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يعود يف األصل لربنامج طوره " BIT"وهو برنامج الذي تبناه املكتب الدويل للعمل  GERMEإن برنامج 
اإلحتاد السويدي ألرباب العمل لصاحل رجال األعمال واملقاولني السويديني الصغار والذي بدأ العمل فيه منذ 

 Gérez mieux votre "إختصارا لـجملة  GERMEوتعترب عبارة  سبعينيات القرن املاضي،
entreprise  " أو حسن تسيري مؤسستك هو نسخة معدلة  وقد طور هذا الربنامج لالستجابة حلاجات

دولة عرب العامل، ومتت ترمجتة منهجيته  011املقاولني الصغار يف البلدان النامية حيث أصبح معتمدا يف حوايل 
 Start andأي  «SIYB»لغة، حيث أن نسخته األصلية باإلجنليزية حتت إسم  01ر من وكتبه إىل أكث

Improve Your Business. 

 :ولعل أهم أهدافه تتمثل يف 

منظمات أرباب العمل، االحتادات املهنية، : تقوية خمتلف هيئات دعم املؤسسات الصغرية واملتوسطة .أ
والصناعة، املنظمات غري احلكومية، غرف التجارة والصناعة الوزارات واهليئات املكلفة بالشغل والتجارة 

التقليدية، اجلمعيات، اجلامعات عن طريق متكينهم من منهجية عمل بسيطة ومنظمة لتطوير النشاط 
 .املقاواليت يف بلداهنم لصاحل حاملي املشاريع وصغار املقاولني والطلبة حديثي التخرج 

نباط األفكار املبتكرة لتطوير األداء االقتصادي يف األسواق البحث يف الطرق العلمية من أجل است .ب
 .املختلفة

حتسني دراسات اجلدوى االقتصادية اخلاصة باألفكار املقرتحة بطرق علمية دقيقة تساهم يف حتسني أداء  .ت
 .األفكار املقرتحة والتأكد من جدواها يف احمليط الذي تعيش فيه  مقارنة بإمكانيات املقاول 

  .اء املؤسسات الصغرية واملتوسطة بطريقة دائمة عن طريق تكوين حاملي املشاريع واملقاولنيحتسني أد  .ث

على ثالث برامج تكوينية متخصصة متس ثالث مفاصل أساسية يف التدريب  GERMEحيتوي برنامج 
 .املقاواليت وهي، دراسة الفكرة، دراسة اجلدوى االقتصادية، دراسة حتسني تسيري املؤسسة 
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لك يسمح :  TRIEأوجد فكرة مؤسستك : أوال 
ذا التكوين بإجياد فكرة ملؤسسة أكثر مالئمة مع ه

دراتك اإلدارية واالحتياجات الفعلية وق إمكانياتك
  .حمليطك والسوق

 

 

للمتكون يوضح : CREEأوجد مؤسستك : ثانيا 
تكوين :  كيفية وضع خمطط عملك على ثالث مراحل

مث حتصيل معلومات يف امليدان،  أساسي داخل القاعة،
 .وأخرياً الرجوع إىل القاعة إلهناء خمطط العمل 

 

 

بعد   : Germeحسن تسيير مؤسستك : ثالثا 
ُكوِّن على املتعاملني 

حتليل احتياجات التكوين، يقرتح امل
إتباع تكوين أساسي يشمل املواد اليت هتمهم أكثر من 

: Germeتكوين بني احملاور الثمانية اليت يتضمنها ال
، تسيري التكاليفاملؤسسة والعائلة، التسويق، حساب 

العمال ، التموين، احملاسبة، التخطيط املايل، املخزون
  .واإلنتاجية
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على املقاولني املتكونني، وقد خلصت   GERMEوكانت دراسة  مت إجراء  حول تأثري التكوين وفق منهجية
  :الدراسة إىل ما يلي

 40 % ،من هؤالء راضون عن أداء املكونني  
   01 %  من خمططات األعمال املنجزة خالل التكوينCrée ،مت اعتمادها  
   26 % ،من املتكونني اكتسبوا مهارات يف تسيري  % 01   من املتكونني حتسنت أرقام أعماهلم

  مؤسساهتم،من املهارات املكتسبة كانت هلا نتائج مباشرة وظاهرة على  % 20املؤسسات، و 
    من املقاولني املتكونني هم  % 21وجود مشاركة واسعة للمرأة يف هذا التكوين، حيث أن من

  من املكونني الذين مت تكوينهم هم نساء كذلك، % 00نساء، و 
   01 %  01من املشاركني يف التكوين تعودوا على املبادئ األساسية لتسيري املؤسسات، كما أن 

  .من املقاولني اكتسبوا مهارات حقيقة يف التسيري %

إن الدخول يف هذا النوع من الربامج التدريبية اليت تستغرق ما بني الثالث أشهر إىل سنة، جيعل الراغب يف دخول 
عامل املقاوالتية قادرا على التميز سواء من ناحية الفكرة اليت جيدها، أو دراسة اجلدوى اليت يعدها أو تقنيات 

 التسيري اليت ميتلكها، وهو ما خيوله ليكون مقاوال ناجحا وقادر على حتدي كل املصاعب واملشاكل اليت قد تواجهه

 

 



املدية جامعة املقاوالتية دار وورشات دورات  

 

في املقاوالتيةبرنامج دورة تكوينية   
 

 اليوم ألاول  اليوم الثاني اليوم الثالث اليوم الرابع اليوم الخامس
 التوقيت

 لخصم+التقييم 

 ورشة تطبيقية

 "التخطيط لالستثمار والشكل القانوني" 

 لخصم+التقييم 

 تطبيقية ةورش

 "مخطط التسويقي +فكرة " 

 لخصم+التقييم 

 التخطيط لالنتاج واملشتريات-

 املستخدمين التخطيط-

 لخصم+التقييم 

 تقدير املبيعات

 (التعارف التوقعات  قواعد الحياة)الافتتاح 

 CREEعرض برنامج   

 فكرة املؤسسة

90099 – 

33019 

 

 

 

 فترة استراحة فترة استراحة فترة استراحة فترة استراحة فترة استراحة
33.19 – 

33.19 

 عرض الشكل النهائية

 جدوى الاقتصاديةاللدراسة 

 كل مشاركلفكرة املشروع 

 ورشة تطبيقية

 "تخطيط الانتاج  واملشتريات"

التخطيط لالستثمارات 

 املطلوبة

 ختيار الشكل القانونيا

 10لعبة املؤسسة 

 

 مخطط التسويق

 

 

33.19 -

31099 

  التقييم اليومي التقييم اليومي التقييم اليومي التقييم اليومي التقييم النهائي

-31.99 فترة  عمل فردية فترة  عمل فردية فترة  عمل فردية فترة  عمل فردية تسليم الشهادات

30.99 

 


