
أثر التوجيه
على النمو اإلقتصادي 



أهًال وسهًال!
دعــم وتمكيــن رواد ا�عمــال لقيــادة النمــو ا�قتصــادي مــن خــالل خلــق فــرص عمــل كان ومــا زال الجوهــر والركيــزة 
ا�ساسية لرؤية مؤسسة موغلي منذ تأسيسها في عام ٢٠٠٨. ومنذ ذلك الوقت، قمنا بتدريب أكثر من ٩٠٠ موجه، 
وربطنــا هــؤالء الموجهيــن مــع أكثــر مــن ٧٨٠ ريــادي لدعمهم في تنمية أعمالهم ومهاراتهــم القيادية، من خالل بناء 
عالقــات توجيهيــة طويلــة ا�مــد ُميســرة وخاضعــة ل®شــراف تعتمــد علــى ا�تصــال المباشــر بيــن اثنيــن، الريــادي 
والموجه. تمتد شــبكة موغلي ا�قليمية لتشــمل ١٦٨٠ خريج في ١٤ دولة، ١٣ دولة منها في منطقة الشــرق ا�وســط 

وشمال إفريقيا.

مــن خــالل كل عالقــة توجيهيــة، نتفاعــل بإنتظــام مــع الريادييــن والموجهيــن ونجمــع الحقائــق والبيانــات حــول ثالثــة 
جوانب رئيسية:

        النمو االقتصادي با�ضافة إلى الخلق والحفاظ على فرص العمل 
        تنمية ا�عمال، واستدامتها ونجاحها

        تنمية ا�فراد وتعزيز المهارات القيادية

 وبمــا أننــا قمنــا بإنشــاء وتطويــر قاعــدة خريجيــن كبيــرة مــن خــالل جمــع بيانــات محصلــة ســنتهم التوجيهيــة، فقــد 
بادرنــا با�جابــة عــن ســؤال يرافــق عــادة جميــع القــرارات ا�ســتثمارية، وهــو أيضــا ســؤال يصعــب علينــا ربطــه أو 

تحديده بمعايير قياسية، خاصة وإننا نقوم بتقديم خدمات صعبة القياس: 

مــا هــو العائــد علــى ا�ســتثمار للذيــن يســتثمرون فــي التوجيــه كعنصــر أساســي فــي بنــاء 
وتنمية الموارد البشرية؟ ولكن لقد انتهينا من ا�نتظار! 

مــن خــالل ا�ســتفادة مــن البيانــات التــي تــم جمعهــا فــي الســنوات الثمانــي الماضيــة فــي الشــرق ا�وســط وشــمال 
افريقيــا، تمكّنــا مــن تحديــد ذلــك العائــد علــى ا�ســتثمار البالــغ ا�هميــة والــذي يمكــن الوصــول إليــه مــن خــالل 
ا�ســتثمار فــي التوجيــه علــى هيئــة مــردود إقتصــادي ناتــج عــن الخلــق والحفــاظ علــى فــرص العمــل. وعــالوة علــى 
ذلــك، نــود أن نشــارك بعــض النتائــج والمفاهيــم التــي تمكنــا مــن الوصــول إليهــا كعوامــل والتــي مــن شــأنها التأثيــر 

 .Îأو إيجاب Îعلى ذلك العائد على ا�ستثمار المرجو سلب

هــذه الدراســة ُتلخــص هــذه النتائــج الســباقة، ونحــن ُنرحــب بــأي فرصــة للعمــل معكــم بخصــوص هــذا الموضــوع 
خالل مسيرتنا من المحاوالت المستمرة لتدعيم التوجيه كركيزة جوهرية في أي نظام ريادي. 

شكرÒ جزيًال!  

طوني بيري                                                       كاثلين بيري
الُمؤسس ورئيس مجلس االدارة                      المدير التنفيذي، مؤسسة موغلي 
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النتائج الرئيسية:

توجيه موغلي الشامل يضمن عائد إستثمار أكبر
في الريادة للمستثمرين في الشرق ا�وسط وشمال افريقيا  – ٨٩٠%

التوجيــه الــذي يدعــم جانبــي الحيــاة المهنــي والشــخصي للريــادي هــو عامــل أساســي لضمــان تحقيــق العائــد 
ا�علــى علــى ا�ســتثمار مقارنــة مــع برامــج الدعــم اُ�خــرى والتــي تغطــي مهــارات ا�عمــال أو الدعــم المالــي فقــط. 

لذلك يجب إعتبار التوجيه ركن أساس في كل نظام ريادي أو مبادرة دعم

النظم الريادية المطورة والمتناغمة تتيح
عائد أعلى على االستثمار في التوجيه

البلــدان التــي تتيــح ُنظــم رياديــة مطــورة لخدمــة الريــادي ُتمكــن مــن 
خلــق فــرص عمــل بمعــدل أعلــى مــن تلــك التــي ال تتيــح ذلــك. الحفــاظ 
علــى الوظائــف القائمــة أيضــÎ هــي ضــرورة يجــب الحــرص علــى تأمينهــا 

في هذه البلدان

المقدرة – العوائق = النجاح

مؤشــر أداء العائــد علــى ا�ســتثمار فــي التوجيــه يرتبــط 
وبشدة مع معادلة المقدرة – العوائق = النجاح. حيث عندما 
متوســط  إلــى  منخفــض  المقــدرة  مســتوى  يكــون 
ومســتوى العوائــق مرتفــع ســواء كانــت داخليــة أم خارجيــة، 

فإنه من المتوقع الحصول على عوائد أقل

ا�ستثمار ُينتج العوائد

تخفيــض ا�مــوال المســتثمرة فــي البرامــج يــؤدي بالضــرورة 
ــج عــن  ــك نات ــد المحققــة، وذل ــى نقــص ملحــوظ فــي العوائ إل

عملية تهميش بعض العناصر المحورية

إدارة المشاريع القائمة على القيم تضمن معدالت
أكبر من عوائد ا�ستثمار

إدارة المشــروع بمــا يتماشــى وا�لتــزام مــع مراحــل برنامــج موغلــي 
أمــر ال بــد منــه لضمــان ســير نجــاح البرنامــج. البرامــج التــي تتــم 
إدارتهــا عــن طريــق وســطاء تحقــق فــي العــادة عائــد أقــل مــن تلــك 

التي يتم تنظيمها وإدارتها من قبل موغلي
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١. حدة التفاوت في الدخل                ٢. ثبات معدالت نمو البطالة                     ٣. ا�فتقار للقيادة 

أطلــق المؤتمــر ا�قتصــادي العالمــي لعــام ٢٠١٥    تطلعاتــه فــي جــدول ا�عمــال العالمــي والــذي يبــرز فيهــا تحليــل عــن 
ــه المختلفــة مــن اÝن فصاعــدÒ. التحليــل  ــم بأنحائ ــات ســتواجه العال ــر تحدي ــر عشــرة ظواهــر ُيعتقــد بأنهــا أكب أكث

ُيلقي نظرة عامة عن القيادة العالمية والحوكمة با�ضافة إلى القضايا التي من شأنها صياغة مستقبلنا.
القضايا الثالث التي تصدرت هذه القائمة كانت:  

الريــادة، المرتبطــة ارتبــاط وثيــق بدعــم الموجهيــن، ُتســاهم فــي تقديــم حلــول للقضايــا الثــالث اÝنفــة الذكــر. وممــا 
ال شــك فيــه أن حضانــة ا�عمــال وتطويــر ودعــم الريــادة المســتدامة با�ضافــة للشــركات الصغيــرة والمتوســطة 

تلعب دور أساسي في زيادة فرص العمل وبالتالي إرتفاع معدالت النمو ا�قتصادي.

ولكــن هــذه المشــاريع وفــي رحلتهــا الرياديــة، يجــب أن تخــوض وبشــكل مســتمر عمليــة تطويــر يقودهــا الريــادي 
بنفسه.

ولذلــك فــإن عمليــة تعلــم الريــادي َتُمــر خــالل العديــد مــن المراحــل المختلفــة مــن التنميــة والتطويــر جنبــÎ إلــى جنــب 
مــع المشــروع نفســه. ونحــن فــي موغلــي  علــى يقيــن بــأن ا�وقــات ا�كثــر تحديــÎ ضمــن هــذه المراحــل والتــي 

يستطيع الريادي خاللها ا�ستفادة من وجود موجه واحد مؤهل على ا�قل، هي:

1. http://www3.weforum.org/docs/GAC14/WEF_GAC14_OutlookGlobalAgenda_Report.pdf
2. Critical Phases of an Entrepreneur's Life and the Impact of a Mentor - Mowgli  
Source: Mowgli 2011 - Critical Phases of an Entrepreneur's Life and the Impact of a Mentor Publication

١. طور ا�نشاء

٢. طور النمو 

٣. طور النجاح

الحاجة الُملحة للتوجيه الريادي 
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3. National Enterprise Network, Sage 2014
4. WAMDA, 2014
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إعطــاء المزيــد مــن ا�هتمــام للفوائــد الماليــة وغيــر الماليــة (طويلــة وقصيــرة المــدى) الناتجــة مــن 
التوجيه الريادي والذي هو جزء ال يتجزأ من تنمية الموارد البشرية

تخصيــص المزيــد مــن ا�ســتثمار لضمــان جــودة التوجيــه المقــدم لــرواد ا�عمــال مــن خــالل إعــداد 
وتدريــب الموجهيــن، والتشــبيك بينهــم وبيــن الريادييــن با�ضافــة للتســيير وا�شــراف والدعــم 
المســتمر لعمليــة التوجيــه خاصــة فــي ســنة التوجيــه ا�ولــى لضمــان بنــاء اســس صحيحــة 

لعالقة طويلة المدى

ــرواد ا�عمــال مــن  ــة مــن هــذه المراحــل الرئيســية ا�نتقاليــة يســتطيع الموجــه أن يقــدم الدعــم ل خــالل كل مرحل
خالل إرشادهم وتوجيههم للعثور على الموارد والشجاعة الكافية للمضي قدما بأنفسهم وبأعمالهم. 

وفــي المملكــة المتحــدة (بريطانيــا)، ُيعتبــر التوجيــه الريــادي ركيــزة اساســية فــي أي نظــام ريــادي حيــث أن ٧٠%   مــن 
الشــركات الصغيــرة التــي تتلقــى التوجيــه تســتطيع البقــاء لخمــس ســنوات أو أكثــر وهــو ضعــف المعــدل مقارنــة 

بالشركات التي ال يتم توجيه ريادييها. 

أمــا فــي منطقــة الشــرق ا�وســط وشــمال إفريقيــا، فإننــا نعتقــد أن إنشــاء شــركة أصعــب بمعــدل خمــس إلــى عشــر 
مــرات، وذلــك نتيجــًة للعوائــق الداخليــة (الــروح المعنويــة، ا�مــل والثقــة بالنفــس) والعوائــق الخارجيــة (الثقافــة 
المنطقــة  رياديــي  مــن    %٦٠ أن  مــن  الرغــم  وعلــى   .Îقدمــ المضــي  مــن  الريــادي  تمنــع  قــد  التــي  والمجتمــع) 
يســهل عليهــم الحصــول علــى التوجيــه، والــذي بمجملــه يعتمــد علــى تقديــم المشــورة، مــن المالحــظ ان نســبة 

أقل بكثير من الرياديين يحصلون على توجيه شامل.

وفــي الوقــت الــذي تنتشــر فيــه عالقــات التوجيــه الغيــر رســمية بيــن ا�صدقــاء وا�قــارب، يعــد التوجيــه الشــامل 
الحقيقي في بداية عهده.

 
ولدعــم وتمكيــن رواد ا�عمــال بشــكل فعــال للتغلــب علــى هــذه العوائــق و لتحقيــق النمــو ا�قتصــادي المنشــود، 

يتوجب علينا: 
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اإلستثمار في التوجيه
يحقق عوائد كبيرة

الحكومــات العالميــة، المؤسســات الماليــة، مســتثمروا القطاعــات الخيريــة وشــركات القطــاع الخــاص هــم فــي ا�غلــب 
ــام مــا إذا  المســتثمرون الرئيســيون فــي منطقــة الشــرق ا�وســط وشــمال إفريقيــا. وحتــى اÝن، ال يوجــد وضــوح ت

كانت هذه ا�ستثمارات قد اثمرت تأثيرا حقيقيÎ و ملموسÎ على النمو ا�قتصادي. 

ولكــن تحليــالت مؤسســة موغلــي قــد أثبتــت وبشــكل واضــح أن المســتثمرين قادريــن علــى تحقيــق عائــد مميــز 
علــى ا�ســتثمار فــي التوجيــه مــن خــالل النمــو ا�قتصــادي الناتــج عــن الخلــق والحفــاظ علــى فــرص العمــل عبــر جميــع 

بلدان الشرق ا�وسط وشمال إفريقيا:

هنــا يتضــح بجــالء أن أفضــل عائــد هــو ذلــك الــذي ينتــج عــن ا�ســتثمار فــي خلــق فــرص عمــل جديــدة مقارنــة بذلــك 
الذي ينتج من الحفاظ على الوظائف القائمة.

العائد على ا�ستثمار
في التوجيه

من هذا العائد نتج عن
 فرص العمل الجديدة

 التي تم خلقها

من هذا العائد نتج
 عن فرص العمل التي

 تم الحفاظ عليها

البرامج المقدمة من ِقبل موغلي مقارنة بتلك التي يتم تقديمها عبر وسيط: 

ينتــج عــن البرامــج التــي يتــم تنفيذهــا مــن ِقبــل موغلــي عائــد علــى ا�ســتثمار للمســتثمرين فــي التوجيــه أعلــى 
من تلك التي يتم تنفيذها من ِقبل وسيط أو طرف ثالث: 

على الرغم من ان برامج موغلي شــكلت ٤٦% من ا�ســتثمار، لكنها شــكلت بما يعادل ١٤٢٠ % من العائد على 
االستثمار في التوجيه

البرامج المطبقة من قبل الوسطاء شكلت ٥٤% من ا�ستثمار، لكنها أحرزت ٤٤٠% من العائد على االستثمار 
في التوجيه

%٨٩٠ %٤٥٥%٤٣٥
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اإلستثمار في التوجيه
يحقق عوائد كبيرة

المصدر:

%1663

%1525

%568

%534

%532

%448

%416

%249

341

700

397

264

124

271

50

280

257

476

301

159

68

188

26

129

84

225

96

105

56

83

24

151

75

155

167

84

42

63

27

84

لبنــان وا�ردن تصدرتــا قائمــة الــدول فــي العائــد علــى ا�ســتثمار فــي التوجيــه حيــث بلــغ الناتــج 
ا�قتصادي لكالهما ١٦٦٠ % و ١٥٢٠ % تقريب· على التوالي  

وهــذا ليــس بغريــب حيــث أن النظــام الريــادي فــي لبنــان هــو ا�كثــر تطــورÒ فــي المنطقــة، ولكــن حقيقــة كهــذه 
تقدم دليًال لضرورة جلب المزيد من ا�ستثمار في المستقبل

الجزائر حققت الترتيب الثالث من حيث العائد على ا�ستثمار في التوجيه حيث بلغ %٥٧٠ تقريب·   

ــث النشــئة و منغلــق و مقســم نوعــÎ مــا، فــإن هــذه ا�حصائيــات  ــر مــا زال حدي ــادي فــي الجزائ ومــع أن النظــام الري
مشجعة �تخاذ القرارات ا�ستثمارية المستقبلية

العائد على االستثمار في التوجيه
مجموع الوظائف التي تم خلقها والحفاظ عليها 

مجموع الوظائف التي تم الحفاظ عليها 
مجموع الوظائف الجديدة التي تم خلقها 

عدد الرياديين

لبنان

ا�ردن

الجزائر

المغرب

تونس

اليمن

ليبيا

مصر
Mowgli 2016, BDO 2016

الشكل ١: تحليل وترتيب الدول في العائد على االستثمار في التوجيه ٢٠٠٨ - ٢٠١٦
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اإلستثمار في التوجيه
يحقق عوائد كبيرة

ومــن الجديــر بالذكــر أن مــازن خليــل، المؤســس والرئيــس التنفيــذي لســوداميد فــي الســودان والــذي شــارك فــي 
أحد برامج موغلي في ا�ردن عام ٢٠١٣ استطاع بمفرده أن يحقق عائد على االستثمار في التوجيه بلغ ١٣٣,٣٤٥% نتيجة 

الخلق والحفاظ على ٥٦٨ فرصة عمل بدوان كامل وجزئي.

ولكــن هــذا فــي الواقــع ال يمثــل العائــد علــى ا�ســتثمار فــي التوجيــه للســودان، لذلــك قمنــا باعتبارهــا حالــة فرديــة 
ُشِملت في التحليالت ولكن ليس في إجمالي ترتيب الدول.

وا�بــداع  ل®نجــاز  الثانــي   åالملــك عبــدا ربحنــا جائــزة  "لقــد 
الشــبابي لســوداميد في الســودان، في عام ٢٠١٣ حيث كانت 

الريادة مفهوم جديد.

بعــد ذلــك بعــام ونصــف، كطبيــب كان لــه مســيرة مهنيــة 
الوقــت،  ذلــك  فــي  أفضــل.  �تجــاه  حياتــي  تغيــرت  واضحــة، 
ربحنا المركز ا�ول في  مسابقة  منتدى   MIT    لريادة  ا�عمال، 
الـــ ٥٠٠ شــركة ا�ســرع نمــوÒ فــي  وتــم ادراجنــا ضمــن قائمــة 
منطقــة الشــرق ا�وســط وشــمال افريقيــا، وتــم التصويــت لــي 
كأحد أكثر ١٠ شخصيات تأثيرÒ لمن هم دون الثالثين من العمر 
فــي المنطقــة العربيــة وتلقينــا أكثــر من ٧ عروض اســتثمارية 
٥٠٠ دوالر وبعــض  بـــ  بدأتهــا  فــي شــركة  الــدوالرات  بمالييــن 

التغيير.

لــم أقــف هنــا، تابعنــا الفــوز بالجوائــز التــي شــملت أفضــل 
شــركة تقــدم الخدمــات الطبيــة فــي الشــرق ا�وســط وشــمال 

افريقيا.

ــك العــام  ــا أعــزو ١٠٠% مــن هــذه االنجــازات فــي ذل أن
للتوجيه. موغلي كانت أول برنامج توجيه لي

والبرنامج الوحيد. 
الذي حصلت عليه من موغلي ... ال يقدر بثمن"

مازن خليل، المؤسس والرئيس التنفيذي لسوداميد
في السودان
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اإلستثمار في التوجيه
يحقق عوائد كبيرة

المصدر:

مجمــوع الناتــج ا�قتصــادي الــذي تــم تحقيقــه مــن خــالل الخلــق والحفــاظ علــى فــرص العمــل مــن 
قبــل رياديــي موغلــي فــي الشــرق ا�وســط وشــمال افريقيــا خــالل الســنة التوجيهــة يســاوي تقريبــ· 

١٨٫٤ مليون دوالر أمريكي

٥١% من هذا المبلغ تقريبÎ (٩٫٤ مليون دوالر امريكي تقريبÎ) نتج عن فرص العمل الجديدة التي تم خلقها 

٤٩% المتبقية تقريبÎ (٨٫٩٦ مليون دوالر امريكي تقريبÎ) نتجت عن الحفاظ على الوظائف القائمة
 

الناتج ا�قتصادي من مجموع الوظائف
الناتج ا�قتصادي من الوظائف التي تم الحفاظ عليها

الناتج ا�قتصادي من الوظائف التي تم خلقها

ا�ردن

الجزائر

المغرب

لبنان

مصر

اليمن

تونس

ليبيا
Mowgli 2016, BDO 2016

5,519,521

2,258,996

1,389,542

1,291,266

943,822

840,490

747,997

390,193

3,749,332

1,712,740

784,759

966,504

435,610

583,071

410,192

202,900

1,770,189

546,256

604,783

324,762

508,212

257,420

337,805

187,292

الشكل ٢: تحليل وترتيب الدول في النمو ا�قتصادي ٢٠٠٨ - ٢٠١٦

(دوالر امريكي)
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اإلستثمار في التوجيه
يحقق عوائد كبيرة

وعلــى الرغــم مــن أن لبنــان حققــت أعلــى عائــد علــى ا�ســتثمار فــي التوجيــه إال أن ا�ردن حققــت 
أعلى ناتج إقتصادي بلغ مجموعه ٥٫٥ مليون دوالر أمريكي

وهــذا قــد يعــود بالســبب إلــى حقيقــة إنطــالق برامــج موغلــي مــن ا�ردن ممــا أدى إلــى نضــوج أســرع لمفاهيــم 
التوجيه وأيضا لمشاركة عدد أكبر من رواد ا�عمال في البرنامج 

وحققت الجزائر ثاني أعلى مستوى من الناتج ا�قتصادي بلغ مجموعه ٢٫٢٦ مليون دوالر أمريكي 

وقــد ُيعــزى هــذا ا�مــر إلــى حقيقــة وجــود أكبــر قاعــدة خريجيــن فــي الجزائــر والتــي تــم إنشــائها عبــر مشــروع متعــدد 
البرامج والسنوات مما أسهم في زيادة الوعي والتوظيف وحجم الدعم المقدم 
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منهجية البحث

العائد على االستثمار في التوجيه

١. هــذه الدراســة تــم إجراءهــا مــن قبــل مؤسســة موغلــي وتــم تدقيقهــا مــن قبــل شــركة (بــي.دي.أو)  فــي المملكــة 
المتحدة

٢. هــذه الدراســة تشــمل فقــط برامــج الســنة الواحــدة الممولــة مــن قبــل جهــة حكوميــة أو شــركة خاصــة والتــي تــم 
تنفيذها وإنجازها من ِقبل موغلي أو بالتعاون مع وسطاء منذ عام ٢٠٠٨ 

المــردود  ٣. اعتمــدت هــذه الدراســة فــي تحليلهــا لعائــد ا�ســتثمار فــي التوجيــه علــى تســليط الضــوء علــى 
ا�قتصــادي الناتــج عــن عــدد الوظائــف التــي تــم خلقهــا والحفــاظ عليهــا مــن ِقبــل رياديــي موغلــي خــالل ســنتهم 
التوجيهيــة ا�ولــى وحســاب متوســط الرواتــب قبــل إقتطــاع الضريبــة فــي كل دولــة، مقابــل مــا تــم إســتثماره فــي 

المشروع، وبذلك تم التوصل على أثر الناتج ا�قتصادي على إقتصاديات ا�فراد والمنطقة

٤. ا�ســتثمار فــي التوجيــه يشــير إلــى ُكلفــة التعاقــد مــع مختلــف الجهــات المانحــة لتنفيــذ برنامــج توجيهــي ســواء 
عن طريق موغلي أو بالشراكة معها   

٥. مجمــوع العائــد علــى ا�ســتثمار فــي التوجيــه اÝنــف الذكــر يرتبــط بتأثيــر الناتــج ا�قتصــادي الــذي تحقــق كنتيجــة 
للوظائــف التــي تــم خلقهــا والحفــاظ عليهــا والــذي ُأحــرز خــالل ســنة توجيهيــة واحــدة وال يشــمل مــا تــم إنجــازه بعــد 

ذلك. نتوقع لهذا النمط أن يستمر ويتصاعد مع نمو المشاريع وا�عمال

٦. تــم اعتمــاد معــدالت الرواتــب الســنوية بعــد إقتطــاع الضرائــب نظــرÒ لســهولة توافرهــا ومــن ثــم اســتخدام 
معدالت ضريبة الدخل ذات الصلة �حتساب متوسط الرواتب السنوية قبل إقتطاع الضريبة في كل دولة 

٧. البيانــات فــي هــذه الدراســة تــم تدقيقهــا ومعاينتهــا مــن خــالل أدوات تقييــم محليــة، وعلــى الرغــم مــن اتباعنــا 
منهجيــة متجانســة ومتســقة عبــر جميــع دول الشــرق ا�وســط وشــمال إفريقيــا، إال أنــه يجــب التســليم بــأن معــدل 

الرواتب يعتمد بشكل كبير على ما إذا اسُتحدثت الوظائف الجديدة في الُمدن أو المناطق الريفية 

٨. العملــة التــي تــم إعتمادهــا فــي هــذه الدراســة هــو الجنيــه ا�ســترليني وســعر الصــرف للــدوالر ا�مريكــي الــذي 
استخدم هو ١:١:٥

٩. المشــاريع التــي ُتشــِكل أقــل مــن ١٠% مــن مجمــوع ا�ســتثمار ا�قليمــي فــي التوجيــه عبــر برامــج موغلــي لــم يتــم 
إدراجها في الدراسة 

١٠. جميــع أعــداد الوظائــف فــي هــذه الدراســة تشــير إلــى وظائــف الــدوام الكامــل. أمــا وظائــف الــدوام الجزئــي فتــم 
حسابها بما يعادل ٠٫٥ وظائف الدوام الكامل

5

   الناتج االقتصادي ( الوظائف التي تم خلقها + الوظائف التي تم الحفاظ عليها )

@ متوسط الرواتب قبل إقتطاع الضريبة    قيمة االستثمار في المشروع
==
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منهجية البحث

١١. "الوظائف التي تم خلقها" تشير إلى ُفرص العمل الجديدة التي استحدثها الريادي خالل سنته التوجيهية

١٢. "الوظائــف التــي تــم الحفــاظ عليهــا" ُتشــير إلــى عــدد الوظائــف التــي تــم الحفــاظ عليهــا خــالل الســنة التوجيهيــة 
وهي بذات أهمية الوظائف الجديدة المستحدثة

١٣. تم اعتماد البيانات التي ُجمعت من رياديي موغلي قبل إجراء هذه الدراسة لضمان حياديتها ودقتها
  

١٤. تســتند هــذه الدراســة علــى معــدل إســتجابة نســبته ٦٠% مــن ِقبــل رياديــي موغلــي لنمــاذج التقييــم فــي نهايــة 
المشروع 

١٥. مؤسســة موغلــي تعمــل ضمــن إطــار النظــم الرياديــة المحليــة وا�قليميــة وبالتعــاون مــع العديــد مــن الجهــات 
الفاعلــة التــي تســتحق التقديــر والثنــاء لجهودهــا فــي تطويــر رياديــي ا�عمــال وتحقيــق اÝثــار ا�قتصاديــة المترتبــة 

على ذلك 

ا�عمــال والمؤسســات  رواد  أبعــاد وفوائــد كثيــرة تمتــد لتشــمل  لــه  الموجهيــن  تأثيــر  أن  بــه  الُمســّلم  ١٦. مــن 
والمجتمع كُكل، هذا التأثير لم يتم حسابه في التقرير

ــج االقتصــادي  ــر النات ــد مــن تأثي ــاح التــي حققهــا الريادييــن فــي شــركاتهم والتــي تزي ١٧. التحليــالت ال تشــمل االرب
والعائد على االستثمار في التوجيه بشكل ملحوظ

 . النموذج المستعمل لحساب العائد على االستثمار للمشروع لعام ٢٠١٥ يستعمل عدد من المتغيرات. هذه المتغيرات تشمل معدل دخل 
الفرد بعد اقتطاع الضريبة (كما هو مبين في موقع www.nationmaster.com ) ومعدل ضريبة الدخل لكل بلد. تم التحقق من استخراج 
هذه البيانات لمعدل الدخل بعد اقتطاع الضريبة لكل دولة، ضريبة الدخل لكل دولة ودقة الحسابات في النموذج بصورة مستقلة من قبل 

شركة (بي دي أو) على مبدأ أخذ عينات. عمل (بي دي أو) تم تحت نصوص                                                                                                       .
تم التعاقد بناءÒ على ا�جراءات وليس للتدقيق أو المراجعة.
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نبذة عن مؤسسة موغلي: 

مؤسســة موغلــي هــي مؤسســة عالميــة للتوجيــه حائــزة علــى جوائــز عــدة ومقرهــا المملكــة المتحــدة (بريطانيــا). 
وتعمــل موغلــي مــع الحكومــات المحليــة والعالميــة، والمؤسســات الماليــة، وشــركات القطــاع الخــاص ورواد ا�عمــال 

الخيرية في ١٤ دولة مختلفة بهدف تقديم برامج توجيهية لدعم وتمكين الرياديين �حداث نمو إقتصادي 
وتعزيز القيادة. 

 
ــات  ــة مــن شــأنها إلهــام وتشــبيك وإرشــاد الريادييــن والقــادة للتغلــب علــى تحدي ــي ُتقــدم برامــج توجيهي موغل

حياتهم الشخصية والمهنية من خالل:  

     تدريب وتأهيل الموجهين 
     دعم الرياديين وأعمالهم من خالل تشبيكهم مع موجهين مدربين ضمن عالقات طويلة ا�مد ُميسرة                               

     بناء شبكة عالمية من الرياديين والموجهين المؤهلين وإتاحة لهم ُفرص التشبيك والتنمية والتعُلم   

يبلــغ عــدد خريجــي موغلــي أكثــر مــن ١٦٨٠ عضــو، وقامــت المؤسســة بربــط أكثر مــن ٧٨٠ ريادي مــع موجهين مدربين 
فــي ١٤ دولــة وهــي: الجزائــر، البحريــن، مصــر، ا�ردن، لبنــان، ليبيــا، المغــرب، فلســطين، قطــر، المملكــة العربيــة 

السعودية، سوريا، تونس، اليمن والمملكة المتحدة. 

فــي عــام ٢٠١٦، منــح المجلــس ا�وروبــي للتوجيــه والتدريــب مؤسســة موغلــي الجائــزة ا�وروبيــة للجــودة عــن برنامجها 
"تجربــة موغلــي التوجيهيــة". وفــي عــام ٢٠١٢، نالــت المؤسســة جائــزة الشــيخ محمد بن راشــد لدعم مشــاريع الشــباب 

عن كونها أفضل شبكة توجيه في المنطقة العربية. 

الخصوصية: 
المعلومات والمنهجيات المذكورة في التقرير هي ملك لمؤسسة موغلي

جميع الحقوق محفوظة

وخاضعة ل®شراف 
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تواصل معنا

/mowglifoundation

/mowglifoundation

/the-mowgli-foundation

/mowglitweets

St. Nicholas House Office G.04, 31-34 High Street Bristol BS1 2AW UK 
              

UK Charity Number: 1127087
Duns Registration Number: 06587752   

نشرتنا ا�لكترونية: اشترك
المقر الرئيسي: 

الموقع ا�لكتروني:

هاتف: 

البريــد ا�لكتروني:
www.mowgli.org.uk
info@mowgli.org.uk

 +44 (0) 117 202 0137


