (صاحب المؤسسة  - 
 يدير و يراقب نشاط المؤسسة -
 فالمال في المؤسسة هو مال نفسه صاحبها .ليس هنالك رأس مال -
صاحب المؤسسة هو المسؤول عن ديون المؤسسة ألجل غير -

 .مسمى



 الهوية القانونية إذا كنت لوحدك المسؤولة 
 “SUARL“مؤسسة شخصية ذات مهام محدودة •
تأخذ الوضعية المعنوية للشخص عند  إدراجها في السجل  - 

 .التجاري
 دينار 1000: رأس المال األدنى-
 .مسؤوليات و مهام الشركاء محدودة حسب نسبة المساهمة المالية -
 الشركاء ,الرؤساء , المدير:إدراة المؤسسة -
 ,  الجرد,على الشركاء ألن يقوم بالتقرير الخاص بالتصرف-

 .و الحسابات السنوية
 
 



 الهوية القانونية في صورة وجود أكثر من شخص 
 ”SARL” المؤسسة ذات المسؤوليات المحدودة •
 يجب تسجيل المؤسسة في السجل التجاري-
   50)و األقصى هو  ( 2العدد األدنى للشركاء هو -
 األجزاء اإلجتماعية ال يمكن تحويلها بسهولة -
ال يمكن تحت هذا النوع فتح مؤسسات تأمين أو رأس المال أو -

 .اإلدخار



 الهوية القانونية
 :رابط التسجيل •

 “SUARLو SARL“األنواع األخرى الالزمة ل
 إعالن مشروع اإلستثمار•
 القوانين الخاصة بالمؤسسة•
•PV   للتسميات والمديرين 
 المرجعيات الخاصة بالهيكل المساهم بالمال•



 الشكليات األخرى
 الهوية الجبائية•
 السجل التجاري •
   JORTالمناشير •
 الرمز الديواني•
 اإلنتماء القانوني لمؤسسات الحيطة اإلجتماعية •



 
 

 ...اإلفتراضي والتمركز المادي 



 تحضير مكان العمل 
 :مكان العمل الالزم للمؤسسة يتطلب •

 النشاطات1.

 معدات التنظيم و التخزين 2.

 التواصل المحتمل مع الحرفاء 3.



 فضاء العمل المناسب
 يجب الفصل بين مكان العمل•
 عن باقي المنزل 
 يجب تأثيثه باألغراض•
 الالزمة لرفاهية العمال و الحرفاء 
 يجب تجهيزه بالمعدات •

 الالزمة لعمل المؤسسة 
 خلفية “ ضرورة الفصل بين•

 “وظاهر المشهد
 



 مختلف نقاط البيع

 أماكن عرض في المعارض
 مغازات مخصصة

  Porte a Porteالبيع المباشر 

 البيع الخاص في المنزل
Sources d’image:  
Magasin: http://laurajul.dk 
Stand de Marche: http://www.mcmontbeliard.fr  
Vente Privee: www.saumur-kiosque.com 
Porte a Porte: 



 البيع عن طريق األنترنات
 الموقع اإللكتروني الخاص•
 بوك الفيسصفحات •
 المدونات•



 البيع عن طريق األنترنات
 الموقع اإللكتروني الخاص•
 بوك الفيسصفحات •
 المدونات•
 



 البيع عن طريق األنترنات
 الموقع اإللكتروني الخاص•
 بوك الفيسصفحات •
 لمدوناتا•
 



 أنواع أماكن البيع
 :فضاء مادي 

 منظم ,للعملمادي  وملموس فضاء •
 (يمكن أن يكون ثابة أو متنقل •

 )..,حقيبة,مجلة
جهوزية تامة  ويحتاج حالة حضور •

 خالل ساعات محددة
التواصل مع الحرفاء يكون بصفة •

 .مباشرة
 
 
 
  

 :فضاء إفتراضي
 مقدم بصفة مميزة, إفتراضي  فضاء •
 مرتبط بعنوان إلكتروني أو رقم هاتف•
ال يتطلب حالة جهوزية و تواجد دائم •

 .خالل ساعات العمل
التواصل مع الحرفاء يتم في إطار •

 إفتراضي عبر األنترنات أو الهاتف
 
 
 
 
 



مغازات 
الحلوى

Source: http://laurajul.dk 



 مكونات المغازة
 :اللوحات اإلشهارية

 .تميز المغازة وماذا تبيع حتى

Source: http://laurajul.dk 



 مكونات المغازة

حتى : واجهات العرض 
تتمكن من عرض جميع 

المنتجات و كذلك 
العروض الخاصة

 :اللوحات اإلشهارية
تميز المغازة وماذا  حتى
 .تبيع

Source: http://laurajul.dk 



 مكونات المغازة

حتى : واجهات العرض 
تتمكن من عرض جميع 

المنتجات و كذلك 
العروض الخاصة

 :اللوحات اإلشهارية
تميز المغازة وماذا  حتى
 .تبيع

 عرض المنتج
 تنظيم المنتجات و كيفية عرضها  

Source: http://laurajul.dk 



 مكونات المغازة

حتى : واجهات العرض 
تتمكن من عرض جميع 

المنتجات و كذلك 
العروض الخاصة

 :اللوحات اإلشهارية
تميز المغازة وماذا  حتى
 .تبيع

 عرض المنتج
 كيفية عرضها   وتنظيم المنتجات 

بعمليات للقيام :  الصندوق المالي 
 التغليف و البيع للحرفاء , البيع 

Source: http://laurajul.dk 



 المكونات هي نفسها بالنسبة لكل المؤسسات 

 -2واجهة العرض    -1اللوحات اإلشهارية

 الصندوق الخاص بالمال -4 عرض المنتجات -3     



إلكترونية مغازةمكونات   

مغازات  
الحلوى

Source: www.bonbons-en-
ligne.com 



 مكونات المغازة اإللكترونية

 :اللوحات اإلشهارية•
تميز  حتى•

المغازة وماذا 
 .تبيع

Source: www.bonbons-en-
ligne.com 



 مكونات المغازة اإللكترونية
 :اللوحات اإلشهارية•
تميز  حتى•

المغازة وماذا 
 .تبيع

حتى تتمكن : واجهات العرض 
من عرض جميع المنتجات و 

كذلك العروض الخاصة

Source: www.bonbons-en-
ligne.com 



 مكونات المغازة اإللكترونية
 :اللوحات اإلشهارية•
تميز  حتى•

المغازة وماذا 
 .تبيع

حتى تتمكن : واجهات العرض 
من عرض جميع المنتجات و 

كذلك العروض الخاصة

Source: www.bonbons-en-
ligne.com 

 عرض المنتج
تنظيم المنتجات و كيفية 

 عرضها  



 مكونات المغازة اإللكترونية
 :اإلشهاريةاللوحات •
تميز  حتى•

وماذا  المغازة
 .تبيع

حتى تتمكن : واجهات العرض 
من عرض جميع المنتجات و 

كذلك العروض الخاصة

Source: www.bonbons-en-
ligne.com 

 عرض المنتج
تنظيم المنتجات و كيفية 

 عرضها  
بعمليات :  الصندوق المالي 

التغليف و البيع , للقيام البيع 
 للحرفاء 



 
 

 توفير الموارد
 الالزمة 



 توفير الموارد الالزمة
 :الموارد المادية و الملموسة 

 منصة عمل•
 أدوات تنظيم و تقسيم األرشيف•
 فضاء إستقبال•
 معدات خاصة•
 حاسوب•
 

Sources d’Image: http://homeklondike.com/tag/storage/page/4/ 



 توفير الموارد الالزمة
 :الخدمات 

 وسائل التواصل •
 ...,األنترنات,مثل الهاتف 
 الحساب البنكي•
 عنوان بريدي•
 خدمات نقل •
 خدمات بريدية •

Sources d’Image: 
http://www.moveoneinc.com/blog/relocations/enrelocation-
guide-dubai-utilities/ 



 توفير الموارد الالزمة
 

 :الموارد البشرية 
 العمال •
 المتربصين•
 المزودين •
 المحاسب•
 المحامي•

Sources d’Image: http://voyage-bons-
plans.aufeminin.com/w/sejour/voyages/photo/zoom/89301/femme-tissant-un-tapis.html 



 
 

 ...إيجاد تمويل 



 أنواع التمويل 
 تمويل شخصي•
 الخطوط اإلتمانية •
 )..,القروض,شخصية, البنك (
 /الهبات •



 التمويل 

 المتوسطة وبنك تمويل المؤسسات الصغرى 
 قروض  ومتابعة ,يقدم نصائح•

 .المتوسطة وللمؤسسات الصغرى 
 تهدف لمساعدة باعثي المشاريع •
 اإلستثمارالتي تتراوح تكلفة  

 .MDT 5وmDT 100 الجملية بين 
 .السقف المالي للفائدة يتغير حسب نوع المؤسسة•

  و (2بالنسبة للقرض على المدى المتوسط بين 
 سنويا ℅3.25و  ℅2.5تتراوح النسبة بين   سنوات7) 

و  ℅3.5تتراوح النسبة بين   سنوات 7) و (2بالنسبة للقرض على المدى المتوسط بين •
 . سنويا℅ 4

 
 

www.bfpme.com.tn 



 التمويل 
 البنك التونسي للتضامن 

 يوفر قروض مالية للحاملين على •
 كذلك لألشخاص الحاصلين  وشهادات جامعية 

 الذين ال يملكون وحرفية  وعلى شهادات مهنية 
 .ضمانات كافية للحصول على قروض من البنوك العادية 
في  اإلستثماراتالعمل على تشجيع  وتمويل للمؤسسات الصغرى  •

 FSNكذلك الحرص على العمل حسب شروط  والمناطق الريفية  
 دينار لغير اإلطارات المهنية 10000القرض األقصى بقيمة •
 دينار للحاصلين على شهادات عليا 20000القرض األقصى بقيمة •
 FONAPRA لالمطابقة  دينارللنشاطات 33000القرض األقصى بقيمة•
 ℅5قيمة الفائدة على القروض تبلغ •

http://www.emploi.nat.tn/fo/Fr/glo
bal.php?libre=167&menu=2 



 التمويل 
 مؤسسة التمويل المالي ,أدنا العالم العربي 

www.endarabe.org.tn 

 
 
 
 .العمال الذين برغبون في إطالق مؤسسة تدر الربح المالي في المنزل,األفراد : الهدف •
 دينار  1000 – دينار 200:القيمة المالية •
 الجدارة •
 تونسي الجنسية أو مقيم في تونس و متحصل على بطاقة إقامة صالحة•
 سنة  60و18بين :السن •
 .شهر كحدد أقصى  12تاريخ تسديد القرض •

http://www.endarabe.org.tn


 التمويل الحكومي 
• Le Fonds National de Promotion de L’Artisanat et                                   

des Petits Métiers (FONAPRAM) 
 http://www.emploi.nat.tn/fo/Fr/global.php?libre=163&menu=2 

http://www.emploi.nat.tn/fo/Fr/global.php?libre=163&menu=2


• Le Fonds de Promotion et de Décentralisation Industrielles (FOPRODI): 
participation dans le capital ou de dotation remboursable 

 المساهمة في رأس المال أو المساهمة من خالل منح يتم إستردادها
 http://www.tunisieindustrie.nat.tn/fr/download/CFGA/FOPRODI.pdf 

 
• Le Régime d’Incitation à la Créativité et à l’Innovation dans le domaine des 

Technologies de l’Information et de la Communication (RIICITC) 
 http://www.tunisieindustrie.nat.tn/fr/RIICTIC.asp 

 
• التشجيع على التنظيم الجبائي و المالي: تشجيع التنمية الجهوية   
 http://www.tunisieindustrie.nat.tn/fr/download/CFGA/Encourage.pdf 

 
• Le Cheque Service : Prime d’Etude et d’Assistance Technique fixée à 70 % du coût 

avec un plafond de 20.000 D. 

 



أنواع التمويل األخرى: التمويل   
 البنك األفريقي للتنمية : سوق التنمية •

www.soukattanmia.org 

 
 دينار 3000دينار و   1000هبة أو منح بين •
 األولوية واألفضلية للمشاريع التي تخدم الشباب•
 في حين أن عمر الشخص. و الطبقات الفقيرة,النساء,
 .الذي سوف ينتفع بالقرض غير محدد 

http://www.soukattanmia.org/


 CROWDFUNDINGالتمويل الجماعي 
 التمويل الجماعي هو تمشي يساهم في

 تمويل المشاريع من خالل القيام 
 أصدقاء (باإلتصال بأشخاص ماديين  
  )  ..,مدونين,األنترنت متصفحي,

 .للقيام بعمليات إستثمارية صغيرة
 في صورة تجميع هذه األموال  

 يمكن إستعمالها لتمويل المشاريع 
 التي تواجه صعوبات في الحصول

 على تمويل من الممولين المعتادين 
 )...,الشركاء,المستثمرين,البنوك ( 

www.kickstarter.com 

www.indiegogo.com 

flooosy.com 

fr.ulule.com 



:الموارد   



 
مرحلة التصرف في .4

 المؤسسة 
 المؤسسة يوميا



 أسس التصرف في المؤسسة
األنشطة  

 الرئيسية

األمور 
 اإلدارية

األمور 
 المالية

الموارد 
 البشرية

 التمويل

 التسويق

التصرف في 
 المؤسسة



 التصرف المالي

 إعداد ميزنية محتملة:التخطيط 1.

إعتماد جدول أو كتيب : التسجيل 2.
 حسابات

مراجعة الوضعية المالية : التحليل  3.
 بصفة منظمة 

 



الميزانية : التصرف المالي   
 

 هي تفصيل مدقق: الميزانية •
 .للمصاريف و األرباح المتوقعة •
 ,األجور: أمثلة عن مصاريف•

 ...,التأمين,شراء المعدات
 األرباح : أمثلة عن األرباح •

 .تكلفة الخدمات,الناجمة عن البيع 



الميزانية: التصرف المالي   
/ البيع



 نشاط مالي 
بيع عن (مؤسسة تهتم بتطوير وصناعة قطع حرفية •

 ) األنترناتطريق 
 
 فرق من أربعة أشخاص•
 
 تطوير ميزانية مهنية •

 كتابة مصادر األموال 1.

 كتابة المصاريف2.

 تحليل األرباح3.

 التوصيات4.



 فرض الضرائب
الضرائب على المداخيل الفردية

 يتم دفعها على مراحل التالية

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الضرائب على المؤسسات و يتم دفعها سنويا حسب األرباح التي حققها األفراد
   %30حسب قيمة الفائدة و قدرها 



 فرض الضرائب
األداء على القيمة المضافة •

6% :



الفواتير واألمور المالية   

تحديد الحريف 
عنوانه و رقم :

البطاقة الوطنية 
الجبائية الخاصة 

 به

رقم التعريف 
الخاص  الجبائي

 بالمؤسسة



الفوترة والمالية   
 تاريخ العملية

ثمن الخدمة 
أو المنتج 

خارج 
 الضرائب

القيمة المالية 
النهائية بعد 
إضافة القيمة 

 المضافة



 توثيق األمور المالية
 .من األساليب األخرى الحفاظ على كتاب الحسابات•
 الحفاظ على نسخ من الفواتير_
 .المتحصل عليها 
 الحفاظ على فواتير الدفع_
 الحفاظ على نسخ تسديد الكراء_
 الحفاظ على كل الوثائق األخرى_
 التي تظهر التعامالت المالية 

Source d’Image: http://www.csmonitor.com/Business/The-
Simple-Dollar/2011/0518/E-file-alphabetize-toss-it-tips-for-

filing-financial-papers 



 التصرف في الموارد البشرية
 :الموارد المهمة

 )الوقت*العامل(إستعمال المصادر •
 منح والتصرف في العطل•
 الضمان و الحيطة اإلجتماعية•
 قيمة األجور و التعويضات•
 اإلحتياجات للتكوين•
 النشاطات اإلجتماعية•



 النظام القانوني للمساهمة اإلجتماعية
 :نسبة المساهمة الخاصة ب•
 :المجال الصناعي•
-15,50% 



الحرفاءالعالقة مع   
 :دائما •
 يجب التوسيع في شبكة التواصل•
 التواصل مع الحرفاء عن طريق(
 شبكات التواصل اإلجتماعي  

 )و لكن بصفة شخصية
 إقامة عالقات تواصل منذ البداية•
 )...,الجرائد,اإلشهار(بصفة مستمرة 
 .توفير حظوظ أكبر للحرفاء األوفياء•

 فالحرفاء هم األكثر مساعدة و
 بإمكانهم المساعدة و بإمكانهم المساعدة  

 ...,على البيع من خالل الهديا و التخفيضات
Image 
source:http://www.theoutsourcingcompany.com/blog/s
ocial-media-marketing/7-tips-for-effective-networking 



 التسويق
 :من خالل مجاالت متعددة•
 عن طريق المواقع اإللكترونية و •

 المواقع الخاصة بالتواصل اإلجتماعي
 يتم طباعة و إستخراج مناشير•
 بصفة شخصية من خالل الذهاب•
 الى أحداث عديدة كالمعارض 
 ...,اإلجتماعات,
 بصفة مباشرة عن طريق التواصل•
 الرسائل,الهاتفي و البريد اإللكتروني 
 ...,الزيارات,

Sources d'image:http://lukelimblog.com/using-free-
marketing-on-your-business/ 



 توجه المؤسسة

 

 النمو

 الثابتة

 أسواق جديدة•
 فروع جديدة•
 جديدة منتوجات•

 فرص شراكة•
 قنوات توزيع جديدة•

األمور التي 
 تؤخر

 تنافس شديد•
 غياب التمويل•
 التصرف السيئ•
 قيمة منتج سيء•
 غياب الموارد•



مساوئ التوسع وفوائد   
 

 حرفاءأكثر •
 أكثر نشاطات•
 فرص جديدة•

 أرباح أكثر •
 إحساس بالرضا•

أكثر وقت في •
 العمل

إستثمارات مالية •
 أكبر

التوازن بين •
الحياة الشخصية 

العائلية يمثل  و
 تحدا



 التخطيط لتوسيع المؤسسة 
 حان الوقت لتستعدي لتوسيع أفاق مؤسستك

 

 تحيين مخطط المؤسسة



 
 

 النهاية
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