
 

 

 

 ❀⊰ العلم ريشة ⊱❀ 

 حـــيــوضــــــت

 Fatima999 

 

 -- yasmeen -- 

 

 حمود الدعجاني 

 



 

 ـه 1438/  1437 الصغيرة األعمال إدارة مختصر         

  األوىل احملاضرة
 .* الريادة *.

 : ــــــالريادة كلمة متعددة األبعاد قد تتعلق ب

 الفرد أو الشركة أو اإلقليم أو الصناعة أو حتى بشعب معين 

 Entrepreneurship وتعني في اللغة اإلنجليزية :

 ذلك املشروع الصغير والكبير *  بأنها : وتعرف

 (أي مالك املشروع هو من يملك ويدير)القوة وامللكية في آن واحد * 

 مزيج من :هي و 

،  والنشاط بالقوة املليء الش يء،  املألوف غير الش يء،  االكتشاف،  االختراع،  النمو والربح ،  التميز ،   االبداع واالبتكار 

 . املخاطرة تحمل،  الخالق العمل

 متطلبات إقامة املشروعات الريادية :

 التي تسهم في دعم األعمال الريادية من خالل: : السياسات والبرامج الحكومية 

 توفير البيئة االقتصادية املشجعة واملحفزة، إيجاد البنية التحتية الضرورية للمشروعات.

  .الخلفية الثقافية واالجتماعية واملهنية للشخص 

  :في إيجاد املشروع ويجب امتالك املعرفة املتعلقة بـالتالي: التسويق 
ً
 أساسيا

ً
 يلعب التسويق دورا

 .كيفية تقديم املنتج، تحديد السعر املناسب، كيفية التوزيع، كيفية ممارسة نشاط الدعاية واإلعالن 

  في أعمالهم في جذب األشخاص األخر 
ً
 متميزا

ً
ين وتشجيعهم على دور األشخاص الرياديين الذين حققوا نجاحا

 البدء بممارسة األنشطة الريادية

 يعود مفهوم الريادي في العمل تاريخيا إلى:

 وبين الشخص الذي يحتاج رأس  18 في القرن 
ً
تم التمييز بين الشخص الذي يزود األخرين برأس املال باعتباره مستثمرا

 املال باعتباره رياديا ليستخدم رأس املال.

 مهاراته  19 وفي القرن 
ً
عرف الريادي بأنه الشخص الذي ينظم املشروع ويديره للحصول على مكتسبات فردية مستخدما

 وخبراته على أمل ان يحقق مكاسب من خالل تشغيل هذه املصادر، وتعرضه للمخاطر.

وسيلة تكنولوجية  عرف الريادي باملبتكر املبدع الذي يعيد تنظيم شكل اإلنتاج باستخدام اختراع معين أو  20 وفي القرن 

 جديدة، أو انتاج سلعة قديمة بطريقة جديدة ....
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 الريادة التنظيمية تعرف بأنها :

مجموعة اإلجراءات التي تقوم بها شخص او مجموعة من األشخاص من أجل إيجاد مشروع ريادي جديد بهدف تقديم 

 أو الخدمة أو الطريقة أو اإلجراءات.ش يء متميز يحقق رغبات الزبائن، ويحقق قيمة مضافة، تضاف إلى املنتج 

، إذ أن كلما زادت األنشطة الريادية عالقة طرديه تصنف العالقة بين أنشطة الريادة وزيادة نمو اقتصاديات الدول بأنها 

 زاد النمو االقتصادي

 تعتبر الريادة مهمة ملا تحدثه من أثار إيجابية تتمثل في:

 إذ أن اإلبداع أهم الخصائص املميزة للريادة. : حداث التغيير والتحول إ •

 التي تعتبر مهمة لتطوير االقتصاد وتنميته. إيجاد العديد من املشروعات •

 ذات األهمية على املدى الطويل من أجل تحقيق النمو االقتصادي.إيجاد فرص العمل  •

 ن.من خالل زيادة التنافس الناتج عن الدخول املتتالي للمنافسيزيادة الكفاءة  •

 من خالل تبني اإلبداع التنظيمي والتكنولوجيا الحديثة.إحداث التغير في هيكل السوق والعمل  •

 في االقتصاد نتيجة البدء بإنشاء شركات جديدة.احتمالية إدخال ابتكار جذري  •
ً
 إيجابيا

ً
 يترك أثرا

 جديدةالتنوع الكبير في الجودة والنوعية •
ً
 اقتصاديا. ، إذ أن املشروعات الجديدة تقدم أفكارا

ً
 وإبداعا

 

 يختلف دور الريادي عن دور املدير في :

 حيث يمارس الريادي دور املدير ودور مالك املنظمة. : ملكية املنظمة* 

فالريادي يعمل على إيجاد املنظمة وتشغيل جميع العناصر املختلفة املكونة للمنظمة وإعطائها  : إيجاد منظمة جديدة* 

 مسمى قانوني.

 إليجاد الثروة، خاصة وان تقديم  : ابتكار إلى السوق تقديم * 
ً
 من أنشطة الريادة وعنصرا أساسيا

ً
يعتبر االبتكار جزء مهما

 االبتكار هو املهمة األساسية للريادي. )منتج جديد، تطوير منتج، أسلوب جديد يقلل التكلفة أو أكثر مالئمة(

ن العناصر املهمة لنجاح الريادي، إضافة إلى قدرته على استغاللها القدرة على تمييز الفرص م : تحديد الفرصة السوقية* 

 بطريقة مناسبة.

 . القدرة على اكتساب التطبيقات واألساليب والخبرات الجديدة* 

 القدرة على القيادة.* 

 

 املشروعات الصغيرة :

بغض النظر عن حجمها أو  الزبون تتحرك حسب السوق او ، أي حسب نظامهاتحدد املشروعات الريادية الصغيرة أسواقها 

 قطاع الصناعة التي تعمل فيه، بينما تقوم املشروعات الكبيرة على أساس متغير العرض.

 إلى األخذ باملخاطرةتعتبر املشروعات الصغيرة 
ً
 ألنه ليس لديه الكثير لتخسره. أكثر ميال
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 : landauأشار ال ندو تصنيف الرياديين كما 

 إذا كانت درجة املخاطرة عالية ودرجة اإلبداع منخفضة. : مغامر *: قد يكون الشخص 

درجة مخاطرة منخفضة ودرجة إبداع منخفضة. معتمدا على هامش التحسينات أو اإلبداع من املؤسسات  : توافقي *

 القائمة.

 يقبل على العمل بدرجة عالية من اإلبداع واملخاطرة. : ريادي * 

 . يقدم على العمل عندما تكون درجة املخاطرة منخفضة ودرجة اإلبداع عالية : حالم *
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 الثانية احملاضرة
 *.الريادة  دراسة مداخل. *

 

 : من كل على بالفائدة تعود مضافة قيمة إيجاد على تعمل ألنها،  االقتصاد في كبيرة أهمية ذات تعتبر الريادة

 . املجتمع،  املنظمة،  األفراد

 :التالي النحو وعلى

  االقتصادية العناصر مجموعة توحيد   -

 عناصر من كعنصر الريادة االقتصاديين بعض لها ويضيف،  املال رأس، والعقلية املادية العاملة القوى ، الخام املادة) -

 (. اإلنتاج

 .كفؤة األسواق جعل  -

 .املخاطرة قبول  -

 . املستثمرين عوائد تعظيم  -

 .  السوق  عن املعلومات -

 : الريادة تكوين في املؤثرة العوامل

 :هي الريادي العمل نحو الشخص دفع في رئيسية عوامل ثالث هناك

 الشخصية العوامل .1

 باملنظمة تتعلق التي العوامل .2

 الخارجية العوامل .3

 : الشخصية العوامل/ 1

 ( عفوي  متحفظ،  إيجابي،  سلبي، انطوائي)  : الشخصية نوع -أ

 ...( القيادة في الرغبة،  االستقاللية،  السيطرة على القدرة، االبتكار)  : الشخصية سمات -ب

 :االجتماعي التطور  -ج

  يولد وال يتطور  الريادي -

 . رياديين أشخاصا خالل من ولكن،  به يقوم عمل خالل من ريادي بأنه الشخص على الحكم ال يتم -

 . التعليم -

 . سنة 45 حتى 22 عمر من تبدأ الريادة أنشطة أن الدراسات أثبتت ، العمر -

 . العمل تاريخ -

 . األصدقاء -

 . املغامرة وحب املخاطرة -
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 : املنظمة العوامل/ 2

 . الريادي املشروع نجاح عناصر من رئيسيا عنصرا التنظيمي الهيكل يعتبر -

  املرن  التنظيم أصبح -
ً
  موردا

ً
 . املنظمة موارد من مهما

 على فيه يعتمد والذي التنظيمية السيولة مفهوم في املتميزة املنظمات وتبنت الهرمية التنظيمية األطر على االعتماد يقل -

 . واملفتوحة الرسمية غير االتصاالت من واسعة شبكة

 : الخارجية العوامل/ 3

  املجتمع في السائدة الثقافة : وهي  للمجتمع العامة السمات *

 . املجتمع في الحرية أجواء توفر* 

 . واألنظمة والقوانين السياسات *

 : على تعتمد وهي أساس ي بشكل فردية ظاهرة الريادة تعتبر

 . ترتيبها في ودقته الفرد مالحظة -

 . املعارف تطبيق إمكانية في والبحث -

 . املخاطرة تحمل نحو الفرد اتجاهات -

 : املساعدة العوامل ، ومن الريادية املشروعات هذه ثقافة تغيير على تساعد التي العوامل أكثر من املتسارع التقدم يعتبر

 . الحدث ذلك على الفعل وردة الحدث وقوع بين القصير والوقت الكبيرة السرعة .1

 . املنتج انتشار سرعة .2

 . واملعرفة املعلومات تقاسم -3

 : الريادي النشاط ممارسة أسباب

 . الذات تحقيق في الرغبة .1

 . السابق العمل من واإلحباط الفشل .2

 . واملخاطرة التأكد عدم بيئة في للعمل الرياديين يدفع. الثروة تكوين .4

 .جديدة عمل طريقة أو منتج وتطوير إيجاد. 5

 

  الريادية املهارات

  األعمال إدارة / مهارات1

 وإدارته وتطويره العمل ببدء تتعلق

 . إدارية مهارات/ 2

  التغيير إدارة على ، القدرة املخاطرة وتحمل النمو ، ادارة وسلوكه بنفسه التحكم على ، القدرة األهداف ووضع كالتخطيط

 .الفنية املهارات/ 3

  الشفوية واالتصال -  الكتابة مهارات مثل -
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  ةالثالث احملاضرة
 *. الريادة استراتيجيات .*

 

 : املنظمات في الريادي العمل مرتكزات

 واستغاللها وتحليلها الفرصة باكتشاف الريادي العمل يبدا 

 هذه تلبي كيف تحديد ثم والتفحص التحليل التساؤل  او باملشاهدة:  تبدا إدراكية عملية الريادية العملية 

 .الزبائن متطلبات الفرصة

 الريادي العمل يكون  ان يجب  
ً
  الصعوبات لىع التغلب ليتم بسيطا

 : السابقة املرتكزات إلى ويضاف

o االنتماء 

o باملنظمة االرتباط 

o واالجتماعي االقتصادي الحس 

o املشكالت حل في العلمي االسلوب اتباع  

o لرياديه ةاالنشط في ةللمشارك املدير وقت من جزء تخصيص  

 : الريادة استراتيجيات 

 في تسهم التي هي االجل طويلة واالهداف القيم وإنما وديمومتها، املنظمة لبقاء الضامن الوحيد السبب فقط الربح ال يعتبر

 . االجل في استمرارها

 : هي خمسه قوى  تحددها ةالصناع جاذبيه ان بورتر ويشير

 (( الحاليين املنافسين –ة املتاح البدائل – الجدد املنافسين – املشترين – املوردين قوة)) 

 

 : الريادية للمنظمات أساسية سمة يعد الذي الفعال بداعاإل  لتحقيق توفرها الواجب العناصر

 الريادية االستراتيجيات . 

 للمنظمة الكلي والتوجه االنشطة، بين والتكامل باملرونة يتصف أن يجب الذي: التنظيمي الهيكل. 

 التنظيمية البيئة . 

 املغامرة استراتيجية. 

 الحاجة هذه يفهم أن قبل الزبون  يريده ما فيها الريادي يحقق. غرة على االخرين وأخذ:  املفاجأة استراتيجيات 

 . املنافسين

 املنافسة بذلك فيتجنب صغيرة منطقة في االحتكار الى ليصل ويخطط السوق  الريادي يراقب: التمكن استراتيجية . 

 الخصائص استراتيجية. 
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 :الريادي للمشروع االستراتيجية االهداف

 سنويا املبيعات حجم زيادة النمو أهداف 

 والدعاية عالناتباإل  تشكيله بإعادة ، السوق  تشكيل خالل من السوق  تطوير 

 السوق  من معينة نسبة على االستحواذ الريادي املشروع يستهدف السوقية الحصة 

 الريادية الفرص مصادر

  متوقع غير خارجي حدث :الفجائية املصادر •

 . عليه يكون  أن يفترض وما الواقع بين الفرق  : التعارضية املصادر •

 . جديد عمل أسلوب أو طريقة إلى الحاجة مصدر •

 .وبنيتها الصناعة هيكل في التغير مصدر •

 ..( . والدخل التعليم ومستوى  والعمالة العمر في تغيرات)  الديموغرافية العوامل مصدر •

 .والرؤيا االدراك تبدل مصدر •

 (. واالجتماعيه والعلمية الفنية)  الجديدة املعرفة مصدر •

   املنظمات داخل الريادة ثقافة بناء

 .االدارة التزام من التأكد* 

  املنظمية الريادية الثقافة بناء* 

 . الزبون  من قريبة املنظمة لتبقى ووسائل طرق  تطوير* 

 .التكنولوجيا إدخال إلى الحاجة مدى وتحدد الريادي السلوك تشجع مرنة تنظيمية هياكل بناء* 

  الريادي املشروع بإنشاء البدء

 : املشروع بدراسة البدء عند التالية العوامل يراعي أن الريادي على 

  التصنيع عمليات (2                      املوقع (1

  البشرية القوي  (4              الخام املواد (3

 االخرى  املساندة املعدات (6                      املبني (5

 

 الصغير املشروع وبين الريادي املشروع بين الفرق 

 . املميزين واالبداع االبتكار من أساس على يقوم الريادي فاملشروع:  االبداع (1

  اعتباره يمكن ال املشروع حجم أن املؤكد من :النمو على القدرة (2
ً
  مؤشرا

ً
  املشروع كان إذا ما كافيا

ً
 ال ام رياديا

 . املشروع داخل النمو إمكانية على االمر يتوقف ولكن

 ما غالبا الصغير املشروع العكس وعلى االجل، طويلة هدافباأل  الريادي املشروع يمتاز :االستراتيجية االهداف (3

 . األمد ةقصير  أهدافه تكون 
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 الرابعة احملاضرة
 .* الصغيرة للمشروعات القانونية االشكال*. 

 :   الجديد للمشروع القانوني الشكل اختيار في تؤثر عوامل هناك

 وطبيعته العمل حجم. 

 للمشروع الخاص التنظيمي الهيكل. 

 املشروع على ستتحقق التي الضريبة. 

  العمل على ممارسته املزمع الرقابة مستوى. 

 العائلية وواجباته اإلدارة بين املشروع مالك وقت توزيع. 

  املتوقعة والخسائر األرباح مستوى. 

 التأسيس فترة خالل املشروع ملالك الشخصية النقدية االحتياجات تلبية. 

 : للمشروع القانوني الشكل تقييم

  يكون  أن بالضرورة ليس للمشروع القانوني الشكل اختيار إن
ً
  ولكن. نهائيا

ً
 .. القانوني شكله املشروع يغير ما غالبا

 الصغيرة : للمشروعات القانونية األشكال

 : الفردي املشروع/ 1

  األكثر وهي األعمال، منظمات أشكال من شكل أقدم الفردية املشروعات تعتبر -
ً
  العالم في شيوعا

 على الضريبة وتحسب واسعة، بحرية املالك يتمتع ،وأسهل أقل، أنشائها كلفة) اسباب لعدة الكثيرين الشكل هذا يفضل -

 .(نفسه املشروع على ال للمالك الشخص ي الدخل

 : التضامن شركة/ 2

  يدر بمشروع للقيام أكثر أو شخصين بين طوعية شراكة هي التضامن شركة -
ً
  ويحقق عليهم ماليا عائدا

ً
 .لهم ربحا

 محدودة غير كاملة شخصية مسئولية مسئولون  أنهم بمعنى املالكين، وشخصية العمل شخصية بين يفرق  ال القانون  -

 .الشركة التزامات تجاه

 الميزات ئالمساو

سيس حياتها محدودة
 
 سهولة التا

 العمل واإلدارةتقسيم  مسئولية غير محدودة

ك ثر من شخص واحد الشريك مسئول عن تصرفات الشركاء
 
 افكار وخطط ا

ك ثر من شخص واحد احتمالية نشوب الخالفات
 
 مهارات من ا

ي شريك ينهي الشراكة
 
س المال وفاة ا

 
 إمكانية زيادة را

خرين
آ
ك ثر من شخص عدم ضمان تصرفات الشركاء ال

 
 موارد مالية من ا
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 : البسيطة التوصية شركة/ 3

 :هما نوعين لها

 عن والتكامل بالتضامن مسؤولون  ويكونون  ،اعمالها وممارسة الشركة إدارة يتولون  الذين وهم :املتضامنون  الشركاء -

 .الخاصة أموالهم في عليها املترتبة وااللتزامات الشركة ديون 

  منهم كل ويكون  ،اعمالها ممارسة أو إدارتها لهم يحق أن دون  املال رأس في يشاركون  :املوصون  الشركاء -
ً
 ديون  عن مسئوال

 . الشركة مال رأس في حصته بمقدار عليها املترتبة وااللتزامات الشركة

 املتضامنين ** الشركاء أسماء على إال البسيطة التوصية شركة عنوان يشتمل أن يجوز  ال عام بشكل **

 :   املحاصة شركة/ 4

 الشريك يعتبر وال الغير، مع يتعامل ظاهر شريك اعمالها ويدير ،أكثر أو شخصين بين تنعقد تجارية شركة هي 

  الظاهر غير
ً
 .بنفسه التجاري  العمل مارس إذا إال تاجرا

 والترخيص التسجيل وإجراءات ألحكام تخضع وال االعتبارية بالشخصية تتمتع ال الشركة. 

  منهما لكل وااللتزامات الحقوق  تحدد والتي بينهما املوقعة العقود خالل من تتحدد الشركاء حقوق. 

 :املحدودة املسئولية ذات شركة/ 5

 محامون، اطباء،) مرخص مساهم لكل احترافية مهنية خدمة تقديم أجل من الشركات من النوع هذا تأسيس يتم 

 .(محاسبون 

 شريك لكل املالية الذمة عن مستقلة للشركة املالية الذمة وتعتبر أكثر أو شخصين من تتألف: 

  الشريك يكون  وال الديون  عن مسؤولة الشركة وتكون  
ً
 .املال راس في حصته حدوده في إال مسئوال

 الوقف او الثالثة الدرجة حتى أقاربه أحد أو لزوجته الشريك يتنازل  أن يجوز  كما. 

 : الخاصة املساهمة الشركة/ 6

 واحد، شخص من مؤلفة خاصة مساهمة شركة تسجيل ويجوز  أكثر أو شخصين من تتألف  

 وحدها الشركة وتكون  فيها، مساهم لكل املالية الذمة عن مستقلة الخاصة املساهمة للشركة املالية الذمة تعتبر 

  املساهم يكون  وال. عليها املترتبة وااللتزامات الديون  عن املسئولة
ً
 .مساهمته حدود في إال مسئوال

  التصويتية والقوة اإلسمية القيمة حيث من بينها فيما تختلف فئات عدة من أسهم تصدر أن للشركة يجوز. 

  بالنقد تقيمها يتم عينية أصول  الشركة في أسهمهم مقابل يقدموا أن الخاصة املساهمة الشركة ملساهمي يجوز 

 .والرخص الفنية واملعرفة واالختراع االمتياز حقوق  مثال

 .: باألسهم التوصية شركة/ 7

 االختبارات .لم يكن لها أسئلة في جميع نماذج 
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 الصغيرة املشروعات وسلبيات إيجابيات

  اإليجابيات

  الرسمية اإلجراءات ووضوح - 2 التأسيس سهولة ـ1

 وتوجهاته بالعمل يتعلق فيما القرارات متخذ هو املالك - 3

  السلبيات

 أو الشخصية ثروته إلى املالك يلجا لذلك املشروعات من النوع هذا إلقامة الالزم تمويل على الحصول  صعوبة -1

  املالية املؤسسات من االقتراض
ً
، قرضا

ً
 شخصيا

 املالية وااللتزامات الخسائر تجاه األشكال لبعض املحدودة غير الكاملة واملسئولية -2
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 احملاضرة اخلامسة: 
 .* دراسة الجدوى للمشروعات الصغيرة *.

 دراسة الجدوى تساعد صاحب املشروع الصغير على اتخاذ قرار يجيب على ما يلي: 

 إنشاء املشروع أم ال ؟ إمكانية تنفيذ األفكار وما يريده صاحب املشروع أم ال؟

 من أرض صلبة. هكون انطالقي. حتى تتم دراسة جدوى املشروع قبل أي خطوة من خطوات البدء فيهيجب أن إذ أن : 

 الرئيسية من وراء إعداد دراسة الجدوى للمشروع الصغير هي :الفكرة 

 :من حيث، وجعلها حقيقة واقعة( توضح مدى إمكانية تنفيذ فكرته)وضع صاحب املشروع أمام حقائق  

 التكلفة املحتملة./ 1

 املردود املتوقع./ 2

 إمكانية بناء مشروع يلقي الترحاب من لدن األطراف املتعددة./ 3

 مكونات دراسة الجدوى االقتصادية 
ً
 :تسلسليا

 دراسة الجدوى االقتصادية (5 الدراسة املبدئية (1

 دراسة الجدوى االجتماعية (6 دراسة الجدوى التسويقية (2

 دراسة الجدوى البيئية (7 دراسة الجدوى الفنية (3

 تحليل الحساسية للمشروع (8 دراسة الجدوى املالية (4

 

 الدراسة املبدئية 

مع العادات والتقاليد وقيم ، و  املزمع إقامة املشروع فيهااملطابقة املبدئية لفكرة املشروع مع اللوائح والقوانين في البلد  *

 املجتمع.

 . سيؤدي إلى نتائج مرضية لصاحب الدراسة مدى االرتياح واالنطباع على ان السير في املشروع *

 دراسة الجدوى التسويقية

 تتم دراسة تسويق منتجات املشروع من خالل:

 توصيف سوق السلعة أوال: 

  دراسة الطلب على السلعةثانيا: 

 تسعير السلع ثالثا: 

  التنبؤ باملبيعاترابعا: 

 تفيد دراسة الجدوى التسويقية في : 

  تحديد حجم إنتاج املشروع بناء على التنبؤ بحجم الطلب واملبيعات لناتج املشروع. 

  املتوقع ملنتجات املشروع. السعر 
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 .املواصفات املفضلة في السلعة التي سينتجها املشروع 

 .تقرير ما إذا كانت دراسة الجدوى تستكمل أو تتوقف  

 دراسة الجدوى الفنية 

 وتشمل الدراسة الفنية للمشروع كل أو بعض األجزاء التالية طبقا للظروف : 

 تحديد حجم املشروع  (1

 نتاج والوسائل التكنولوجية املالئمة تحديد طريقة اإل  (2

 تحديد اآلالت واملعدات الفنية  (3

 التخطيط الداخلي للمشروع  (4

 تحديد كميات عوامل اإلنتاج املطلوبة  (5

 تحديد العمالة املطلوبة وأفراد اإلدارة  (6

 تحديد مسائل النقل  (7

 تحديد الفاقد في اإلنتاج  (8

 تحديد موقع املشروع (9

 تكاليف جارية: 

وتشمل جملة التكاليف قصيرة األجل، تكاليف مستلزمات التشغيل لدورة واحدة وتكاليف األجور واملرتبات والوقود 

 والطاقة.

 مصادر التمويل االستثماري: 

 وتشغيل :يتم تمويل املشروعات من مصادر متعددة تغطى واحدة منها أو أكثر االلتزامات املالية الضرورية إلنشاء املشروع 

 رأس املال اململوك لصاحب املشروع. *

 .القروض من البنوك أو مؤسسات التمويل املختلفة  *

 مقاييس الجدوى املالية منها: 

 صافي القيمة الحالية. •

 معدل العائد الداخلي. •

 دراسة الجدوى االجتماعية :

 تهتم بعدالة توزيع الدخل بين الفئات املختلفة باملجتمع 

  عملها في دراسة الجدوى االقتصاديةمن املمكن 

 دراسة الجدوى البيئية :

ن تقييم اآلثار البيئية للمشروع يساعد في تقديم التوصيات بخطوات منع أو تقليل األضرار البيئية الناتجة عن أي مشروع إ

 وزيادة املنافع البيئية اإليجابية.

  .امة واملحافظة على البيئة ورفاهية السكان في منطقة املشروعويتضمن التقييم البيئي تقييم آثار املشروع على الصحة الع
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و بدون دراسة الجدوى البيئية في دراسة الجدوى االقتصادية << يتعرض املشروع إلى مشاكل في تكيفه مع املجتمع الذي 

 . يعمل فيه

 دراسة الجدوى االقتصادية :

 استخدام نفس املقاييس . يتشابه التقييم االقتصادي مع التقييم املالي للمشروع في 

  عند إجراء التقييم االقتصادي للمشروع يتم تعديل األسعار املالية )أسعار السوق( إلى قيم اقتصادية قبل

 حساب مقاييس الجدوى االقتصادية للمشروع

 تنتهي دراسة الجدوى إلى توصيات تحتوي علي:

•  
ً
نحو تنفيذه. أي )أجتاز الدراسة املبدئية وما يليها من ان املشروع ذا جدوى اقتصادية وينصح صاحبه باملض ي قدما

 دراسات تشجع على التنفيذ(

 أن املشروع غير مجدي اقتصاديا وينصح بعدم تنفيذه. )أي عكس النتائج في النقطة السابقة( •

روع بدقة أن ينصح بعمل املشروع في ظل احتياطات وتعديالت معينة )وهنا ينبغي ذكرها وتوجيه النصح لصاحب املش •

 بالغة لتوعيته بما يفعله عند التنفيذ(
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 السادسة احملاضرة
 *. الصغيرة للمشروعات التمويل إدارة. *

 املالية احتياجاتها وبدقة تقدر أن املشروعات ال تستطيع الصغيرة للمشروعات تخطيطها وأدوات املالية االحتياجات تقدير

 .جميعا املشروعات تعيشها التي التيقن عدم حالة ظل في وخاصة

 يتم حيث،  املطلوب املال راس وتأمين املالية االحتياجات لتخطيط املديرين يستخدمها التي األدوات أحد النقدية امليزانيات

  : خاللها من

o املنتج نتاجإل  قادمة سنة خالل النفقات تقدير . 

o املنتج بيع بعد والعوائد االنتاج كلفة استرداد سيتم ومتى . 

 (( املختلفة الفترات في للتمويل بحاجته التنبؤ على املشروع مالك تساعد)) 

 : الصغيرة املشروعات تمويل وأشكال مصادر

 . التجارية البنوك 

 . املالية املؤسسات 

 . األشخاص 

 :يراعي ذلك وعند،  االقتراض إلى يلجأ وإنما الشخصية أمواله على بدايته في الصغير املشروع مالك يلجأ ال غالبا

 ( ومعنوية مادية)  املشروع وقدرة إمكانية 

 لالستثمار املتاح املال رأس  

 اإلضافية الضمانات . 

 املحيطة البيئية الظروف  

 والحذر الحيطة . 

 : الديون  أشكال

.  الصغيرة املشروعات من عنه الكبيرة املشروعات في شائع املصدر وهذا قروض أو كمبياالت شكل تأخذ:  الدين سندات

 تجارة في عليها متعارف شروط على وذلك مفتوح حساب على توريد أو معدات أو مخزون شراء تأخذ وهي:  التجارية الديون 

 . املنتجات بيع عند الدفعات تسديد يتم حيث األمانة برسم والبيع،  الجملة

 . بشرائها القيام من بدال املشروع لصاحب املعدات تأجير أي: التمويلي التأجير

 :املالية األدوات

 ":املالي املشروع مركز بيان على تساعد التي املالية الكشوفات أهم

 معين تاريخ في(  واملطلوبات املوجودات)  للمشروع املالية الحالة تعكس وهي:  السنوية املوازنة  . 

  املال رأس+  املطلوبات=  املوجودات :التالية املعادلة على وتقوم •
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 ومصروفاته املشروع إيرادات فيه ويوضع:  الدخل كشف . 

 الخصوم – الجارية األصول )  العامل املال رأس في الحاصلة والتطورات التغيرات فيه يظهر : النقدي التدفق كشف 

 . املحددة املدة نهاية وحتى العمل بداية منذ الصغير املشروع في(  الجارية

 عنها ويعبر استحقاقها حال النقدية التزاماته تسديد على املشروع قدرة تقيس وهي:  السيولة نسبة : 

 مجموع الخصوم املتداولة مجموع/ األصول  سريعة التداول  = السيولة نسبة

 املتداولة الخصوم مجموع/  املتداولة األصول  مجموع=  الجارية املالية التزاماته تسديد على املشروع قدرة وهي:  التداول  نسبة

 املبيعات صافي/  الربح صافي=  الربحية تحقيق على املشروع قدرة تقيس التي النسبة وهي : الربحية نسبة

 :  املتداولة األصول 

 خالل أو الفور  على املستحقة أي املتداولة بااللتزامات للوفاء استخدامها ويمكن نقدية الى تحويلها يسهل التي األصول  هي

 . التشغيلية الدورة

 : املتداولة الخصوم -

 ..  التوزيعات دائنو،  املستحقة األجور  مثل سنة خالل بها بالوفاء القيام الشركة على وواجب األجل قصيرة التزامات هي 

 : املخزون دوران معدل

 املخزون متوسط/  املبيعات تكلفة=  املخزون دوران معدل

 . الشركة صالح في ذلك كان كلما النسبة هذه زادت وكلما الشركة لدى املخزون تصريف مرات عدد إلى النسبة هذه وتشير

 : النشاط نسبة

 : السلعي املخزون دوران معدل تقيس التي النسبة وهي 

  املدة آخر بضاعة رصيد/  املبيعات صافي=  النشاط نسبة

 :  املديونية نسبة

 : عليها املترتبة بالديون  اإليفاء على املشروع موجودات قدرة تفحص التي النسبة وهي

  املحتجزة واالرباح واالحتياطات امللكية حق مجموع/  واملديونية القروض مجموع= املديونية نسبة

 : بالدين التمويل

 ثروته كانت إذا خاصة املشروع ملالك مخاطرة فيه وهذا(  فوائدها+  دفعات تسديد وجوب)  الصغير للمشروع يعني

 : التالية لألسباب لالقتراض اللجوء يتم ذلك من وبالرغم االقتراض وقت قدمه الذي الضمان هي الشخصية

 من الفائدة دفعات خصم ويتم)  الشخصية الثروة استخدام كلفة من أقل تكون  القرض على املدفوعة الفائدة كلفة

 ( الضريبة

 ** الخاصة ثروته من بكثير أكثر تكون  وربما كبيرة مالية قدرات الريادي تمنح القروض** 

 ** فقط املالك على نعود أرباح أي وبالتالي ثابتة تكاليف الدين تسديد دفعات تعتبر** 
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 السابعه احملاضرة
 *. الصغيره للمشروعات االستراتيجي التخطيط .*

 :   االستراتيجي التخطيط مفهوم

 خالل النهائية غاياتها بلوغ من املشروعات تتمكن خاللها من التي الكيفية تتضمن عملية هو االستراتيجي التخطيط 

 . الخطة مدة

 بهذا ويقوم ،فأكثر سنوات ثال لث لنفسه فيه املشروع يخطط الصغيرة املشروعات في االستراتيجي التخطيط 

 . العليا إدارته مع بالتعاون  املشروع مالك التخطيط

   ( الرقابة – التنفيذ -االختيار - التحليل) :  عام بشكل االستراتيجية االدارة عناصر

 وإمكانات قدرات ملعرفة املنشاة وتحليل ،والتهديدات الفرص ملعرفة للمنظمة البيئة تحليل:  االستراتيجي التحليل 

  الصغير املشروع من املصلحة أصحاب وتحليل املنظمة

 بينها من االنسب البديل اختيار ثم تقيمها، ثم ،البدائل تحديد على يقوم:   االستراتيجي االختيار 

 الصغير املشروع هيكلة إعادة في النظر املناسب البديل أخذ على ويقوم:  االستراتيجي  التنفيذ  

 فيها االداء لضبط املنشأة في الحوافز نظم الرقابة نظم تحديد خالل من تتم وهي:  االستراتيجية الرقابة 

 :   التخطيط أنواع

 .  للموارد االساس ي والتوزيع واستراتيجياتها العامة واهدافها املنظمة رسالة إقرار عملية هي:  االستراتيجي التخطيط -

 وكيفية املنفذ والشخص العمل بنوع تتعلق االجل قصيرة تفصيلية قرارات صناعات عملية هي:  التكتيكي التخطيط -

   التنفيذ

 تشغيلية وبرامج جداول  وهي:  التشغيلي التخطيط -

 : التخطيط مزايا

 .املستقبلية الفرص عن الكشف على يساعد •

 .املستقبلية العقبات عن واالبتعاد والحذر الحيطة اتخاذ من يمكن •

 .البيئة في الجارية املتغيرات ملواجهة الالزمة الخطط يوفر •

 : الفعال االستراتيجي للتخطيط املميزة الخصائص

 الريادي التفكير نحو الدفع . 

 ويساعد ،التأكد وعدم املخاطرة حدة تخفيض على االستراتيجي التخطيط يساعد. التأكد وعدم املخاطر إدارة 

 .القرار صناعة يالزمان اللذين التأكد وعدم املخاطرة حدة وإدراك فهم تطوير على كذلك

 االفتراضات تحديد . 
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 :االستراتيجي للتخطيط الجوهرية املهام

 اآلتيين السؤالين ضوء في والرؤية الرسالة صياغة :االولى املهمة : 

o مستقبآل املنظمة عليه تكون  أن تريد ماذا 

o املرجوة للمكانة املوصلة األهداف هي ما  

 والفرص التهديدات تشخيص :الثانية املهمة . 

 والضعف القوة جوانب تقييم :الثالثة املهمة. 

  بديلة استراتيجيات توليد :الرابعة املهمة . 

 اعتمادها الواجب والفعاليات االنشطة الخطة هذه تعكس ان ويجب. استراتيجية خطة بناء: الخامسة املهمة 

  .املنشود املنظمي الهدف بلوغ ليسهل

 االستراتيجية الخطط تنفيذ تسهيل هو هدفهاو . التكتيكية الخطط بناء :السادسة املهمة . 

 النتائج وتقييم مراقبة :السابعة املهمة. 

 التخطيط عملية تكرار :الثامنة املهمة. 
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 الثامنة احملاضرة
 .* الصغيرة املشروعات في والتأمين املخاطر إدارة*. 

 

 الصغيرة : املشروعات في املخاطر

 :الصغيرة املشروعات في للمخاطر أساسيين نوعين هناك

 :مثل مسبقا بها والتنبؤ لها التخطيط يمكن التي املخاطر وهي توقعها: يمكن مخاطر/ 1

 واألثاث، واملعدات األجهزة تكلفة مخاطر- •

 .    املشروع موظفي ورواتب أجور  مخاطر- •

 :بها التوقع يصعب مخاطر/ 2

 .   التكنولوجية التطورات مخاطر •

 .املفاجئة والقانونية السياسية املخاطر •

 املخاطر : إلدارة التخطيط

 (.االعتبارية املادية، املالية، النقدية،) املختلفة بأشكالها املتوقعة الخسارة عن نتحدث فإننا املخاطر عن نتحدث عندما

  املشروع على املتوقعة للمخاطر التخطيط إن
ً
  موضوعا

ً
 .الصحيح بالشكل استقراؤها أو بها التنبؤ الصعوبة ومن حرجا

 : وهي املشروعات في املخاطر إلدارة القضايا من العديد مراعاة من والبد

 .مخاطر يشكل أن يمكن أمر كل دراسة املشروع، خطة كتابة (1

 .املشروع بدء قبل املطلوب للتأمين الالزمة بالترتيبات والقيام للتفاهم التأمين بشركات االتصال (2

 .عليها العاملين وتدريب بالتأمين املغطاة غير املخاطر لكل للطوارئ  خطة وضع (3

 ((لم ترد في االختبارات ... الثالثه املتبقيه للقضايا))التعدادات 

 الخسائر : عن الكشف

 :  امللكية خسائر: اوال 

 : النوع هذا تحت ويندرج

 .والفيضانات والزالزل  والبراكين واألعاصير الحريق عن ينجم الذي بامللكية املادي الضرر  -

 صاحب يملكه ما كل إلى ينتقل قد ذلك فإن معينة، مخاطر إلى الصغير املشروع يتعرض فعندما امللكية، حق خسارة -

 .املشروع

 السرقة ألعمال تتعرض املشروعات، من كغيرها الصغيرة، فاملشروعات والتخريب، السرقة أعمال على تترتب خسائر -

 .مشروع الغير واالستخدام واالختالس
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 :العمل توقف خسائر: ثانيا 

 يغطيها وال  الحريق يسببها منظورة غير خسائر هناك أن إال،  الحريق من مباشرة املتضررة الجوانب يغطي التأمين ان غمر 

 :مثل التامين

 .العمل توقف نتيجة يفقد الذي الدخل -

  
ً
 :املسؤولية خسائر: ثالثا

 :عامة مسؤولية وهناك املستخدمين، اتجاه مسؤولية هناك

 نتيجة الناس عامة من شخص لها يتعرض التي واإلصابات الخسائر عن مسؤوال يكون  املشروع ان فنعني العامة املسؤولية

 .املشروع عمل نتيجة الضرر  بهم لحق قد ولكن املشروع، خارج من هم ممن أي املوظفين، أو الشركة إهمال

 )) لم يرد لها أسئلة في النماذج (( :وأساس ي مهم شخص خسائر: رابعا 

 املخاطر : إدارة

 
ً
 .الخطر تجنب: أوال

 
ً
 .الخطر احتواء: ثانيا

 
ً
 التأمين بشراء الخطر تحويل خالل من فعله يتم ما وهو:  الخطر تحويل: ثالثا

 
ً
 اإلبداعية الخطر استراتيجيات: رابعا

 

 التأمين : محترف

 مالك هو و التأمين، تغطية مجال في واسعة خبرة ويمتلك املخاطر، تحليل على مدرب محترف شخص هو: التأمين وكيل

 .شركة من ألكثر وكيل يكون  أن املحتمل ومن التأمين خدمة بيع على نسبة ويتقاض ى صغير ملشروع

 : عمله لبدء الشركات من التأمين لوكيل املطلوبة املعلومات

       املخاطر؟ ماهي -1

 للمخاطر؟ املالية القيمة هي ما -2

 املطلوبة؟ الحماية قيمة كم -3

 

 املخاطر إلدارة التأمين برنامج تنظيم

 :التالية الخطوات نتبع ناجحة التأمين برنامج إدارة تكون  حتى

 
ً
 .املخاطر حدد: أوال

 
ً
 .  التأمين تكاليف أدرس: ثانيا

 
ً
 .املخاطر إلدارة خطة ضع: ثالثا

 
ً
 .محترف تأمين وكيل من النصيحة على أحصل: رابعا
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 التأمين تغطية

 :التأمين لتغطية رئيسية أنواع ثالث هناك

 :وتشمل :األساسية التغطية/ 1

 الحريق ضد التأمين. 

 املركبات تأمين. 

 العمال تعويض. 

 عليها مترتبة وأضرار تبعات من عنها ينتج وما القانونية املسئولية تأمين وتشتمل املسئولية تأمين. 

  :مثل ضروري  غير تأمين ولكنه تأمينه املنشأة ترغب ما تغطية وهو املرغوبة : / التغطية2

 .الجريمة ضد * تأمين                              

  :ويتضمن املوظف أو للعامل منافع من يقدم ما ويشمل املستخدم : منافع / تغطية3

 .للموظف التقاعدية الرواتب على التأمين أي. التقاعد دخل*                                      

 )) باقي التعدادات لم ترد في االختبارات ((
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 احملاضرة التاسعة: 
 .* إدارة الشراء في املشروعات الصغيرة*. 

 مفهوم وظيفة الشراء :

 توفير املواد والتجهيزات واللوازم وكافة مستلزمات العمل في املشروع بكفاية اقتصادية .هي وظيفة فنية تقوم على 

 تهدف هذه الوظيفة إلى: 

زيادة ربحية املشروع من خالل تخفيض تكاليف الشراء وتوفير اللوازم واملستلزمات بالسعر املناسب، وفي الوقت املحدد، 

 وبالكمية واملواصفات املطلوبة

 يفة الشراء بـــ :تقاس جودة وظ

 .ضمان استمرار العمل في املشروع وعدم توقفه 

 .ضمان جودة املواد. وبالتالي جودة املنتج وزيادة القدرة التنافسية 

 تحقيق الكفاية االقتصادية في أعمال الشراء 

 إجراءات الشراء :

 ات كي يعمل املشروع بكفاية. تشمل إجراءات الشراء جميع األعمال واألنشطة التي يجب أن تنجز لتوفير املستلزم

االلتـزام بها في املشروع الصغير أكثـر ويعتبـر  واحدة سواء في املشروعات الصغيرة أو الكبيرةوعادة تكون هذه اإلجراءات 

 منه في املشروع الكبير. أهمية

ح موارده املالية، مما ، وذلك بسبب شفشل املشروع الصغير على املدى القصيريمكن ان يؤدي الى  فشل عملية الشراءإن 

 : هيو هم النقاط التي ينبغي التركيز عليها في عملية الشراء بأيتطلب من صاحب املشروع الصغير االهتمام أكثر 

  تحديد الحاجة الى املخزون 

  اختيار املوردين ومواقعهم 

 : في  ان عملية الشراء ترتبط بعملية التخزين مباشرة

 التي يجب شراؤها تساوي تقديرات الحاجة املطلوبة بعد طرح الكمية املتوافرة.مجال التجارة: كمية البضاعة  •

 مجال التصنيع: تقديرات املبيعات أو خطة االنتاج لكل مادة من املواد.  •

 .املحافظة على كميات من املخزون تكون متوازنة من حيث املتطلباتوتهدف عملية الشراء في املصنع الصغير الى 

 أنواع املوردون :

 وهم املصنعين واصحاب املناجم واملزارعين ومنتجي املنتوجات الطبيعية.املنتجون: 

 : وهم أهم مصادر التوريد بالنسبة ملعظم املشروعات الصغيرة، وخاصة تجار البيع بالتجزئة الوسطاء التجاريون  

 وشركات الخدمات.
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، كممثلي الصناعات، ومكاتب املشتريات الدائمة هم الوكالء أو الوسطاء الوظيفيين الوسطاء أو الوكالء الوظيفيون:

 واملستقلة. وتنقسم هذه املكاتب املوجودة في مراكز التصنيع القيادية الى قسمين رئيسيين هما:

 األول: السماسرة 

 الثاني: مكاتب املشتريات الدائمة 

 سياسات الشراء:

تعد سياسات الشراء من أهم القضايا التي تواجه أصحاب املشروعات الصغيرة ، وذلك نظرا ألهمية اختيار السياسة 

 املالئمة للشراء. 

 نواع من سياسات الشراء:أ

 / سياسة الشراء او سياسة التصنيع: ويكون امام صاحب املشروع خياران:1

 واد واملستلزمات في مشروعه.أن يتبع سياسة الشراء من املوردين ، ان يصنع امل

 / سياسة الشراء حسب الحاجة : أي الشراء ضمن الحد األدنى من الكميات الالزمة لفترة زمنيه قصيرة 2

 / سياسة الشراء والتخزين: حيث يتم شراء كميات كبيرة من اجل التخزين لتغطي فترة زمنية طويله نسبيا .3

 تقوم عملية تحديد الحاجة الي املخزون على ما يلي: 

 .إدراك الحاجة وتوصيفها: ويتم إدراك الحاجة من قبل ادارة التخزين أو الجهة صاحبة الحاجة 

  تحديد الكمية من الجهة صاحبة الحاجة ، و في حالة املشاريع التي تحصل على امتيازات أو وكاالت يضطرون إلى

 احتياجاتهم املادية من املؤسسة املانحة لالمتياز، أو املؤسسة املحتكرة.الحصول على كل 

 وفي هذه الحالة، يكون املشروع مضطرا للتعامل مع مورد وحيد مهما تكمن الظروف

 شروط التفاوض:

 في عملية التفاوض يجب أن يتم التمييز بين نوعين من املشتريين:

 سلع التي يريد شرائها وهذا املشتري ال يحتاج الى النصائح. في مجال الاملشتري صاحب الخبرة الكافية * 

الذي يمكن ان يجهل اصول الشراء وخصائص السلع، ويمكن ان يكون ضحية لعمليات الغش ، وارتفاع املشتري العادي * 

 األسعار ، وتدني مستوى الجودة. 

الذي يركز املشترون عليه ألنه يؤدي الى وفورات كبيرة في معظم  تتم حول الحسم النقديوعندما تحدث عملية التفاوض، 

 . الحاالت
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 لكي يحقق املشروع النجاح في عملية الشراء ينبغي التركيز على:

 تحديد الحاجة من املخزون -

 إدراك الحاجة وتوصيفها -

 اختيار املوردين ومواقعهم -

 تحقيق أفضل شروط للتفاوض وخاصة شرط الحسم النقدي -

 الحفاظ على عالقات طيبه مع املوردين -

 استالم البضائع وفحصها  -

 املتابعة بعد الشراء -

 الرقابة على اعمال الشراء -

 سياسات الشراء -
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 العاشرة احملاضرة
 *. الصغيرة املشروعات في االحتياجات وتخطيط املخزون إدارة. *

 

 : املخزون إدارة أهمية

 املناسب، التوقيت/ 3،  املناسبة الجودة/ 2 ، املناسبة الكمية املادية املوارد توفر تأمين/ 1 :إلى املخزون إدارة تهدف

 . أدائه على التأثير ثم ومن املخزون في لألموال االقتصادي االستثمار وضمان اإلنتاجية، العملية سير لضمان

 :يعني املخزون إدارة في والفشل

  كبير املخزون كان حالة في
ً
  فيه مرغوب هو مما أعلى ستصبح تكاليفه فإن بالطلب قياسا جدا

  املخزون كان إذا أما
ً
 الناتجة املشروع نفقات زيادة إلى سيؤدي األمر فإن( سريعا املخزون دوران أي) بالطلب قياسا قليال

 .اإلنتاج توقف عن

 املخزون إدارة وسائل

 . سلع من لديه ما املشروع صاحب يعرف وبموجبها. الدائمة املخزون سجالت

 

 الشراء : لطلبات االقتصادية الكميات

 إلى املواد من وحدة على للحصول  اإلجمالية التكلفة فيها تصل التي الكمية بأنها الشراء لطلبات االقتصادية الكمية تعرف

 .الدنيا حدودها

 تكاليف الحصول ، و تكاليف حيازة املخزونالتكاليف اإلجمالية تتكون من : 

 
ً
 : الحصول  تكاليف: أوال

 .. الشراء طلبات إعداد أجل من التكاليف في الزيادة هي

  محددة زمنية فترة خالل الشراء طلبات عدد×  واحد شراء طلب لكتابة القياسية التكلفة=  وهي

 = الشراء طلب العداد القياسية التكلفة :أن علما

  محددة زمنية فترة خالل الشراء طلبات عدد÷  محددة زمنية فترة خالل املشتريات لقسم االجمالية التشغيلية املصروفات

 .معين وقت في املطلوبة املواد كمية ترتفع عندما تنخفض واحدة وحدة على الحصول  تكلفة أن هنا ويتضح

 االقتصادية الكميات تحديد

 :  مثل للشراء االقتصادية الكميات تحدد أخرى  عوامل هناك إلى باإلضافة:  التكلفة عامل/ 1

 الكمية على الحسم عامل. 

 اإلنتاج في املتنوعة األحجام عامل. 
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  الهامة األمور  من:  الشراء طلبات بإعادة البدء نقاط/  2
ً
 يحددان عامالن وهناك واالقتصادية التنظيمية الناحية من جدا

 :ذلك

  (االستهالك نسبة )الطلب نسبة) 

 للتوريد الضروري  الوقت . 

 :الطلب  حد/ 3 

 التوريد وحدة تكلفة عندها تكون  التي وهي،  املخزون من جديدة كميات املشتريات إدارة فيها تطلب التي النقطة وهو

 . الدنيا حدودها في املخزون وصيانة

 

 :مايلي الصناعية املشروعات في املواد من االحتياجات تخطيط متطلبات

 . للمنتج الفني الهيكل تحديد -1

  املواد على الحصول  بفترة أيضا وتعرف التوريد فترة وهي: الزمنية املهل حساب -2

 التكرار×  االحتياج=  اإلجمالي االحتياج : كالتالي ويحسب:  اإلجمالي االحتياج تخطيط -3

 . املواد من الصافي االحتياج تخطيط -4

 

 : املواد من االحتياجات تخطيط

 الحد إلى الصناعي املخزون في االستثمار مستوى  تقليل بهدف الصناعية املواد من االحتياجات وتحديد لتوقيت أسلوب هو

 . الرئيسية اإلنتاج جدولة متطلبات تلبية من الصناعية املنظمة إدارة يمكن الذي
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 عشرة احلاديه احملاضرة
*.  .* 

  االلكترونية عماللأل  التحتية البنية (1

 عليه : االمثلة ومن :االلكتروني العمل (2

 االنتاج  تولد التي العمليات.... 

 الزبون .... الى توجه التي العمليات 

 املنظمة .... داخل تتم التي العمليات 

  االلكترونية التجارة (3

 وإدارة لتنفيذ والشراء بالبيع والقيام السلع تبادل على ينطوي  الذي النشاط ذلك االلكترونية التجارة مفهوم يعني

 . الصغيرة املشروعات أعمال

 املستهلك الى البائع من B2C   

 اخر مشروع الى صغير مشروع من B2B   

 كاملستهل الى الحكومة منG2C   

 املشروعات الى الحكومة من  G2B 

         ان اال  االخرى  عن تعوض احداهما وان نفسها االلكترونية التجارة هي االلكترونية االعمال ان البعض يعتبر     

 طياته بين يضم وهو واالعم االوسع املصطلح هو االلكترونية االعمال مصطلح الن صحيحا ليس االدراك هذا مثل

 .االنترنت شبكة عبر تجري  اخرى  انشطة جانب الى االلكترونية التجارة نشاط

. منها لحظة اخر وحتى املشروع حياة من بدءً  وتطويرها، واملنتجات الخدمات تسويق في االلكترونية االعمال تساهم

 .الزبائن الى املنتج أو الخدمة إيصال متطلبات تهيئة عن فضال

 

 Web catalog Revenue Models الويب كتالوج عائد نموذج: اوآل

 :  Digital Content Revenue Models الرقمي املحتوى  عائد نماذج: ثانيا

 ومكتبات وأخبار، قانونية، حكومية، معلومات)  فكرية ملكية تمتلك التي الشركات املحتوى  من النوع هذا في تتاجر

 (أكاديمية
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  باالعالن املدعم العائد نماذج: ثالثا

  االعالن الشتراك املدعم الخليط العائد نماذج: رابعا

 : الجارية العملية على بالرسم العائد نماذج: خامسا

 بتشغيلها تقوم التي الجارية العمليات حجم أو عدد على بناء ذلك مقابل رسم على يحصل خدمة املوقع يقدم وفيها

  الخدمة على بالرسم العائد نماذج: سادسا

 املتغير العائد:  سابعا

  يتواجد أو فعلي او مادي تواجد دون  الوظيفة مهام ينجز موظف هو 
ً
 أن دون  عمله ينجز فهو العمل مكان في جزئيا

 أو للفرد سواء املزايا من العديد االفتراضيين وللموظفين. السيارة أو املنزل  في يعمل وقد ثابت مكان له وليس نراه

 .املجتمع أو البيت

 

 مالحظه :

... لم ترد في االختبارات ، ما عدا نقطة املوظف  (االلكترونية التجارة موقع تشغيل)جميع املوضوعات التي تندرج تحت 

 .. االفتراض ي
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 عشر الثانية احملاضرة
 .* الصغيرة املشروعات في التسعير*. 

 : ومنها العملية على القائم يدركها أن يجب التي االعتبارات من بعدد التسعير عملية تتأثر

 (والتنفيذية والتسويقية املالية) للمشروع العامة األهداف •

 .املشروع سيقدمها التي السلعة او املنتج من الغاية •

 .االستهالكية بالسلع املتعلقة األسعار مرونة •

 .مصادرها تنوع ومدى الخدمات تقديم أو السلع انتاج عملية في الداخلة املوارد وفرة •

 :التسويقي املزيج

 السلعة الى اضافة السعر من يتكون  الذي التسويقي املزيج عن الحديث من لنا البد التسعير عملية في بعمق الدخول  قبل

 تبنى وقد يقدمها التي الخدمة او السلعة خالل من يتحدد السوق  في للمشروع االستراتيجي املركز ان علما واملكان والترويج

 :وهي1960 عام منذ التسويقي للمزيج االربعة املكونات .. التسويق حقل في املعنيون 

 الترويج/ 4     املكان/ 3     السعر/ 2     السلعة/ 1

 الصغيرة : املشروعات في التسعير استراتيجيات

 :االتي التسعير استراتيجية بناء عند يراعى

 االقتصار وليس عامة بصورة التنافس ي الوضع الى النظر يتم وان البد تنافسية استراتيجية اختيار عند: النفس ي التحليل -1

 .الصغير للمشروع املنافس يتبعها التي السعر استراتيجية على

 ال وقد. عليها الحصول  في الراغبين على يعرض أن يمكن الذي الخدمة أو السلعة لسعر حد اعلى وهو: للسعر األعلى الحد -2

 .معين سوق  في الخدمة او السلعة منتج قبل من يفرض أن يمكن ما اعلى بل العالي السعر هو لسعر األعلى الحد يكون 

 .الريادي املشروع يعرضها التي الخدمة أو السلعة سعر في والنقص الزيادة حدود وتعني: السعر مرونة -3

 التسعير : عملية فلسفة

 التكلفة الى املستند التسعير: أوال

 :التنافس ي السعر الى املستند التسعير: ثانيا

 استنادا خدمته أو سلعته تسعير على يساعده ما الصغير الريادي املشروع بينها من يختار ان يمكن التي التسعير اساليب

 : هي التنافس ي الوضع الى

 سعارأب مقارنة سلعته تسعير الريادي املشروع صاحب على يجب انه بمعنى: املنافس يسعرها كما السلعة تسعير 

 .له املنافسين

 اختيار االسلوب هذا من والغاية السوق  اختراق تسعيرة أحيانا تدعى كما أو: الزبائن قاعدة لتوسيع السعر تحديد 

 .املنافسين سلع وراء السعي من ويمنعه ويغريه الزبون  يجذب الذي املناسب السعر
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 :الزبائن الى املستند التسعير:  ثالثا

 السعر خالل من الزبون  لدى صورة يكون  أن املشروع صاحب يتطلع: املنتج صورة لدعم السعر استخدام 

 البعض ان حين في الجودة من مستوى  يعكس املرتفع السلعة سعر أن يعتقد منا البعض أن ذلك، عنها املعلن

 .منخفض وبسعر السلعة على حصوله في تكمن سعادته ان يعتقد االخر

 السعر قرارإل تسعى انها بمعنى ترويجي سعر وضع الى الشركات بعض تسعى: املبيعات زيادة بهدف السعر تحديد 

 السعر ذات السلع اقتناء نحو اندفاعهم فيزداد بالسعر تأثرهم نتيجة الجدد الزبائن جذب بهدف املنخفض

 .الترويجي

 ناجحة : لتسعيرة نصائح

 مبدعا كن 

 زبونك الى استمع 

 وحافظ بواجبك قم 

 باألساسيات اهتم 

 مرنا كن 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 ـه 1438/  1437 الصغيرة األعمال إدارة مختصر         

 احملاضرة الثالثة عشر: 
 .**. 

 العالقات العامة -4تنشيط املبيعات     -3البيع الشخص ي     -2االعالن     -1

 يؤثر الشراء على الترويج ، ويؤثر الترويج على الشراء       ))  عالقة متبــــادلة ((

 الوصول للمقررين (1

 لفت االنتباه (2

 االهتمام باملنتج (3

 الشراء   االقناع وتقليل مخاطر عملية  (4

 دفع املشتري للشراء         (5

 تشجيع عملية تكرار الشراء (6 

 بالسوق والترويج ملنتجاته.   يعتبر اإلعالن اهم عناصر املزيج الترويجي غيـر املباشرة والتي يستخدمها رجال التسويق لالتصال

 ويعرف على انه :

عملية اتصال غير شخص ي بين املعلن وجمهوره املستهدف عن طريق وسائل االتصال العامة لتوصيل رسالة معينة بغرض 

 التأثير فيهم نظير دفع أجر معين مع االفصاح عن شخصية املعلن .

على حقائق أو  هي ترجمة االفكار التي نود نقلها الى الجمهور املستهدف في شكل عبارة أو مجموعة عبارات، والتي قد تعتمد

 صور رمزية أو كالهما .

 أهداف : تعريفيه ، و تذكيريه ، وتعليميه .
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 تحديد االهداف االعالنية – 1

 اختيار االستراتيجية االعالنية – 2

 صياغة الرسالة االعالنية – 3

 تصميم الخطة االعالنية – 4

 اختيار الوسيلة / الوسائل االعالنية – 5

 تنفيذ الخطة االعالنية – 6

 تقييم االعالن – 7

 

.أن تكون األهد -1
ً
 اف محددة كميا

 تحديد الجماهير املستهدفة للحملة. -2

 تحديد املستوى الذي عليه العوامل املطلوب تطويرها قبل الحملة -3
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 عشر الرابعة احملاضرة
 *. الصغيرة للمشروعات االجتماعية املسئولية. *

 :العمل مكان في األخالقية اإلشكاليات

 والرشاوي( )الهدايا املنظمة ومصلحة الفرد مصلحة بين املصالح تضارب 

 الزبون  ثقة. 

 التمييز 

  التحرش أو التجاوز 

 املنظمة موارد 

 االتصاالت 

 :األخالقي السلوك في املؤثرة العوامل

 والشخص ي العائلي بتكوينه الفرد سلوك يتأثر الفرد -

  التنظيمية بالثقافة يسمى ما خالل من املنظمة -

 السائدة االجتماعية واألعرف وبالقيم وتشريعاتها الحكومية القوانين في وتتمثل البيئة: -

 

 

 

 

 

 

 

 

 :األخالق لتفسير مختلفة مداخل

 . الناس من عدد ألكبر فائدة أكبر عنه ينجم أخالقي سلوك هو. املنفعي املدخل - 1

 .الطويل املدى على الذاتية الشخصية املنفعة إلى يستند أخالقي سلوك. الفردية مدخل - 2

 .لإلنسان األساسية الحقوق  على ويحافظ يحترم أخالقي سلوك هو. الحقوق  مدخل - 3

 وحيادية بنزاهة الناس معاملة إلى يستند أخالقي سلوك هو. العدالة مدخل -4

البنود التي وردت 

 في االختبارات فقط
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 :املؤسساتية الحاكمية

 عالقات إيجاد املنظمات تحاول  وفيه. املستويات أعلى على األعمال منظمات عمل يحكم والفحص للرقابة نظام هي

 .والعاملين واإلدارة املستثمرين وخاصة األطراف كافة ملصالح متوازنة
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