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إلعداد SMARTأداة و SWOTأداة التحليل المثلالمفيدةالمشاريع، تقييم الوقت والموارد المتوفرة من خالل األدوات المتاحة و/إعداد أهداف المشروع❑
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والتنبؤالتنقيب❑
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تحديد األساليب واالستراتيجيات العملية لخلق فكرة عمل ريادي❑

أن يصبح مألوفا لديك وتتعلم كيفية استخدام أداة فكرة عملية التصميم لبناء وتقديم فكرة العمل❑

تقييم جاذبية وجدوى فكرة العمل❑

االستفادة من الحاجة الحالية لتحويل الفكرة إلى فرصة ❑

االستعداد إلنشاء خطة أفكار تجارية محددة❑

تحديد نوع الشركة التي ترغب في إنشائها من خالل االستشارات اإلدارية والضريبية❑

عملكتسجلكيفتعلم❑

هدفكإلىالوصولأجلمناألنسبتحديد نوع فرص التمويل ❑

االستعداد الستخدام االدوات المتوفرة حاليا  للحصول على  التمويل❑
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كيف أقوم بإجراء بحث وإيجاد فكرة عمل؟❑

كيفية إعداد خطة عمل! دعنا نخطط❑

(بنية القانون الوطني)هل تعرف كيفية تسجيل شركة؟ ❑

كيفية التعامل مع العقود، الضرائب والتوظيف؟❑

منح مصداقية لعملي؟/ كيف يمكنني تمويل❑



؟عملفكرةوإيجادبحثبإجراءأقومكيف
"الذكية"واألهدافوالضعفالقوةنقاط،أولوياتكحدد :التخطيطمهارات

:تكونالتي يجب مراعاتها، مثل الكفاءة الالزمة ل" مهارات التخطيط العليا"بالتأكيد، هناك بعض 

،(أي تقييم البيانات والمعلومات من أجل تحديد الخطوات الواجب اتخاذها)تحليلي -

،(أي لشرح الخطوات الالزمة لبلوغ الهدف)التواصل -

،(أي اتخاذ قرار حاسم مدروس)حازم -

(أي قيادة النفس واآلخرين للوصول إلى هدف مشترك)قادة أقوياء -

(.أي تحليل البيانات المتعلقة بالمشكلة ثم تقديم حل)حل المشاكل -

. نسيق الجهودويتطلب تحقيق تلك الرؤية ت. ترتكز عملية التخطيط بشكل أساسي على تحديد األهداف والموارد الالزمة لتحقيق تلك األهداف

حاجة إلى التوجه إذا كنت ال ترغب في التعثر في دوامة الهبوط، فأنت ب. عندما تصبح الحياة أو العمل قاسية، فإن تحديد األهداف أمر بالغ األهمية

.واألهم من ذلك، تحتاج إلى معرفة كيفية الوصول إلى هناك. نحو أرضية أعلى



؟عملفكرةوإيجادبحثبإجراءأقومكيف

SWOT تحليل ال

واحدة من المهارات الرئيسية المعنية في عملية التخطيط هي القدرة على

تحديد وتقييم نقاط القوة، الضعف، التهديدات المحتملة، الفرص التي يتحملها

أي نشاط تجاري وعلى وجه التحديد الشركة العائلية لضمان استراتيجية وتخطيط

.خالفة أسلم

، وهو أداة للتخطيطSWOTألداة الصحيحة للقيام بذلك هي ما يسمى بتحليل ال ا

االستراتيجي التي أنشأها ألبرت همفري لتقييم نقاط القوة، الضعف، الفرص،

وهو يقوم على تحديد. التهديدات التي ينطوي عليها مشروع أو عمل تجاري

الهدف من خالل تقييم العوامل الداخلية والخارجية

:SWOTالحظ أن هناك أربعة عوامل في تحليل ال 
نقاط القوة والفرص-مفيدة 

نقاط الضعف والتهديدات-ضارة 

نقاط القوة والضعف داخل المنظمة-داخلية 

الفرص والتهديدات خارج المنظمة-خارجية 



؟عملفكرةوإيجادبحثبإجراءأقومكيف

SMARTتحديد األهداف الذكيةأداة

. رؤية تنسيق الجهودويتطلب تحقيق ال. ترتكز  عملية التخطيط بشكل أساسي على تحديد األهداف وتحديد الموارد الالزمة لتحقيق تلك األهداف

بحاجة إلى في دوامة الهبوط، فأنتإذا كنت ال ترغب في التعثر. عندما تصبح الحياة أو العمل قاسية، فإن تحديد األهداف أمر بالغ األهمية

.واألهم من ذلك، تحتاج إلى معرفة كيفية الوصول إلى هناك. التوجه نحو أرضية أعلى

مهمتها، أهدافها، تعد اإلدارة اإلستراتيجية أمًرا ضرورًيا لبناء مشروع تجاري ناجح وتتضمن وضع خطة لتوجيه الشركة أثناء سعيها إلنجاز

.غاياتها، واإلبقاء عليها في المسار المطلوب

تحقيق أحد مهارات التخطيط وإالدارة، االستراتيجيات واألدوات الالزمة لوضع خطة عمل ملموسة وفعالة في الواقع، والتي تعد ضرورية ل

SMARTعلى تحديد وتنسيق األهداف الذكية اإلنجازات الشخصية والمهنية، الذي ينطوي
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:المثالسبيلعلىهدفك؟لتحقيقالتحديد،وجهعلىستفعلماذا

.واحدةمرةاليوغابممارسةوالقياماألسبوعفيمرتينالمشي

SMARTمثال أداة تحديد األهداف الذكية 

بمعنى آخر، حدد بوضوح ما تريد 

وقابل يجب أن يكون شيئا ملموسا. تحقيقه

.   يقهللتنفيذ، حدد بوضوح ما تريد تحق

اطك وضعه بطريقة تسمح لك بقياس نش

.وتشمل موعدا نهائي

دعونا نلقي نظرة على مثال لتحديد أهداف 

SMART

التحديد

العمل القائم

الواقعية

بناءاعلى الوقت

كون يصبح هدًفا عندما ت. هذا تفكير تمني. أريد أن أمارس أكثر

أريد: محدًدا

.مرات في األسبوع3دقيقة 30أن أقوم بتمرين ال يقل عن 

ونتكعندماهدًفايصبح.تمنيتفكيرهذا.أكثرأمارسأنأريد
فيمرات3دقيقة30عنيقلالبتمرينأقومأنأريد:محدًدا

.األسبوع
نجحت؟أنكتعرفكيفذلك،قياسعليكتعذرإذا

.قابلة للقياسمرات في األسبوع 3دقيقة، 30

وما يمكنك تحقيقه بك،معر                                                                                              معرفة القيود الشخصية الخاصة 
.لديك هدف بعيد ولكن ال يمكنك الوصول إليه. واقعيا

، إذا لم يكن هناك حد زمني للوصول إلى األهداف قصيرة وطويلة االمد
مرات في األسبوع هو 3دقيقة تمرين 30. يكون حافزك للتصرف محدودا

.هدف محدد بالزمن

؟عملفكرةوإيجادبحثبإجراءأقومكيف

قابلية للقياس



؟عملفكرةوإيجادبحثبإجراءأقومكيف

عملية تصميم الفكرة

كرة ما تحتاجه حًقا هو العثور على استراتيجيات وأدوات لبناء ف

!عملك خطوة بخطوة وجعل مشروعك حقيقًيا

عملية وتحتاج فكرة العمل إلى وقت لتطويرها، اختبارها وتقييمها

لضعف هي األداة الرئيسية لتحليل نقاط القوة واتصميم الفكرة

.وجدوى فكرتك وفًقا لك والسياق الذي ترغب في إدراكه



؟عملفكرةوإيجادبحثبإجراءأقومكيف

كيفية إستخدامها: عملية تصميم الفكرة

استخدم عملية تصميم الفكرة لبناء فكرتك اإلبداعية خطوة بخطوة واستكمل نسيج

:كيفية استخدامها(.انظر الوحدة التالية)أعمالك التخطيطية 

سيكون كتاب فكرة العمل 

هو المورد الرئيسي لكتاب

. مشروعك على أكمل وجه

إصعد السلم 

خطوة خطوة، 

وإنجاز جميع 

المهام وتقديم 

الوثائق واألدلة

إبدأ من فكرة 

أو رؤية

كرة قم بإدارة مستنداتك، وكتاب ف

التي ستضيف عليها العمل، 

الرسومات، الصور، البطاقات،

مقاطع الفيديو، الروابط، 

التعليقات وما إلى ذلك

أو حدد الفكرة التي تريد إدراكها، 

الحلم الذي ترغب في تحقيقه، 

ره،مشروعك المقبل الذي سيتم تطوي

.يعهتعديل مشروعك، استعادته وتوس



؟عملفكرةوإيجادبحثبإجراءأقومكيف

لعملية تصميم الفكرةالخطوات الست 

[تعليمات]. انقر على كل مفهوم لمزيد من المعلومات

.أنت تبحث من حولك عن فكرة، رؤية

.ابدأ في التفكير في مشاعرك، قدراتك، معتقداتك، أحالمك وابحث عن مشاريع أخرى على حد سواء

.(رسم تخطيطي، خريطة ذهنية، قائمة بالكلمات الرئيسية واتصاالت ، الخ)مشاريع على األقل، وقم بتقييم االختالفات والتشابهات مع فكرتك واجعلها مرئية 4إلى 3اختر من 

:1الخطوة رقم 

استكشاف الفكرة-البحث عن فكرة 

.ضع قائمة بالموارد الالزمة لتطوير مشروعك بحيث يمكنك الوصول إليها بنفسك

.أن الموارد ليست موارد اقتصادية فحسب، بل هي أيًضا قدرات، مهارات ومعدات: تذكر

:2الخطوة رقم 

-البحث عن موارد يمكن الحصول عليها 
تقييم الموارد المحتملة

.  أنت في منتصف العملية، النشاط المركزي لعملية تصميم الفكرة

.في هذه المرحلة، أنت مستعد لتطوير نموذج أولي للفكرة

.أو بمواد رخيصة/ إذا كانت فكرة عملك منتًجا، فعليك إدراكها في مواد صغيرة و 

.اعمل بعض الصور أو الفيديو كدليل على التجربة. أو مع العائلة/ إذا كانت فكرة عملك عبارة عن خدمة، فعليك إدراكها مع األصدقاء و 

.الخدمة والخبرة من وجهة نظر العمالء/ قم بإعداد قائمة حول ما ينجح وما ال ينجح فيما يتعلق بالمنتج 

(.بناًء على التجربة)اصنع قائمة ثانية بكفاءات ومهارات منحتك الثقة أم لم تمنحك 

...بعض النصائح الصغيرة لنموذج فكرتك "

(.الورق، البالستيك وما إلى ذلك)لذا حاول إنشاء عينة باستخدام أي نوع من المواد . فقد يكون من المفيد رؤيتها ولمسها: إذا كان مشروعك يوفر منتجات أو يبيعها-

:مشاركة فكرتك مهمة. فحاول إنشاء لوحة قصة، مقطع فيديو أو الرسم بواسطة أي نوع من أدوات العمل لرؤيته... إذا كان مشروعك مرتبًطا باألحداث والمهرجانات -

!ال تقلق بشأن مشاركة فكرتك مع اآلخرين ألن المزيد من االقتراحات سوف تضيءعقلك. الحصول على تعليقات من اآلخرين والتحدث عن مشروعك مع اآلخرين يحدث الفرق

:3لخطوه رقم ا

-المصنوعات اليدوية والخبرات 

التجريب واالختبار

.، فكر فيما يمكنك به تحسين فكرة عملك وتعديلها3اقرأ اآلن القائمة مع ما يعمل وما ال يعمل فيما صنعته في الخطوة 

:مراجعة فكرة عملك والرد على هذا السؤال

هل فهم األشخاص الذين تشاركهم في مرحلة النماذج األولية مشروعك بسهولة؟

:4الخطوة رقم 

تقييم المعنى -العرض لآلخرين 
والمشاركة

!أنت قريب جًدا من القمة، العمل جيد

(.قد يكون تعليًقا نصًيا أو صورة أو مقطع فيديو أو مقابلة وما إلى ذلك)اجمع االراء والتعليقات من األشخاص المشاركين في مرحلة النماذج األولية 

.راجع وأعد كتابة فكرة عملك مرة أخرى 

:5الخطوة رقم 

االتجاه -ردود الفعل واالستعراضات 

والفرص

!ال تنس أن كل فشل هو نقطة أساسية لتحسين فكرة عملك حتى تصبح ناجحة
ية وذلك على شرح مفصل لهذه األداة إلى جانب نسيج مشروع إبداعي متوفر في كتاب التطبيق العملي بما في ذلك األلعاب التفاعل

https://www.creativeprojectcanvas.comالموقع 

:مربع التسهيل



؟عملفكرةوإيجادبحثبإجراءأقومكيف

إقتراحات وأمثلة

عملية تصميم الفكرة كخطوة أولية لنسيج المشروع اإلبداعي

خطوات لتحويل فكرتك إلى خطة عمل5

انتاج أفكار جديدة



عملخطةإعدادكيفية!نخططدعنا

ال يكفي مجرد امتالك فكرة جيدة عن منتج أو خدمة جديدة إذا لم تتمكن من

.اإلجابة على بعض األسئلة األساسية حول كيفية المضي قدًما بها

كذلك، فإن الشعور بمشاعر إيجابية حول القيام باألشياء الجيدة للناس

قطاعاتليس أساًسا قوًيا إلنشاء منصة لتقديم خدمات مهمة من فوقها، خاصة في

.مثل التنمية والمؤسسات االجتماعية

زمة، يحدد أهدافك، ويضع االستراتيجيات الاللعملكاتجاهنموذج العمل يمنح 

طة إعداد خ. لتحقيق أهدافك ويساعدك على إدارة المطبات المحتملة في الطريق

جياتعمل سيساعدك على تحديد األهداف التي ترغب في تحقيقها، واالستراتي
.الالزمة لتحقيقها

!تتيح لك خلق قيمة من أفكار جديدةخطط العمل أو نماذج



عملخطةإعدادكيفية!نخططدعنا

1/6نسيج المشروع االبداعي 

 Creative Projectنموذج أعمال مبتكر هو نسيج المشروع االبداعي 

Canvas (CPC)نموذج نسيج العمل االبداعي بدءاً من(BMC)   )

روًعا الذي يعتبر أداة إدارة استراتيجية وريادية لتصور فكرتك وجعلها مش
.مبتكرة جًدالوحة نسيج المشروع االبداعيMaterahubحًيا، طور 

تدامة، نسيج المشروع االبداعي هو إطار استراتيجي للتخطيط لمشاريع مس

جل حيث ال تشير االستدامة بالضرورة إلى األرباح االقتصادية طويلة األ

رية ولكن إلى األسس القوية التي تحتاج إلى تأسيسها لمشاريعك البش

.المهنية



؟هوما
.هو أداة مرئية توفر نظرة عامة مبسطة للمشروع

تركة يساعد في رسم صورة كبيرة، تصور مشروعك وتطوير رؤية مش

.عناصر رئيسية9وهي تتألف من . مع جميع المشاركين

؟إستخدامهلماذا

لتوسيع حياتك المهنية ➢

لتطوير نهج مبادر➢

للمراجعة، حل المشاكل، وتخطيط ونمو مشروعك➢

كيفية إعداد خطة عمل! دعنا نخطط

2/6نسيج المشروع االبداعي 



مع العملكيف يمكنك تطوير مبادراتك ومهاراتك اإلبداعية وقدراتك على العمل من خالل

هذه األداة؟

:يهدف نسيج المشروع اإلبداعي إلى مساعدتك على
رسم خريطة وتخطيط االفكار المختلفة للعمل أو المشاريع✓

تحفيز تفكيرك حول الجوانب المختلفة للعمل✓

ة في عملكقم بتطوير أفكارك وكيفية ارتباطها بأشخاص قد يرغبون في رؤية عملك، لجذب أو المشارك✓

المشروعقم بتوصيل الصورة الكبيرة بالتفاصيل الدقيقة لكل مرحلة من المراحل المحتملة للعمل أو✓

تقدير التأثير المحتمل لعملك من وجهات نظر مختلفة✓

خلط ما تفعله عادة مع بعض األفكار أو النهج الجديدة✓

كيفية إعداد خطة عمل! دعنا نخطط

(3/6)نسيج المشروع االبداعي 



ل مثل نسيج الفنان، إنه مكان لتحوي

إلهامك اإلبداعي إلى واقع ومشاركته 
.مع جمهور أوسع

عملخطةإعدادكيفية!نخططدعنا

(4/6)نسيج المشروع االبداعي 



سمات لكل مجموعة بما في 9هناك 

ح ذلك األسئلة لمساعدتك في توضي

.وتأمل مشروعك

تعرف على إجابتك واكمل مشروع 

نسيج تصميم المشروع اإلبداعي 
!الخاص بك

كيفية إعداد خطة عمل! دعنا نخطط

(5/6)نسيج المشروع االبداعي 



هنا يمكنك أن ترى أن نسيج المشروع 

أجزاء لمساعدتك على 4االبداعي مقسم إلى 
.تصور الجوانب الرئيسية لمشروعك

كيفية إعداد خطة عمل! دعنا نخطط

(6/6)نسيج المشروع االبداعي 



كيفية إعداد خطة عمل! دعنا نخطط

إقتراحات وأمثلة

عملية عرض نسيج المشروع اإلبداعي

نموذج نسيج العمل

نسيج المشروع إالبداعي في كتاب التطبيق العملي



شركتك؟تسجلكيف

.لهافقد حان الوقت لتسجيإذا قررت إنشاء شركة، واستكملت خطة عملك واخترت شكل العمل، •

سيتطلب تسجيل عملك العديد من القرارات المهمة التي ستحدد، من بين أمور

:أخرى، الضرائب التي ستدفعها وماهية التزاماتك كرجل أعمال ستكون

تسجيل اسم عملك أو االسم التجاري؛•

.شركة، إلخ،(LLC)شركة ذات مسؤولية محدودة -تسجيل عملك ككيان قانوني•

التسجيل لدى السلطات الضريبية الصحيحة؛•

التسجيل للحصول على التراخيص والتصاريح المناسبة؛•

االولىالخطوات



شركتك؟تسجلكيفتعرفهل
العملإسمتختاركيف

إختر اسًما لشركتك يعكس مهمتك، خدماتك ومنتجاتك▪

يره إذا قدم إذا كان اسمك مشابًها جًدا السم شركة أخرى، فقد تضطر إلى تغي. اختر اسًما لم يتم إستخدامه من قبل
.شخص ما شكوى

اختر اسًما غير مسيء

.الكلمات التي تحتاج إلى إذن الستخدامها ومن أينيمكنك التحقق من 
"اسم العمل التجاري"هذا هو المعروف باسم . يمكنك التداول باستخدام اسم مختلف السمك المسجل

.عرض اسم شركتكهناك قواعد يجب عليك اتباعها عند 
، وتقول باسمك إذا كانت شركتك مؤسسة خيرية مسجلة أو مقيدة بالضمان" محددة"ال يتعين عليك استخدام كلمة 

أي موادك التنظيمية إن شركتك تروج أو تنظم التجارة، الفن، العلوم، التعليم أو الدين أو األعمال الخيرية أو
.مهنة



:كشركة محدودة لتاجر وحيد، أو شراكةمعظم الشركات تسجل 

الشركات المحدودة
إذا قمت بتأسيس شركة محدودة، مواردها المالية منفصلة عن أموالك الشخصية،

:هذا يعني أن الشركة. مسؤوليات اإلبالغ واإلدارةولكن هناك المزيد من 

منفصلة قانوًنيا عن األشخاص الذين يديرونها؛•

لديك أموال منفصلة عن تلك الشخصية الخاصة بك؛•

يمكن أن تبقي لك أي أرباح تجنيها بعد دفع الضرائب•

كيفية التسجيل

اسم الشركة، عنوانها ونشاطها التجاري•

(المدير والسكريتير)تفاصيل المسؤول •

تفاصيل رأس المال والمساهمين•

((PSC)األشخاص الذين لديهم تحكم كبير •

جنيه إسترليني12.00-الدفع •

شركتك؟تسجلكيفتعرفهل

تسجيل شركة محدودة



الشراكة
:هذا يشمل. شخصًيا المسؤولية عن عملك( أو شركاؤك)في الشراكة، تتشارك أنت وشريكك 

أي خسائر تنتج عن عملك✓

فواتير األشياء التي تشتريها لعملك، مثل األسهم أو المعدات✓

.يتقاسم الشركاء أرباح الشركة، ويدفع كل شريك ضريبة على حصته✓

كيفية التسجيل
.  هذا يعني أنك مسؤول عن إرسال اإلقرار الضريبي للشراكة". الشريك المرشح"إذا كنت Revenue and Customs (HMRC)اإليرادات والجمارك  يجب عليك تسجيل شراكتك من أجل التقييم الذاتي لدى

.يحتاج الشركاء اآلخرون للتسجيل بشكل منفصل
.SA401يمكنك التسجيل كشريك باستخدام النموذج . إذا لم تتمكن من التسجيل عبر اإلنترنتSA400يمكنك أيًضا تسجيل الشراكة باستخدام النموذج 

هل تعرف كيف تسجل شركتك؟
تسجيل شركة كتاجر وحيد

كتاجر وحيد

ليات لديك أيضا بعض المسؤو. عند إنشاء شركة كتاجر وحيد، فأنت شخصياً المسؤول عن ديون عملك
.المحاسبية

كيف تسجل

:تحتاج عند االنشاء كتاجر وحيد في حالة تطبيق أي مما يلي

2018أبريل 5و 2017أبريل 6جنيه إسترليني من العمل الحر ما بين 1000لقد ربحت أكثر من ✓

معفاة من تحتاج إلى إثبات أنك تعمل لحسابك الخاص، على سبيل المثال للمطالبة برعاية األطفال ال✓
الضرائب

لحصول ترغب في  التطوع لسداد مدفوعات التأمين الوطني من الدرجة الثانية لمساعدتك في  التأهل ل✓
المزاياعلى 

.وقم بتقديم إقرار ضريبي كل عامسّجل للتقييم الذاتي لإلعداد كتاجر وحيد، 



االنترنتعبرالتسجيل

:يليماكلشركتكعلىينطبقكانإذافقطاإلنترنتعبرالتسجيليمكنك

باألسهممحدودإنه❑

"(النموذجبنود)"قياسيةتأسيسموادتستخدمأنها❑

.ساعة24غضونفيتسجيلهايتمماوعادةاسترلينياجنيها12يكلف

.التجاريةلألعمالممارستكبدءمنأشهر3غضونفيالشركاتضريبةفيالتسجيلإلىأيًضاستحتاج

التسجيل بواسطة بريد
.IN01التسجيل عن طريق البريد باستخدام نموذج يمكنك 

:يمكنك التسجيل في نفس اليوم إذا كان لديك

بعد الظهر3بحلول الساعة دار الشركات Companies Houseاحصل على طلبك إلى ❑

جنيه استرليني100إدفع ❑

"(.دار الشركات"تدفع عن طريق الشيكات المقدمة إلى )جنيًها إسترلينًيا 40أيام وتكلف 10إلى 8تستغرق الطلبات البريدية من 

هل تعرف كيف تسجل شركتك؟

طرق أخرى لتسجيل شركتك



اسم الشركة المقترح✓

((ROوضع مكتب الشركة المسجل ✓

ROعنوان المكتب المسجل للشركة ✓

سواء كانت الشركة خاصة، عامة أو غير محدودة✓

((SICتفاصيل أنشطة الشركة المعنية بالرجوع إلى رمز التصنيف الصناعي القياسي ✓

اختيار المواد ذات الصلة✓

المقترح، والسكرتير إذا كان لديه واحد( المدراء)تفاصيل المدير ✓

((PSCتفاصيل األشخاص الذين لديهم تحكم كبير ✓

بيان رأس المال والمساهمات األولية أو بيان الضمان✓

بيان بااللتزام أو الضمان✓

هل تعرف كيف تسجل شركتك؟
IN01الطلبتقديم

:يتطلب(  (IN01نموذج )نموذج طلب تسجيل شركة 



؟شركتكتسجلكيفتعرفهل

إقتراحات وأمثلة

مبادئ الشركة

النصائح أالساسية للشركات الناشئة في المملكة المتحدة 

كيف تسجل إسم شركتك

https://www.gov.uk/limited-company-formation

دار الشركات البريطانية

https://www.gov.uk/limited-company-formation


اللغة البيروقراطية
[تعليمات].انقر على أي مفهوم لمزيد من المعلومات

تسوية النزاع من قبل شخص يختاره كال الطرفين التحكيم

لتلبية الشرط ؛ إلكمال المهمة المطلوبة تحقيق

(المستند، إلخ)الواردة هنا؛ في هذا  المدرجة هنا

(من هذا المستند، إلخ)في الجزء التالي فيما يلي أدناه

[المرفق الحالي: على سبيل المثال( ]المستند، وما إلى ذلك)إلى هذا  الحالي

حتى اآلن؛ حتى الوقت الحاضر؛ قبل هذا حتى تاريخه

الغية؛ بدون قوة قانونية؛ ليس ملزما الغية وباطلة

الشخص أو األشخاص الذين يشكلون جانًبا واحًدا من االتفاقية الطرف

تحديد الشرط أساسي تعاقد

والتوظيف؟الضرائب،العقودمعالتعاملكيفية

www.englishclub.com/business-english/vocabulary_contracts.htm: المصدر

http://www.englishclub.com/business-english/vocabulary_contracts.htm


مفاهيم معقدة 
[تعليمات].انقر على أي مفهوم لمزيد من المعلومات

. ائعالمشتري من الحصول على التخليص الجمركي للبضفاتورة يتم إعدادها قبل بدء أو إكمال عقد لتمكين

.ينطبق أيًضا على أي دفع مسبق للبضائع، وليس فقط للبضائع المستوردة

الفاتورة األولية

فات المشتري يدعو الموردين لتقديم عطاءات للعمل عادًة ما يحدد المواص-المعروف أيًضا باسم دعوة العطاء

-ذلك المواصفات، الشروط واألحكام وما إلى-تشتمل وثائق االستفسار على جميع تلك المستندات. والشروط

.التي يتم إرسالها إلى الموردين لتمكينهم من تقديم عطاءات

تحقيق أو استفسار

.مصطلح قانوني يستخدم لوصف الدفعة المقدمة للبضائع أو الخدمات التي يقدمها المورد االعتبار

ر السفينة يشمل سعر المورد جميع تكاليف النقل من مكان اإلرسال إلى النقطة التي يتم تحميلها فيها على ظه

.يمر السند على النقطة التي تمر فيها البضائع بسكة السفينة. للنقل إلى األمام( أو الطائرة)

(FOB)مجلس 

.ونهيتم إخراجها من قبل شركة تجارية لتغطية أي ضرر يلحق بالعمالء في المبنى أو بالمنتج الذي يزود تأمين المسؤولية العامة

والتوظيف؟الضرائب،العقودمعالتعاملكيفية

www.felp.ac.uk/taxonomy/term/365: المصدر



ما هو عقد العمل؟

أداءلىعالشخصيوافقبموجبهاالتيواألحكامالشروطيحدد-وموظفعملصاحب-أكثرأوشخصينبينصفقة،اتفاق،هوالعملعقد
أوراءاتاإلجمنمتنوعةمجموعةالعملعقودتغطي.عليهمتفقراتبأوأجرمقابلالعملصاحبوسيطرةلتوجيهاتوفًقامعينةواجبات

.العملصاحبويتبعإليهالمسندةالمهامبأداءملزمموظفكل.مصلحتهلحمايةالعمللصاحبالمطلوبةالسياسات

والتوظيف؟الضرائب،العقودمعالتعاملكيفية



عناصر عقد العمل

:فصيلقبل توقيع أي عقد، تأكد من أنه يتضمن جميع هذه العناصر األساسية ووصفها بالت

أسماء وعنوان جميع األطراف المعنية✓

وصف العمل✓

منصب الوظيفة المحدد بوضوح✓

الحماية/ متطلبات الشركة المحددة ✓

مدة الوظيفة وطول ساعات العمل✓

الدفع، التعويضات والمزايا✓

فئة تصنيف الموظفين✓

سياسات الخصوصية✓

متطلبات األداء✓

المهام والواجبات✓

شروط العالقة✓

إرشادات اإلنهاء✓

التوقيعات والتواريخ✓

والتوظيف؟الضرائب،العقودمعالتعاملكيفية

:األمثلةتلكإلىانظر
1. https://sehub.stanford.edu/sites/default/files/SampleEmploymentContract.pdf
2. https://fitsmallbusiness.com/wp-content/uploads/2018/06/W2-EMPLOYMENT-CONTRACT-Template-1.pdf

https://sehub.stanford.edu/sites/default/files/SampleEmploymentContract.pdf
https://fitsmallbusiness.com/wp-content/uploads/2018/06/W2-EMPLOYMENT-CONTRACT-Template-1.pdf


(:من بين أمور أخرى)، يجب على أصحاب العمل تزويد الموظفين 1996وفًقا لقانون حقوق العمل لعام 

بيان مكتوب للعمل أو العقد✓

الحد األدنى القانوني لمستوى اإلجازة المدفوعة✓

(مساهمات التأمين الوطنية)NICعلى سبيل المثال مقطع كشوف تظهر جميع الخصومات،✓

الحد األدنى القانوني لطول فترات الراحة✓

((SSPاألجر القانوني للمرض ✓

األبوة والتبني األجر واإلجازة،األمومة✓

:باإلضافة إلى ذلك، يجب على أرباب العمل

منح تأمين مسؤولية صاحب العمل✓

توفير بيئة عمل آمنة ومضمونة✓

االيرادات والجمارك للتعامل مع الرواتب والضرائب وبطاقة  HM Revenue and Customsالقيام بالتسجيل لدى ✓
NIC

إجراء تعديالت معقولة على خطط العمل إذا تم إلغاء نشاط الموظف✓

والتوظيف؟الضرائب،العقودمعالتعاملكيفية

www.gov.uk/contract-types-and-employer-responsibilities:المصدر

تعيين الموظفين في المملكة المتحدة

http://www.gov.uk/contract-types-and-employer-responsibilities


الضرائب والتوظيف؟، كيفية التعامل مع العقود
ما هي الضريبة؟

ية التجارعند القيام باألعمال . الضريبة هي األموال التي يتعين عليك دفعها للحكومة

ة من المهم بالنسبة لك معرف. الصغيرة، يتعين عليك دفع عدد من الضرائب للحكومة

إذا كنت . الضرائب التي تتعلق بعملك، ومتى يجب عليك دفعها، ولماذا يتعين عليك دفعها
.صاحب عمل، فستكون مسؤوالً عن دفع ضريبة الدخل وضريبة الضمان االجتماعي



الضرائب والتوظيف؟، كيفية التعامل مع العقود

إدارة األعمال التجارية الصغيرة
الجتماعيباعتبارك مالك عمل، يتعين عليك دفع نفس مبلغ ضريبة الضمان ا

وفباإلضافة إلى ذلك، سيكون عليك التزامات كش. التي يدفعها الموظف
عالرواتب، ما يعني أنه سيتعين عليك أخذ قدر من أرباح موظفيك والدف

ية منعند إدارة شركة صغيرة، يجب أن تعرف أربعة أنواع رئيس. نيابة عنهم
ضريبة ،ضريبة الضمان االجتماعي، ضريبة الدخلهم . ضرائب العمل

رائب يحدد نوع العمل الذي تقوم به الض. ضريبة القيمة المضافةوالشركات 
.التي يتعين عليك دفعها

ة بصفتك صاحب عمل، من واجبك أن تأخذ ضريبة دخل موظفيك وضريب
الضمان االجتماعي وتحويلهم إلى الحكومة قبل دفع أجورهم أو معاشاتهم 

.التقاعدية

.هي ضريبة تدفعها على أرباحكضريبة الدخل ❖

كومة هي الضريبة التي يتم جمعها من قبل الحضريبة الضمان االجتماعي ❖
.لتمويل برنامج الضمان االجتماعي



ضريبة الشركات

:يجب دفع هذا النوع من الضرائب على األرباح الناتجة عن ممارسة األعمال التجارية مثل

شركة محدودة✓
أي شركة أجنبية لها فرع أو مكتب في المملكة المتحدة✓
نادي، جمعية تعاونية أو غيرها من الجمعيات غير المسجلة✓

:الدفع واإلبالغ عن الضريبة، يجب عليك، من أجل العمل

ة الكتابة يجب على الجمعيات غير المسجل. سجل للحصول على ضريبة الشركات عند بدء العمل أو إعادة تشغيل نشاط تجاري مجمد✓
.االيرادات والجماركHMRCإلى 

.لمعرفة مقدار الضريبة التي على الشركة دفعها" االقرار الضريبي للشركة"احتفظ بسجالت محاسبية وقم بإعداد ✓

أشهر ويوم واحد بعد 9وهذا عادة ما يكون -ادفع ضريبة الشركة أو قم باالبالغ إذا لم يكن لديك شيء تدفعه في الموعد النهائي✓
".فترة المحاسبة"انتهاء 

شهًرا من نهاية الفترة المحاسبية الخاصة 12وعادة ما يكون هذا بعد -قم بتقديم اإلقرار الضريبي لشركتك بحلول الموعد النهائي ✓
.بك

والتوظيف؟الضرائب،العقودمعالتعاملكيفية

www.gov.uk/contract-types-and-employer-responsibilities: المصدر

http://www.gov.uk/contract-types-and-employer-responsibilities


ضريبة القيمة المضافة
القيمة ضريبة القيمة المضافة هي ضريبة عامة، ذات قاعدة عريضة يتم تقييمها على

مات التي إنها تنطبق بشكل أو بآخر على جميع السلع والخد. المضافة للسلع والخدمات

يتم شراؤها وبيعها لالستخدام أو االستهالك في االتحاد األوروبي

إذا كان نشاطك التجاري مسجالً لضريبة القيمة المضافة، يتم فرض هذه

(:من بين أمور أخرى)الضريبة على 

على سبيل المثال عندما تبيع السلع والخدمات-مبيعات األعمال✓

استئجارأوإقراض البضائع لشخص ما✓

بيع األصول التجارية✓

العمولة✓

على سبيل المثال وجبات المقصف-االصناف المباعة للموظفين✓

السلع التجارية المستخدمة ألسباب شخصية✓

مثل المقايضة أو التبادل الجزئي أو الهدايا " ما هو خالف المبيعات"✓

:الشركات المسجلة في ضريبة القيمة المضافة

يجب فرض ضريبة القيمة المضافة على سلعهم أو خدماتهم✓

مات ذاتيمكنك المطالبة بضريبة القيمة المضافة التي دفعتها على السلع أو الخد✓

الصلة بالعمل

والتوظيف؟الضرائب،العقودمعالتعاملكيفية

www.gov.uk/contract-types-and-employer-responsibilities: المصدر

http://www.gov.uk/contract-types-and-employer-responsibilities


؟عملفكرةوإيجادبحثبإجراءأقومكيف

إقتراحات وأمثلة

حقيقة الضرائب

عقود العمل

كيف تعمل الضريبة في المملكة المتحدة

عقود وشروط العمل في المملكة المتحدة

نماذج عقود العمل



منح مصداقية لعملي؟/ كيف يمكنني  إيجاد تمويل

(1/2)قرض بنكي /قرض تقليدي

:نواحدة من فئتيهناك الكثير من أنواع القروض التجارية المختلفة ولكنها جميًعا تندرج في

.اقتراض األموال دون المخاطرة باستخدام أصول عملك كضمان: غير مؤمن عليها. 1

ض يمكن للمقرإذا لم تسدد القرض،. اقتراض األموال باستخدام أحد األصول كضمان: مؤمن عليها. 2

.بيعه السترداد أموالهم

القروض البنكية

إجمالًيا ويدفعه تجاري مبلًغايستعير نشاط. هذه هي القروض النقدية التي تقدمها البنوك وجمعيات البناء

.مرة أخرى خالل فترة زمنية محددة

.تتطلب معظم القروض المصرفية أيًضا ضمان من اإلدارة

خصياً اإلدارة مسؤولين شهذا يعني أنه إذا لم تتمكن الشركة من سداد القرض، فسيكون أعضاء مجلس

.عن الدين

http://accesstocapital.com/traditional-business-loans/#traditional: المصدر

http://accesstocapital.com/traditional-business-loans/#traditional


.موالصغيرة جًدا بحيث ال يمكن للبنوك التجارية أن تتضايق من إقراض األالقروض الصغرى غالًبا ما تكون 

تقدم . وكمنظمة غير ربحية تعمل بشكل مختلف عن البن. بدال من البنك، تحتاج إلى اللجوء إلى القروض الصغيرة

ايير تأمين مؤسسات القروض الصغرى قروض أصغر حجما، وعادة ما تتطلب وثائق أقل من البنوك، وغالًبا ما تطبق مع

.أكثر مرونة

من الممكن سداد القرض خالل فترة . ٪ سنويا6هي مدعومة من الحكومة وتفرض سعر فائدة ثابت قدره قروض البدء 

.وال توجد رسوم سداد مبكرةال توجد رسوم طلب. سنوات5تتراوح من سنة إلى 

منح مصداقية لعملي؟/ كيف يمكنني  إيجاد تمويل

(2/2)قرض بنكي /قرض تقليدي

:للتقدم بطلب للحصول على تمويل في المملكة المتحدة

سجل معلوماتك التنفصيلية: 1الخطوة 

إكمال نموذج الطلب: 2الخطوة 

االنتهاء من وثائق األعمال: 3الخطوة 

لة للتطبيق عند تقديم طلبك بالكامل، سيتم إجراء تقييم للقرض لتقييم ما إذا كان لديك خطة أعمال قوية وقاب

قية القرض إليك إذا تمت الموافقة على طلبك، فسيتم إرسال اتفا. ويمكنك تحمل القرض والتسديدات المرتبطة به

.عبرالبريد للتوقيع

جيه التجاري الفردي بمجرد إعادة هذه االتفاقية، ستتلقى قرض بدء التشغيل الخاص بك وستتم دعوتك للقيام بالتو

.شهًرا12لمدة  

https://www.gov.uk/apply-start-up-loan: المصدر

https://www.gov.uk/apply-start-up-loan


طرق االستثمار والتمويل

[تعليمات].انقر على أي مفهوم لمزيد من المعلومات

أن يتراوح من في مقابل رأس المال، يحتاج المستثمرون إلى حصة في العمل، دور نشيط في عملك يمكن. المستثمرون هم أفراد يتدخلون لتمويل شركة برأسمال ال تحتاج إلى سداده

.األسهم إلى مركز وظيفي

رأس / المالئكة التجارية 

المال االستثماري

.في المائة من استثماراتهم25إلى 20هم األفراد الذين يستثمرون في مرحلة مبكرة أو في الشركات الناشئة  مقابل عائد يتراوح من  المستثمرون المالئكة

يًرا على في مقابل تمويلهم، يتوقع أصحاب رأس المال المغامر عائًدا كب. يأتي من شركة أوعمل، وبالتالي فإن حجم االستثمار عادة ما يكون أعلى من االستثمار المقدم من المالك

.استثماراتهم باإلضافة إلى حصص في الشركة

سنوات قبل 10إلى 5بدالً من العمل على تسديد القرض على الفور، يعمل أصحاب رأس المال االستثماري مع الشركة من . وهذا يعني أن العالقة بين الطرفين يمكن أن تكون طويلة

حوه في ير مما طربكثفي نهاية االستثمار، سيقوم أصحاب رأس المال المغامر ببيع حصصهم لمالكي الشركة، أو من خالل طرح عام أولي، لما يأملون أن يكون أكثر . سداد أي أموال

.  البداية

رأس المال االستثماري 

المغامر

ي تلك مقابل الحصول على أسهم ف( شركة غير مدرجة في سوق األوراق المالية)في شركة غير مدرجة في مرحلة مبكرة "( الحشد"أي )العملية التي يستثمر فيها األشخاص هي

تثمرين أن يفقدوا بعض أو العكس صحيح أيًضا، لذلك إذا فشلت الشركة فيمكن للمس. يتمتع المساهم بملكية جزئية للشركة ويستفيد من الربح في حالة قيام الشركة بعمل جيد. الشركة

.كل استثماراتهم

أسهم التمويل الجماعي

ر بريدية إلى إصدار يمكن أن تتراوح المكافآت من شيء بسيط مثل بطاقة شك. يشمل األفراد الذين يساهمون بمبالغ صغيرة نسبياً في المشاريع مقابل الحصول على نوع من المكافأة

.ال ينتهي بامتالك أي شركة" الداعم"يجب أن تكافئ الشركة كل جهد، لكن . منتج جماعي

التمويل القائم على 

المكافآت

صة، دون األفراد الذين يقرضون األموال مباشرة إلى األشخاص والشركات غير المرتبطة بهم عبر مواقع إلكترونية متخص( اإلقراض من نظير إلى نظير P2P)يشمل إقراض السوق 

األخرى  P2Pتحدد شركات إقراض . يمكن تحديد أسعار الفائدة من قبل المقرضين الذين يتنافسون على أقل سعر على نموذج المزاد العكسي. إشراك بنك أو مؤسسة مالية أخرى

.ت فائدة أعلىوبالتالي فإن الشركات التي ُينظر إليها على أنها تنطوي على مخاطر أكبر للتخلف عن الدفع ستدفع معدال. األسعار المقدمة بناًء على تقييمها الئتمان المقترض

إقراض )إقراض السوق 

(P2Pنظير إلى نظير 

بالغ التبرع األعلى، قد يقدم لتشجيع م. وعلتبرع القائم يستطيع صاحب المشروع بيع منتجاته مسبًقا إلى عدد كبير من المؤيدين الذين يتبرع كل منهم بمبلغ صغير نسبًيا تجاه المشر

.رجل األعمال أيًضا مكافآت رمزية لزيادة القيمة أو األهمية، مع االحتفاظ بالملكية الكاملة للمشروع أو الشركة التي يتم تمويلها

التبرع المستند عليه

منح مصداقية لعملي؟/ كيف يمكنني  إيجاد تمويل



.  ك أو مشروعكالتقيدم لها، اعتماًدا على طبيعة عمللدى االتحاد األوروبي العديد من برامج التمويل المختلفة التي يمكنك 

:التمويل غير المباشروالتمويل المباشر : هناك نوعان مختلفان

بعد إعالن عام يتم توفير المنح: يتم إدارة التمويل المباشر مباشرة من قبل االتحاد األوروبي وينقسم إلى منح وعطاءات❑

الخدمات، هي العقود التي تصدرها مؤسسات االتحاد األوروبي لشراءالمناقصات. دعوة لتقديم مقترحاتُيعرف باسم 

.جيا المعلوماتمثل الدراسات، التدريب، تنظيم المؤتمرات أو معدات تكنولو-السلع أو األعمال التي يحتاجونها لعملياتهم 

٪ من ميزانية االتحاد 80يتم إدارة التمويل غير المباشر من قبل السلطات الوطنية واإلقليمية ويشكل ما يقرب من ❑

.ةالصناديق الهيكلية واالستثمارية األوروبيصناديق كبيرة تندرج تحت مظلة 5األوروبي، وذلك أساسا من خالل 

منح مصداقية لعملي؟/ كيف يمكنني  إيجاد تمويل

أنواع التمويل



منح مصداقية لعملي؟/ كيف يمكنني إيجاد تمويل

أنواع التمويل

COSMEتعني القدرة التنافسية للمؤسسات والشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم.

البرنامج إلى تحسين وصول الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى التمويل يهدف

(.تسهيل ضمان القروض ومرفق حقوق الملكية للنمو)من خالل أداتين ماليتين واألسواق

بفكرة جذرية جديدة تدعمها خطة (SMES)الشركات الصغيرة والمتوسطةتخاطبSMESأداة 

.  طموحات لتوسيع نطاقهاومع حلول ابتكارية قابلة للتسويق عمل لطرح 

ذات اإلمكانات العالية لتطوير وتسويق  SMEتدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة عالية المخاطر و

.منتجات، خدمات ونماذج أعمال جديدة يمكن أن تدفع النمو االقتصادي

، بما في ذلكللربحللشركات الصغيرة والمتوسطة الهادفة SMEأداةتم تصميم 

عبارة عن نداء مفتوح باستمرار SMEأداة. من أي قطاعالناشئة الشركات الجديدة والشركات 

يتم تقييم المقترحات من قبل خبراء على أساس ثالثة معايير. عمليات تخفيض في السنة4ل 

"التنفيذوكفاءةجودة"و" التميز"، "التأثير: "للجوائز



منح مصداقية لعملي؟/ كيف يمكنني إيجاد تمويل
إقتراحات وأمثلة

أسهم جمع التبرعات

الحصول على التمويل في المملكة المتحدة

كيفية الحصول على الضمان لألعمال الصغيرة

برامج التمويل الجماعي في المملكة المتحدة

دار الشركات في المملكة المتحدة

الشبكة األوروبية للتمويل الجماعي



:عملية تصميم الفكرة هي أداة ل

[تعليمات]. ثم انقر فوق زر إرسال. اختر االجابة الصحيحة

تحديد ما تحتاجه من حيث االستثمار المالي والموارد البشرية لتحقيق مشروعك. أ

أو الخدمة/ إطالق المنتج الخاص بك و. ب
وجدوى فكرتك،الضعف، تحليل نقاط القوة.  ج

إرسال

ج: الجواب الصحيح

؟عملفكرةوإيجادبحثبإجراءأقومكيف

ذاتيتقييم



[تعليمات. ]انقر وإسحبها لوضعها في الترتيب الصحيح. يرجى ترتيب الخطوات الست لعملية تصميم الفكرة المدرجة أدناه من األولى إلى األخيرة

إرسال أ-6،و-5،ج-4،ه-3، د-2،ب-1: الجواب الصحيح

1

تأمل في التوسع أو التركيز في الموجود االن . أ

استكشف فكرتك. ب

تقييم المعنى والمشاركة. ج

تقييم الموارد الخاصة بك. د

؟عملفكرةوإيجادبحثبإجراءأقومكيف

2

3

4

5

6

التجربة والمحاولة. ه

طلب ردود الفعل والمراجعة. . و

ذاتيتقييم



؟"للموارد"ما هو التعريف الصحيح 

[تعليمات]. ثم انقر فوق زر إرسال. اختر االجابة الصحيحة

.منتج يلبي رغبات اإلنسان. أ

. األموال، المواد، كادر الموظفين واألصول األخرى التي يحتاجها شخص أو مؤسسة من أجل العمل بفعالية. ب

.منتج جيولوجي متوفر بشكل طبيعي على األرض. ج

إرسال

ب: الجواب الصحيح

؟عملفكرةوإيجادبحثبإجراءأقومكيف
ذاتيتقييم



لماذا تحتاج إلى مالحظات حول فكرة عملك؟

[تعليمات]. ثم انقر فوق زر إرسال. اختر االجابة الصحيحة

.لتقرر إذا كنت ستستثمر األموال. أ

.أو تغييرها أو االنتقال إليها،للتحقق من صحة فكرتك وتقرر إما تحسين منتجك أو خدمتك. ب
.لجمع اآلراء اإليجابية. ج

إرسال

ب: الجواب الصحيح

؟عملفكرةوإيجادبحثبإجراءأقومكيف
ذاتيتقييم



، والجيد فيما ما هي المشكلة التي تحتاج إلى حل، وما الذي تجيده: تساعدك عملية تصميم الفكرة في تحديد

".قابلة للبيع"يقوله لك اآلخرون، وإذا كانت فكرتك فكرة عمل جيدة و 

[تعليمات]. ثم انقر فوق زر إرسال. اختر االجابة الصحيحة

صح

خطأ

إرسال

صح: الجواب الصحيح

؟عملفكرةوإيجادبحثبإجراءأقومكيف

ذاتيتقييم



:مشروعك من أجل/ تحتاج إلى إنشاء خطة عمل لفكرتك

[تعليمات]. ثم انقر فوق زر إرسال. اختر االجابة الصحيحة

تقدير المبلغ الذي تحتاجه لالستثمار. أ

تحليل نقاط القوة والضعف في فكرة عملك. ب
.واهاالتفكير في كيفية عمل الشركة خالل الممارسة العملية من خالل تحليل جميع الجوانب العملية والتقنية لها وجد. ج

إرسال

ج: الجواب الصحيح

كيفية إعداد خطة عمل! دعنا نخطط

ذاتيتقييم



لماذا إكمال مشروع النسيج اإلبداعي؟

[تعليمات]. ثم انقر فوق زر إرسال. اختر االجابة الصحيحة

للحصول على التمويل. أ

للبحث عن مستثمرين. ب

بدء مشروعك/ لوضع أهداف واضحة لفكرة. ج
للتأكد من أنك تعرف ما تفعله.د

إرسال

ج: الجواب الصحيح

كيفية إعداد خطة عمل! دعنا نخطط

ذاتيتقييم



.إطاًرا إلنشاء قيمة من األفكار الجديدةCreative Project Canvasيوفرنسيج مشروع االبداعي 

[تعليمات]. ثم انقر فوق زر إرسال. اختر االجابة الصحيحة

صح

خطأ

إرسال

صح: الجواب الصحيح

كيفية إعداد خطة عمل! دعنا نخطط

ذاتيتقييم



Creative Project Canvas عناصر رئيسية....نسيج المشروع االبداعي يتكون من

[تعليمات]. ثم انقر فوق زر إرسال. اختر االجابة الصحيحة

10. أ

9.ب

11.ج
12. د

إرسال

ب: الجواب الصحيح

كيفية إعداد خطة عمل! دعنا نخطط

ذاتيتقييم



العمود الثاني الكتل  في/أرقام  للكتلة/يرجى مطابقة كل من الكتل التسعة مع األجزاء األربعة من لوحة  نسيج المشروع اإلبداعي عن طريق كتابة رقم 
.المقابل للجزء ذي الصلة

[تعليمات]. انقر وأسحب أجزاء لوحة نسيج  المشروع اإلبداعي إلعطاء اإلجابة الصحيحة

إرسال
: ...الجواب الصحيح

جوهر مشروعك

الجزء العملي من مشروعك

اإلدراك الخارجي لمشروعك

الخطط المستقبلية لمشروعك

القيمة

الحصول على ردود الفعلالعينات والنقاد الوصول لآلخرين

المكافآت طويلة األجل

المواد والوقت،المعداتاألنشطة والعملاالنتماء إلى الشبكات

يرالمكاسب والخسائر على المدى القص

كيفية إعداد خطة عمل! دعنا نخطط

ذاتيتقييم



؟هل تعرف كيف تسجل شركتك

إرسال

أ : الجواب الصحيح

.لإلجابات الممكنة4واألقصى 3الحد األدنى : تعليق
.

ذاتيتقييم

:إنشاء وتسجيل شركة لتاجر واحد

[تعليمات]. ثم انقر فوق زر إرسال. اختر االجابة الصحيحة

إنها أسهل من إعداد وتسجيل شراكة.أ

إنها نفس عملية إنشاء شراكة. ب

من الملزم الحصول على مساعدة محاسب.ج

أنت لست مسؤوالً عن ديون عملك. د

إرسال



د لتسجيل شركة في المملكة المتحدة، يجب عليك ملء وإرسال نموذج الطلب عبر البري

االلكتروني

[تعليمات]. ثم انقر فوق زر إرسال. اختر االجابة الصحيحة

صح

خطأ

إرسال

خطأ: الجواب الصحيح

؟هل تعرف كيف تسجل شركتك
ذاتيتقييم



:يتضمن نموذج طلب تسجيل شركة ما يلي

[تعليمات]. ثم انقر فوق زر إرسال. اختر االجابة الصحيحة

بيان برأس المال والمساهمات األولية أو بيان بالضمان. أ

السيرة الذاتية لجميع العاملين. ب
عنوان المساهم. ج

إرسال

ب: الجواب الصحيح

.لإلجابات الممكنة4واألقصى 3الحد األدنى : تعليق

؟هل تعرف كيف تسجل شركتك

ذاتيتقييم



[تعليمات. ]ثم انقر فوق زر اإلرسال. إنقر وإسحب كل مفهوم إلى جانب الجملة الصحيحة

إرسال

: ...الجواب الصحيح

التسجيل عن طريق البريد

الشراكة

IN01التسجيل باستخدام النموذج 

في شخصيا( أو شركاؤك)تشترك أنت وشريكك 

المسؤولية عن عملك

.عبارات-مفاهيم4واألقصى 2الحد األدنى : تعليق

ونهاشركة منفصلة قانونيا عن األشخاص الذين يدير
شركة محدودة المسؤولية

االسم التجاريلالتداول باستخدام اسم مختلف لالسم المسج

التسجيل عن طريق البريدالشراكة االسم التجاريشركة محدودة المسؤولية

؟هل تعرف كيف تسجل شركتك
ذاتيتقييم



إرسال : ...الجواب الصحيح

التحكيم الغية وباطلة

تسوية النزاع من قبل شخص يختاره كال الطرفين 

الغية؛ بدون قوة قانونية ؛ ليس ملزما

الطرفحتى تاريخه

الشخص أو األشخاص الذين يلعبون جانًبا واحًدا من االتفاقية

حتى اآلن؛ حتى الوقت الحاضر؛ قبل هذا

الغية وباطلة

التحكيم

حتى تاريخه

الطرف

؟هل تعرف كيف تسجل شركتك

ذاتيتقييم

[تعليمات. ]ثم انقر فوق زر اإلرسال. إنقر وإسحب كل مفهوم بجانب الجملة الصحيحة

.عبارات-مفاهيم4واألقصى 2الحد األدنى : تعليق



:يتم فرض ضريبة القيمة المضافة على

[تعليمات]. ثم انقر فوق زر إرسال. اختر االجابة الصحيحة

توظيف الناس. أ

بيع األصول التجارية. ب

البضائع و ليس على الخدمات. ج

الضرائب والتوظيف؟ ، كيفية التعامل مع العقود

إرسال

ب: الجواب الصحيح

.لإلجابات الممكنة4واألقصى 3الحد األدنى : تعليق

ذاتيتقييم



على أرباب العمل توفيره للموظفين؟يتعينال، ما الذي 1996وفًقا لقانون حقوق العمل لعام 

[تعليمات]. ثم انقر فوق زر إرسال. اختر االجابة الصحيحة

(SSP)األجر القانوني للمرض . أ

بيان مكتوب للتوظيف أو العقد. ب

تأمين المسؤولية العامة. ج

األبوة وأجر التبني واإلجازة،األمومة. د

إرسال

ج: الجواب الصحيح

.لإلجابات الممكنة4واألقصى 3الحد األدنى : تعليق

الضرائب والتوظيف؟ ، كيفية التعامل مع العقود

ذاتيتقييم



ريبة إذا كنت تعمل كموظف في شركة صغيرة، فسوف تتحمل مسؤولية دفع ض

.الدخل وضريبة الضمان االجتماعي

[تعليمات]. ثم انقر فوق زر إرسال. اختر االجابة الصحيحة

صح

خطأ
إرسال

خطأ: الجواب الصحيح

الضرائب والتوظيف؟ ، كيفية التعامل مع العقود

ذاتيتقييم



جبها عن عند تعيين موظف واحد أو أكثر، فإن ضريبة الدخل والضمان االجتماعي هي التي يجب عليك ح
.راتب كل موظف وتحويل هذه المبالغ إلى الحكومة

[تعليمات]. ثم انقر فوق زر إرسال. اختر االجابة الصحيحة

صح

خطأ

إرسال

صح : الجواب الصحيح

الضرائب والتوظيف؟ ، كيفية التعامل مع العقود

ذاتيتقييم



ةحدد أفضل طريقة للحصول على األموال إذا كنت تدير حملة خيري

[تعليمات]. ثم انقر فوق زر إرسال. اختر االجابة الصحيحة

للشركات الصغيرة والمتوسطةSMEأداة  . أ

التبرع القائم على التمويل الجماعي. ب

قرض بنكي. ج

رأس المال االستثماري. د
إرسال

ب: الجواب الصحيح

منح مصداقية لعملي؟/ كيف يمكنني  إيجاد تمويل

ذاتيتقييم



سهمرأس المال المغامر الذي يستثمر في عملك سيمتلك بعض األ

[تعليمات]. ثم انقر فوق زر إرسال. اختر االجابة الصحيحة

صح

خطأ

إرسال

صح: الجواب الصحيح

منح مصداقية لعملي؟/ كيف يمكنني  إيجاد تمويل

ذاتيتقييم



جب أن المفوضية األوروبية، يللحصول على أموال أوروبية تدار مباشرة من قبل
:أتقدم بطلب للحصول على

[تعليمات]. ثم انقر فوق زر إرسال. اختر االجابة الصحيحة

اتصل ألقدم إقتراح. أ

قرض بنكي. ب

بدء القرض. ج

إرسال

أ: الجواب الصحيح

منح مصداقية لعملي؟/ كيف يمكنني  إيجاد تمويل

ذاتيتقييم



إرسال

: ...الجواب الصحيح

أسهم التمويل الجماعي

مناقصة

درجة هي العملية التي يستثمر فيها األشخاص في شركة غير م

في مرحلة مبكرة مقابل أسهم

العقود الصادرة عن االتحاد األوروبي لشراء الخدمات والسلع

الل فترة تقترض الشركة مبلًغا مقطوًعا بضمان المدير وتسدده خ

.زمنية محددة
قرض بنكي

أداة الشركات الصغيرة آلية تمويل تنافسية لتمويل األفكار المبتكرة

والمتوسطة

أسهم التمويل الجماعيمناقصة أداة الشركات الصغيرة قرض بنكي

والمتوسطة 

How can I fund/credit my business?
ذاتيتقييم

[تعليمات. ]ثم انقر فوق زر اإلرسال. إنقر وإسحب كل مفهوم بجانب الجملة الصحيحة


