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أهمٌة المشروعات الصغٌرة والمتوسطة : المحاضرة الثانٌة 

تعرٌف المشروعات الصغٌرة  - 1

. ال ٌوجد تعرٌؾ محدد للمإسسات الصؽٌرة ٌمكن تعمٌمه على جمٌع المإسسات- 

ال ٌوجد حد فاصل بٌن المإسسات الصؽٌرة والمتوسطة والكبٌرة وذلك الختبلؾ التعارٌؾ من جهة الى اخرى وكذلك - 

. المعاٌٌر

 (..عدد العاملٌن،راس المال، الملكٌة،)هناك عدة معاٌٌر فً ضوءها ٌتم تعرٌؾ المنشؤت الصؽٌرة مثل - 

. هناك بعض المنشؤت الصؽٌرة فً الدول الصناعٌة الكبرى تعادل حجم منشؤت كبٌرة فً الدول النامٌة- 

ٌختلؾ مفهوم المشارٌع الصؽٌرة من دولة ألخرى وقفا الختبلؾ إمكانٌتها وظروفها االقتصادٌة واالجتماعٌة التً تحدد - 

. مبلمح وطبٌعة الصناعات القابمة فٌها

. هناك بعض المنشؤت الصؽٌرة فً الدول الصناعٌة الكبرى تعادل حجم منشؤت كبٌرة فً الدول النامٌة- 

ٌختلؾ مفهوم المشارٌع الصؽٌرة من دولة ألخرى وفقا الختبلؾ إمكانٌتها وظروفها االفتصادٌة واالجتماعٌة التً تحدد - 

. مبلمح  وطبٌعة الصناعات القابمة فٌها

.  ومن أهم المعاٌٌر المستخدمة للتمٌٌز بٌن المشروعات الصغٌرة والمشروعات الكبٌرة -

معٌار حجم رأس المال المستثمر  - 2معٌار عدد العاملٌن                   -1

معٌار القٌمة المضافة  -  4معٌار اإلٌرادات                       - 3

مستوى التقدم التكنولوجً -6درجة التخصص فً اإلدارة          -5

 

والصناعات عمال 10  بؤنها الصناعات التً ٌعمل بها أقل من الصغٌرة الصناعات تعرفمنظمة العمل الدولٌة - 

 .صناعات كبٌرة ٌعد 99عامل، وما ٌزٌد عن 99 إلى 10 التً ٌعمل بها مابٌن المتوسطة

 عامل فً 100عامل فً مجال التصنٌع ،واقل من 300وفً الٌابان المشروع الصؽٌر أو المتوسط ٌعمل به اقل من - 

 .عامل فً مجال تجارة التجزبة 50مجال تجار الجملة ، و

 .أي ان الٌابانٌٌن جمعو بٌن عدد العاملٌن ونوع المجال الذي ٌعملون فٌه- 

عامل وإجمالً األصول والمبٌعات 50 بؤنها التً ٌعمل بها حتى للمشروعات الصغٌرةأن البنك الدولً ٌعتمد تعرٌفا - 

ألؾ دوالر 100 عمال والمبٌعات اإلجمالٌة السنوٌة حتى 10 حتى، والمشروعات المتناهٌة الصغر ملٌون دوالر3حتى 

عامل وإجمالً األصول والمبٌعات حتى 300حتى المشروعات المتوسطة آالؾ دوالر، بٌنما 10،وإجمالً األصول حتى 

 .بالمشروعات الكبٌرة ملٌون دوالر ،وما زاد عن ذلك فٌصنؾ 10

 كل شركة أو منشؤة فردٌة تمارس نشاطا اقتصادٌا إنتاجٌا أو تجارٌا أو خدمٌا وال ٌقل بالمنشؤة الصغٌرةفً مصر ٌقصد - 

  .خمسٌن ألف جنٌه وال ٌتجاوز ملٌون جنٌة وال ٌزٌد عدد العاملٌن فٌها على خمسٌن  عامبل رأسمالها المدفوع عن 

أو خدمات تشؽل من / فقد عرؾ المإسسة الصؽٌرة والمتوسطة بؤنها كل مإسسة إنتاج سلع والمشروع الجزابريأما - 

ملٌون 500ملٌار دٌنار أو ال ٌتجاوز  مجموع حصٌلتها السنوٌة 2 شخصا وال ٌتجاوز رقم أعمالها السنوي 250إلى 1

 دٌنار

 

مجموع المٌزانٌة رقم األعمال عدد األجراء الصنف 
السنوي 

 ملٌون دج 10اقل من ملٌون دج 20اقل من 9-1مإسسات مصغرة 

ملٌون 100اقل من ملٌون دج 200اقل من  49-10مإسسات صغٌرة 
دج 

ملٌون د ج إلى 200من  250-50مإسسات متوسطة 
ملٌار دج 2

ملٌون دج 100من 
ملٌون دج 500إلى 

 

مفهوم المشارٌع الصغٌرة لدى بعض دول العالم 
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الحد األدنى لعدد            الدولة 
العمال 

الحد األعلى لعدد 
العمال 

 1000            250          الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة -1

 500               1            إٌطالٌا وفرنسا -2

 300              20          الٌابان -3

 200              1           السوٌد -4

 99               1           كندا واسترالٌا - 5

         50               1           بلجٌكا و الدانمارك -6

 50                   9           مصر -7

 20               9           السودان -8

     9                1           العراق -9

    9               1           ؼانا -10

 

  ًتعرؾ مإسسة النقد السعودٌة  مإسسات ذات ملكٌة فردٌة وان عملٌة اتخاذ القرارات اإلدارٌة بٌد المدٌر المالك وؼالبا

ما ٌكون هو المإسس للمشروع، وأنها تستوعب نسبة بسٌطة من حصة السوق وال ٌزٌد عدد العمال فٌها عن عشرٌن 

 .عامبل،ورأس المال ال ٌتجاوز عن عشرة مبلٌٌن لاير أو ما ٌعادلها

 

 
 

: تتمٌز المشروعات الصغٌرة بعدة خصابص منها 

. انخفاض التكالٌؾ الرأسمالٌة نسبٌاً  -1

. قلة عدد العاملٌن فً المشروع الصؽٌر- 2

. تواضع المستوى التكنولوجً واآلالت المستخدمة- 3

. االنتشار الجؽرافً الواسع - 4

. استقطاب العنصر النسابً للعمل فٌها - 5

. عبلقة الوساطة بٌن المدٌرٌن،والعمال،والعمبلء ،والموردٌن- 6

. التخصص النسبً فً اإلدارة- 7

. التكامل التسوٌقً فً الحصول على احتٌاجاتها- 8

. قابلٌة القوى العاملة للتطور والتنمٌة- 9

 

ٌتمٌز المشروع الصؽٌر بؤن استثماراته محدودة كما أن تكلفت رأس المال : انخفاض التكالٌف الرأسمالٌة نسبٌاًا -1

المستثمر فً أصولة الثابتة والمتؽٌرة منخفضة نسبٌاً، مما ٌجعل تكلفة خلق فرص العمل فٌها متدنٌة مقارنة بتكلفتها فً 

الصناعات الكبٌرة؛ 

 ما بقدر نشاطه لٌبدأ العمال من كبٌر عدد إلى المشروع الصؽٌر ٌحتاج ال :قلة عدد العاملٌن فً المشروع الصغٌر-2
 وانتشارها الكبٌر تعدادها إال أن الواحد العاملٌن فً المشروع عدد قلة من الرؼم وعلى العمال، مهارة أولبك إلى ٌحتاج
 العاطلة عن األٌدي امتصاص على قدرتها وبالتالً العاملة، ٌمٌزها فً استقطاب األٌدي ما العمالة كثٌفة ٌجعلها الواسع
 توفٌر ؾ الصؽٌرة المشروعات تتمٌز وبهذا عن اإلنسان، باآللة فٌها ٌستعاض التً الكبٌرة بالمشروعات مقارنة العمل
فرص العمل؛  من المزٌد

 
ٌة، متطلبات بمحدودٌةٌة  الصؽٌرة  تتسم المشروعات:تواضع المستوى التكنولوجً واآلالت المستخدمة-3  فؽالبا التكنولوجٌا
ٌة  متقدم ؼٌر المستخدم التكنولوجً ٌكون المستوى ما  فتكون المتاحة المحلٌةٌة  اإلمكانٌاٌةت كبٌر على حد إلى وتعتمد ، نسبٌا

ة اآلالت و األدوات العمال؛  مهارة على تعتمد بدورها والتً المستخدمة بسٌطٌة
 

 خصابص المشروعات الصغٌرة -2
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 مختلفة مناطق تؽط جعلها الذي الواسع باالنتشار الجؽرافً الصؽٌرة المشروعات تتمٌز: االنتشار الجغرافً الواسع-4
 ؼالبا حٌث أخرى، جهة من ومحدودٌة إنتاجها جهة من تؤسٌسها تكالٌؾ النخفاض  نظرا وذلك كبٌرة من السكان، وأعداد

تدعً الذي األمر المشروع، إقامة منطقة وحدود اإلنتاج فً إطار هذا مستهلكً ٌكون ما  المحلً المجتمع تلبٌةٌة احتٌاجات سٌة
اعد األمر الذي المشروعات، هذه من المزٌد بتؤسٌسٌة  ٌةٌة  التفاوتات على تقلٌلٌة  ٌسٌة المتوازنة؛  التنمٌةٌة  وتحقٌقٌة  اإلقلٌمٌة

 
حظ ما أبرز لعل: استقطاب العنصر النسابً للعمل فٌها-5 ة المنشآت فً ٌبلٌة ها عن الصؽٌرٌة  البارز الدور المنشآت من ؼٌرٌة

 وإن ذلك المشروع، فً عاملة أم صاحبة المشروع كانت سواء بها للعمل النساء من ملفتة نسبة تستقطب فٌهٌةا، حٌثٌة  للمرأة
ة المشروعات" أن ٌتٌةضح أنه إال إقلٌمٌة، إلى إقلٌمٌة  أو من قطاع إلى قطاع مشاركتها من نسبة تفاوتت ة طبٌعٌة  توابم الصؽٌرٌة
. المناطق األكثر احتٌاجاً  سٌما  فً المرأة متطلبات عمل أكبر بشكل

 

 
 
 

وٌمكن تصنٌف أنواع المشروعات الصغٌرة ضمن عدة تصنٌفات فؤحدها ٌقسم المشروعات الصغٌرة إلى ثبلث - 
 :مجموعات

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

: أنواع المشروعات الصغٌرة
: وٌمكن تصنٌؾ أنواع المشروعات الصؽٌرة ضمن عدة تصنٌفات فؤحدها ٌقسم المشروعات الصؽٌرة إلى ثبلثة مجموعات

 ؛ واإلنتاج الحٌوانً الزراعٌةٌة  األعمال مختلؾ وتشمل: األعمال األولٌة-1
ٌٌيةٌي  الصناعات-2 ة أو نهابٌةٌة  ومنتجات سلع إلى لتحوٌلها األولٌةٌة  المواد تستخدم التً المشارٌع وتشمل :التحوٌل  وسٌطٌة

 لدٌها؛ التً والمعدات اآلالت على باالعتماد
ٌةم تشمل والتً :الخدمات مشروعات-3  بها القٌام على القادرٌن أو الراؼبٌن ؼٌر وأعمال األشخاص خدمات بتقدٌم القٌا

. وؼٌرها والتعلٌم والتدرٌب والترفٌه الصحة بؤنفسهم كخدمات
 

 :-وهً أقسام إلى ثبلثة النشاط حٌث من الصؽٌرة المشروعات قسم آخر تصنٌؾ وهناك
 تخلق التً المشارٌع تلك أي وسٌطٌة  أو نهابً إلى منتج الخام المواد تحوٌل أي التحوٌل أساسها: المشروعات اإلنتاجٌة-1

 :نوعان إلى تنقسم مضافة، وبدورها قٌمة
المحلٌة؛ الموارد تستخدم التً اإلنتاج وورش الصؽٌرة والٌدوٌة الصناعات مثل استهبلكٌة سلعا تنتج التً المشروعات 
ة كالصناعات سلعة أخرى إنتاج فً تساهم ألجزاء إنتاجٌةٌة  سلعا تنتج التً المشارٌع السٌارات  لصناعات الوسٌطٌة

 

 أنواع المشروعات الصؽٌرة 

من حٌث 

 المجال

من حٌث 

 الهدؾ

من حٌث 

 نظم اإلنتاج

من حٌث 

 الشكل القانونً

 صناعً

 زراعً

 خدمً

 تربٌة

 

مشروعات تنفٌذٌة لمشروع 
 كبٌر

مشروعات صؽٌرة لتحقٌق 
 الربح والدخل

 مشروعات صؽٌرة

 

 نظام إنتاج علمً

 نظام الصناعة العابلٌة 

 نظام الحرؾ الٌدوٌة

 نظام الورش

 

 ملكٌة فردٌة 

 شركة فردٌة 

 ملكٌة محدودة

 شركة توصٌة بسٌطة 

 ملكٌة عامة 

 

 أنواع المشروعات الصغٌرة - 3
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ٌةبة تقوم حٌثٌة  أجر، لصالح اآلخرٌن مقابل ما خدمة تقدم التً المشروعات  وهً:المشروعات الخدمٌة- 2  بتقدٌم عنهم نٌا
ٌةم ٌستطٌعون ال أو  بؤنفسهم سٌقومون بها كانوا خدمة  .والتنظٌؾ اإلصبلح و المواصبلت والسٌاحة خدمات مثل بها، القٌا

 كل هً أي ربح، تحقٌق أجل من مختلفة، عدة سلع أو ما سلعة وتوزٌع بٌع و شراء أساسها: المشروعات التجارٌة-3
 تجارة مثل ربح الحصول على بقصد بٌعها ثم ومن تؽلٌفها أو تعببتها أو بٌعها بإعادة ٌقوم سلعة ثم بشراء ٌقوم مشروع
والتجزبة  الجملة

 
 الصناعة مجال ؾ الصؽٌرة المشروعات صنؾ أخر تصنٌؾ وهناك
 -:إلى الصؽٌرة الصناعات مسمى تحت

 احتٌاجات تلبً وتقلٌدٌةٌة  ٌدوٌةٌة  منتجات التقلٌدٌةٌة وتنتج التصنٌع طرق تستخدم التً :الحرفٌةٌي  التقلٌدٌةٌي  الصناعات-1
؛ المحلً المجتمع  البسٌطٌة

 مثل أكبر علٌها الطلب كون منتجات بإنتاج وتتمٌز :والتقلٌدٌةٌي  الحدٌثٌية مابٌن اإلنتاج طرق تستخدم التً الصناعات-2
 الخ؛...واألثاث الجلدٌة المنتجات

 )إلخ... الطبٌةٌة، الكٌمٌةاوٌةٌة، الهندسٌةٌة، ( المجاالت وبمختلؾ :متطورة منتجات تنتج التً الصناعات-3
 

 

تعمل فً مجال األنشطة اإلنتاجٌة والخدمٌة والسلعٌة  -1
. الفكرٌة

. تؽطً جزء كبٌر من احتٌاجات السوق المحلً -2

. تشارك فً مشكلة البطالة -4. تساهم فً إعداد العمالة الماهرة -3

تعد المكون األساسً فً هٌكل اإلنتاج واالقتصاد فً  -5
. ببلد العالم

استٌعابها للقطاع األكبر من العمالة فً مختلؾ  -6
. المجتمعات

 .تساعد على تطوٌر التكنولوجٌا والفنون اإلنتاجٌة المحلٌة فً المجتمع ودفع هذه المشروعات إلى مواقؾ تنافسٌة جٌدة -7
صناعٌة، )إن المشارٌع الصؽٌرة تعمل على تحقٌق التوازن اإلقلٌمً فً ربوع المجتمع لعملٌة التنمٌة االقتصادٌة  -8

وفً االنتشار الجؽرافً وتحقٌق النمط المتوازن لجمٌع أقالٌم الدولة، وزٌادة حجم  (تجارة، خدمات، مقاوالت
االستثمارات فً هذه األقالٌم، وزٌادة فرص العمل وإزالة الفوارق اإلقلٌمٌة الناتجة عن تركٌز األنشطة االقتصادٌة فً 

 .إقلٌم معٌن
 .تم استعراض كافة األثرٌاء والمشاهٌر فً العالم نجد  أنهم قد بدءوا بمشارٌع صؽٌرة ثم أصبحوا من الشركات العمبلقة -9

باتت المشروعات الصؽٌرة كآداة من إحدى أدوات التنمٌة االقتصادٌة واالجتماعٌة وأحد أهم عناصر االستراتٌجٌة فً  -10
وأن هذه الشركات . عملٌات التنمٌة والتطور االقتصادي فً معظم دول العالم الصناعٌة والدول النامٌة على حد سواء

و والبقاء نملدٌها قدرة على االستجابة لمتؽٌرات السوق والتطور السرٌع لحركة العرض والطلب وباتت فرصها بال
 .أكبر من الشركات الكبٌرة ذات المرونة األقل

إعداد الرواد من الشباب وزٌادة نسبتهم من خبلل تطوٌر الخطط والمناهج التعلٌمٌة وبرامج التدرٌب التً تإهلهم  -11
. لٌصبحوا من رجال األعمال، واالتجاه نحو العمل الحر الخاص وتعظٌم فرص النجاح

 
المعوقات والمشاكل التً تواجه المشروعات الصغٌرة والمتوسطة 

  وبسبب حداثتها  (نقص الضمانات)تواجه المشروعات الصؽٌرة والمتوسطة صعوبات تموٌلٌة بسبب حجمها : التموٌل
 .(نقص السجل االبتمانً)

  وهذه مشكلة متعاظمة فً الدول النامٌة خصوصاً فً جانب األنظمة والتعلٌمات التً تهتم : اإلجراءات الحكومٌة
 .بتنظٌم عمل المإسسات الصؽٌرة والمتوسطة

  وتظهر هذه المشكلة من جانبٌن سواء ألصحاب المشروعات الصؽٌرة والمتوسطة من حٌث ارتفاع : الضرابب
الضرابب علٌها ومن الجانب اآلخر مشكلة للجهاز الضرٌبً، نظراً لعدم توفر البٌانات الكافٌة عن هذه المنشآت مما 

 .ٌضٌق عمل جهاز الضرابب

  المنافسة والتسوٌق من المشاكل الجوهرٌة التً تتعرض لها المشروعات الصؽٌرة والمتوسطة، وأهم : المنافسة
 .مصادر المنافسة هً الواردات والمشروعات الكبٌرة

 

 

 

 أهمٌة المشروعات الصغٌرة -4

 المحاضرة الثالثة

 عصر اإلستثمار الحر

 المقدمة
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 وفً اللؽة اإلنجلٌزٌة فإن كلمة (Entrepreneurship Era)الشك  أننا حالٌا فً عصر االستثمار الحر

(Entrepreneurship) تعطً مصطلحا ذا داللة خاصة ٌعبر عن شخص بعٌنة له سمات خاصة وٌعٌش فً بٌبة ذات

. مواصفات خاصة وٌسلك فً عملة وقراراته سلوكا له مواصفات محددة

ورؼم ثراء اللؽة العربٌة فان كافة الترجمات التً أعطٌت لهذه الكلمة اتسمت فً القصور فً التعبٌر عن المدلول المراد 

المنظم، المروج، :باللؽة االنجلٌزٌة ففً قاموس المورد نجد أنها تعنً المقاول أو الملتزم وفً األدبٌات اإلدارٌة ترجمت إلى

. المبدع اإلنتاجً

وٌعترؾ أصحاب هذه الترجمات بؤنها ال تعبر بدقة عن المفهوم و المدلول الموجود فً اللؽة االنجلٌزٌة وألؼراض هذا 

كتعبٌر عربً لهذا " المستثمر"المإلؾ الذي ٌهتم إهتماما خاصا بإعداد شباب المستثمرٌن فإننا سوؾ نستخدم كلمة 

. المصطلح

وبهذا المفهوم فهو ٌختلؾ عن رجل األعمال الذي قد ٌكون مستثمرا أو مجرد مالك لمشروع وفضبل عن ذلك فهو ٌعبر عن 

.  فً اللؽة االنجلٌزٌةEntrepreneurكثٌر من الخصابص التً ٌحتوٌها المصطلح 

 

 

 

احد الثوابت الربٌسٌة فً العصر الحالً الذي شهد عددا من التؽٌرات اإلستراتٌجٌة  ذات – فً بٌبة األعمال - ٌعد التؽٌٌر

. الخصابص الخاصة والصناعات الربٌسٌة والقوى الدافعة 

وفً ظل النظام االقتصادي المعاصر نجد ان منظمات األعمال الصؽٌرة نجحت فً تحقٌق مساهمات إبداعٌة بؤكثر مما 

: حققته المنظمات الكبٌرة وٌرجع ذلك الى العدٌد من األسباب منها 

أنها أكثر مرونة وقدرة على التكٌؾ بشكل جذري وبتكلفة أقل مع التؽٌٌرات التكنولوجٌة فً النظام االقتصادي : أوالًا 

.  المعاصر 

. أنها أكثر جاذبٌة للمبدعٌن وللعمل كحضانات لئلبداع مقارنة بالمنظمات الكبٌرة : ثانٌاًا 

. أنها أكثر جاذبٌة للمستثمرٌن الحرٌصٌن على ربط أفكارهم اإلبداعٌة بالفرص التسوٌقٌة التً تتاح لهم: ثالثا

 

 

فً السٌاسات القومٌة االقتصادٌة بوجه عام وفٌما ٌتعلق بالتنمٌة االقتصادٌة للمجتمع – لسنوات عدٌدة – كانت النظرة 

. بوجه عام وفٌما ٌتعلق بالتنمٌة االقتصادٌة للمجتمع بوجه خاص تركز على منظمات األعمال الضخمة فقط

وتعود هذه النظرة التقلٌدٌة الى ان هذه المنظمات العمبلقة تستطٌع من خبلل نظم اإلنتاج الكبٌر ان تحقق مزاٌا اقتصادٌة 

تنافسٌة  

إال ان النظام االقتصادي المعاصر المعتمد على المعرفة قد أثبت بما الٌدع  مجاال للشك انه ٌمكن تحقٌق هذه المزاٌا حتى 

. من خبلل منظمات األعمال الصؽٌرة 

وبناء على ذلك فقد بدأت المنظمات الكبرى بمراجعة هٌاكلها التنظٌمٌة فً عملٌة تحول خطٌرة الى خفض حجمها على 

. small is Beautifulاألقل من حٌث عدد الموظفٌن وهو أحد سمات ما سمى بعملٌة التحول الى الحجم األصؽر    

 

 

ٌتسم النظام االقتصادي المعاصر بالتؽٌر التكنولوجً السرٌع وإقبال المنتج  على تحقٌق رضاء المستهلك والعمل على 

إشباع رؼباته من خبلل تشكٌلة المنتجات وجودتها ولقد أجبر هذا التؽٌٌر العدٌد من الشركات العمبلقة كً تتجه لتخفٌض 

. الحجم والدخول فً اتحادات استراتٌجٌة مع منظمات صؽٌرة 

 

 

بٌبة ...بٌبة األعمال

 متغٌرة 

 :تقلص المٌل نحو المنظمات العمبلقة

 ضرورة التحالف االستراتٌجً

نمو قطاع الخدمات والمقاوالت بمعدل أكبر من القطاع 

 الصناعً
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هناك اتجاه واضح وملحوظ نحو نمو قطاع الخدمات والمقاوالت بمعدالت كبٌرة على حساب القطاع الصناعً وهو ما 

. ٌعنً ببساطة التؤثٌر  االٌجابً على نمو المنظمات الصؽٌرة ونمو فكر المستثمر الشاب 

وهناك ثبلثة أسباب ربٌسٌة تجعل من فكرة المستثمر الشاب األنسب فً ضوء هذا االتجاه لنمو قطاع الخدمات وتتمثل هذه 

: األسباب فً 

أن هذا االتجاه ٌعنً صؽر رأس المال المطلوب وكذا محدودٌة المخزون واألصول الثابتة كما تنجم عنه أٌضا فرص - أ

. للعمل والنمو والربحٌة للمشروع والمستثمر الشاب

فضبل عن ذلك فإن اتجاهات االعتماد على التكنولوجٌا أو كثافة العمالة حسب الظروؾ تسمح للمستثمر الشاب بالتعامل - ب

. مع الفرص المتاحة 

 التقدم الحادث فً تكنولوجٌا المعلومات كشبكة اإلنترنت مثبل ٌتٌح للمستثمر الشاب اآلن فرصا للحصول على -ج

. المعلومات عن األسواق والمنافسة واالتجاهات االجتماعٌة واالقتصادٌة بوجه عام

 

 

أدت اتفاقٌة الجات بعد دورة أورجواى  ثم التحول الى منظمة التجارة العالمٌة الى إلزام الدول الموقعة على اإلتفاقٌة ثم 

امام حرٌة انتقال السلع واألفراد والخدمات واألموال  (المباشرة والؽٌر مباشرة )عضوٌة المنظمة بإزالة المعوقات والقٌود 

. الخ  بما ٌعنً فتح باب المنافسة على مصراعٌه ..

 

 قضٌة جوهرٌة بالنسبة لمنظمات األعمال الصؽٌرة على ضوء اتجاهات Niche Marketأصبح مفهوم السوق المحدودة 

العولمة والمنافسة المتزاٌدة وباعتبار ذلك مإشر حرج لؤلعمال الناجحة فالفجوات االستثمارٌة والفرص السوقٌة المحدودة 

. واالستجابات السرٌعة لفرص االستثمار كلها أشٌاء ٌمكن تحقٌقها من خبلل المشروعات الصؽٌرة 

وبعبارة موجزة فإن المنافسة القاتلة التً أشرنا إلٌها ستكون ربما ذات آثار سالبة على المنشآت الضخمة لكنها لن تمثل 

. خطراً كبٌراً كما ٌزعم البعض بالنسبة للمشروع الصؽٌر

 

 

ان مٌل منظمات االعمال الصؽٌرة الى التجمع والتكامل الجماعً ٌتٌح لها الحصول على قوة تفاوضٌة نظرا لما تتمٌز به 

من ضخامة الموارد المطلوبة مما ٌتٌح لها الشراء بؤسعار مخفضة فضبل عن حجم ضخم بشكل الٌقل عما ٌتحقق 

للمنظمات العمبلقة  

 

 

 

أدت التطورات فً مجال تكنولوجٌا المعلومات الى وجود قوى دافعة للخروج بالمنظمات من الشكل التقلٌدٌالى الشكل 

 (كما هو الحال فً المنظمة البٌروقراطٌة)العلمً حٌث ال أهمٌة لوجود المكاتب والمدٌرٌن والموظفٌن والتدرج الهرمً

ومن ثم فان المستثمر الحر ٌعمل من خبلل مكتبة الخاص الصؽٌر فً ظل تحالفات إستراتٌجٌة مع ؼٌره من المستثمرٌن 

. وباستخدام االتصاالت بالحاسب اآللً الستؽبلل الفرص السوقٌة السانحة

 

 

 

ال ٌوجد تعرٌؾ واحد متفق علٌة عالمٌا لتحدٌد من هو المستثمر الصؽٌر ومع ذلك فهناك العدٌد من المعاٌٌر المتفق علٌها 

فً الكتابات المتخصصة التى ٌتم بناء علٌها تحدٌد ما هٌه المستثمر الصؽٌر وتشمل هذه المعاٌٌر  

معدل العمال  –عدد العاملٌن –حجم المنظمة 

األصول والمتطلبات الرأسمالٌة  –نوعٌة العمبلء 

حرٌة التجارة والمنافسة فً ظل منظمة التجارة 

 العالمٌة

 االتجاه نحو مفهوم السوق المحدودة 

 :المٌل نحو التكامل الجماعً

تقلص نزعة البٌروقراطٌة فً منظمات 

 األعمال

 مفهوم المستثمر الصغٌر 



 

8 

واشترطت ثبلثة 1984وكانت أول محاولة لتعرٌؾ منظمة األعمال الصؽٌرة قد تمت فً الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة عام 

. شروط ربٌسٌة لكون المنظمة منظمة صؽٌرة 

 

. المحاضرة الرابعة

دور المشروعات الصغٌرة والمتوسطة فً التنمٌة 

  مزاٌا المشروعات الصغٌرة: 

 :للمشروعات الكبٌرة تقوم المشروعات بدور مإثر دعم ورفع الكفاءة االنتاجٌة -

 .أعداد العاملة الماهر  .1

ؼالبا ماٌعمل بالمشروعات الصؽٌرة عمالة ؼٌر ماهرة ، والتً تترك المصابع الكبٌرة التً تحتذبها باألجور المرتفعة 

 .والمزاٌا االفضل 

 .انشاء نظام التعاقد من الباطن  .2

فً العدٌد من الدول لتخفٌض تكالٌؾ  وزٌادة القٌمة المضافة ، تصبح الصناعات الصؽٌرة مكملة  ومؽذٌة ومعتمدة 

 .على الصناعات الكبٌرة 

 .قدرة المشروعات الصغٌرة على خفض تكالٌف االنتاج  .3

 .نتٌجة لتمٌزها بانخفاض تكلفة العمل ، واستخدام اآلالت  ومعدات ذات التكلفة االنتاج منخفضة 

والتً ٌصاحبها مهارة عالٌة تمكنها من االنتاج المنتجات . مع نمو المشروعات الصغٌرة تزداد درجة تخصصها .4

 .بفعالٌة وتكلفة أقل

 .تقوم هذه المشروعات بتخزٌن المواد الخام واالجزاء الصغٌرة والسلعة نصف المصنعة ومن ثم تحقٌق وفرات  .5

 .تحصل المشروعات الكبٌرة على جزء من القٌمة المضافة  .6

دور المشروعات الصغٌرة والمتوسطة فً التنمٌة   

 .تسٌطر المشروعات الصؽٌرة والمتوسطة على نسبة كبٌرة من النشاط االقتصادي الصناعً فً أؼلب بلدان العالم  -

من اجمالً عدد المنشؤت % 80-70مابٌن   أفراد نسبة تترواح10شكلت المنشؤت الصناعٌة التً ٌعمل ها أقل من  -

 .الصناعٌة فً العالم 

 .مع التقدم االقتصادي  وتطوره تزداد فعالٌة  المشروعات الصؽٌرة فً التمنٌة  -

 

 .تساهم بشكل مباشر فً مواجهة وحل مشكلة البطالة .1

 .عن طرٌق خلق فرص عمل كثٌرة وتشؽل اعداد ضخمة من األفراد 

 .زٌادة الدخل القومً ورفع مستوى المعٌشة .2

 .وذلك بتوفٌر فرص عمل منتجة لقطاع عرٌض من المجتمع بمختلؾ فباته 

 .تإدي إلى االستقرار االجتماعً  .3

 .وذلك بزٌادة دخول األفراد التً تعمل فٌه ، وتحوٌلهم من فبات محتاجة إلى فبات منتجة 

 .تساهم فً ظاهرة التحضر  .4

 .حٌث تقوم بالتوطن فً نفس الموقع الذي توجد به خدمات

 .تعطً فرصة كبٌرة الصحابها  لتطلع لنمو الدافع الشخصً  .5

 .االمتبلك ٌإدي الى الحصول على دخل افضل ، ٌإدي لتحسٌن مستوى المعٌشة 

 .حل كثٌرة من المشاكل شدٌدة االرتباط بالمواطن ، األمن الؽذابً والكسابً  .6

 .إعداد العمالة الفنٌة المدربة  .7

. تسمح بتكوٌن قاعدة عرٌضة من العمال المهرة المدربٌن 

 .االستجابة والتكٌؾ لمنتطلبات المستهلكٌن  .8

 .بصورة سرٌعة لتناسب ذوق ورؼبة المستهلكٌن بدرجة عالٌة 

 .خلق روح التكامل الصناعً ع الصناعات الكبٌرة .9

 .وذلك من خبلل التكامل الجزبً 
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 .خلق اسواق كبٌرة لمنتجات محلٌة  .10

 .مما ٌساعد على تشجٌع االستثمار والتصدٌر

 .انخفاض تكلفة االستثمارٌة  .11

 .ٌساعد على مشاركة اعداد كبٌرة من االفراد ذوى االموال المحدودة فً مختلؾ االنشطة 

 .تجمٌع المدخرات المحلٌة وتحوٌلها الى استثمار .12

 حٌث ٌفضل الكثٌر استثمار اموالهم تحت اشرافهم مباشرة او على مستوى االسرة او مجموعةمن االصدقاء 

 .اٌجاد مصدر التكنولوجً والتقنً  .13

 .من خبلل تقدٌم افكار حدٌثة ، مبتكرة ، أو تطوٌر افكار قابمة  

 .خلق نواة لتكوٌن المشروعات الكبٌرة  .14

 .عن طرٌق النمو  والتطور الذاتً او عن طرٌق االندماج مع مشروعات اخرى 

 .التمشً مع اتجاهات النمو االقتصادي فً المستقبل .15

خاصة بعد التوجه  عالمٌا نحو الخصخصة ، مما ٌشهد تطوراً واضحاً لمشروعات الصؽٌرة والمتوسطة كاساس للنمو 

 .االقتصادي

 :هناك بعض السلبٌات للمشروعات الصغٌرة والمتوسطة تتمثل فً 

 :لوث البٌبةت

نتٌجة انتشار الصناعات المعدنٌة ، والنجارة، المدابػ والصناعات الجلدٌة له اثار على مرافق والبنٌة االساسٌة ، وٌنتج  -

. عنها  خسارة مادٌة ضخمة 
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  عوامل زٌادة  فرص العمل الحر: 

 .استمرار معدالت التؽٌر فً العالم ، خلق فرصا جدٌدة امام رواد األعمال  .1

 .النمو المتزاٌد لقطاع الخدمات فً االقتصاد  .2

 .ادت العولمة الً زٌادة فرص التجارة الدولٌة  .3

 .سهلت التجارة االكترونٌة عملٌة انشاء مشروعات ، والقٌام بالتصدٌر بتكالٌؾ زهٌدة مقارنة بالتجارة التقلٌدٌة .4

 .عوامل شخصٌة تزٌد من دافعٌة االشخاص  .5

  دوافع انشاء المشروعات الصغٌرة والمتوسطة-: 

 .تولٌد اإلنتاج،والدخل،وفرص العمل - أ

 .زٌادة التراكم الرأسمالً،وتعببة المدخرات القومٌة  - ب

 .خلق وصقل المهارات الفنٌة واإلدارٌة البلزمة لدفع عجلة التصنٌع  - ت

 .نشر النمو االقتصادي على أكبر قدر من المساحة الجؽرافٌة ، وتحقٌق زٌادة التوازن اإلقلٌمً للتنمٌة - ث

 .خلق ودعم مجاالت للتصدٌر ؼٌر المجاالت التقلٌدٌة - ج

 .تلبٌة جزء من السوق المحلً خاصة من السلع التً ٌمكن إنتاجها بشكل اقتصادي  - ح

 .إعادة توزٌع الدخل والثروة بشكل أفضل  - خ

 .المساهمة كصناعات فرعٌة ومؽذٌة للمشروعات الكبٌرة - د

 .توفٌر رافد هام من روافد االبتكار واإلبتعاد والتمٌٌز التكنولوجً  - ذ

 :الدوافع السلبٌة واإلٌجابٌة المحفزة على إنشاء مشروع صغٌر

دوافع سلبٌة دوافع إٌجابٌة 

سوء الظروؾ المرتبطة بالعمل فً المجال الوظٌفً توافر رأس المال 
المعاناة من البطالة وجود فكرة مشروع 
عدم الرؼبة فً العمل فً وظٌفة حكومٌة أو خاصة الرؼبة فً االستقبلل 

التؽلب على الظروؾ المحٌطة الرؼبة فً تحقٌق عابد مادي مرتفع 
 حب المؽامرة 
 تشجٌع األهل 

 التشجٌع من جانب أجهزة الدولة 
 تحقٌق الذات 

  الجهات الداعمة للمشروعات الصغٌرة والمتوسطة: 

حتى ٌتم توفٌر البٌبة الصالحة والمتطلبات البلزمة لعمل المشروعات الصغٌرة والمتوسطة البد من توافر الجهات 

 :التالٌة لتقدٌم المساعدات البلزمة 

فٌساعد تلك . وقد تكون قسماً متخصصا فً وزارة الصناعة  ).جهة تتولى مسبولٌة التخطٌط المركزي لهذه الصناعات  -

 .المشروعات فً التموٌل والتسوٌق لمنتجاتها

 .جهة تتولى مسإولٌة تقدٌم المساعدات للعاملٌن واصحاب المشروعات من تؤمٌنات ومعاشات -

 .(وٌمكن أن تكون الجامعات والمعاهد  ). جهة تساعد فً عملٌة خلق وتطوٌر رواد األعمال  -

 .جهة تتولى تنمٌة وتطوٌر المشروعات ادارٌاً  وفنٌاً من حٌث توفٌر االستشارات والتدرٌب -

 .جهة تتولى مسبولٌة توفٌر المعلومات المتعلقة   البلزمة  للمشروعات -

 .جهة تموٌلٌة تخصص فً التعامل مع حجم تلك المشروعات  -

 .جهة تتولى مسإلٌة ضمان مخاطر االبتمان المصرفً للمشروعات  -

 .جهة متخصصة فً تقدٌم المساعدات التسوٌقٌة  -

  من إجمالً الشركات ، % 93م نحو 2013تشكل المشارٌع الصؽٌرة والمتوسطة فً المملكة العربٌة السعودٌة عام

 .من العمالة  % 27وتستوعب نحو 

  هذه المساهمة تعتبر ضعٌفة بالنسبة لحجم نمو االقتصادي السعودي وتركٌز المملكة على التنوٌع األقتصادي ومقارنة

 .من الناتج المعلً اإلجمالً % 50بالدول المتقدمة التً تسهم فٌها المشروعات الصؽٌرة والمتوسطة بما الٌقل عن 

 الجهات الداعمة للمشروعات الصغٌرة والمتوسطة: 
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 البنك السعودي للتسلٌؾ واالدخار ، ٌقدم تموٌل ، إرشاد ، تدرٌب .1

http://www.scb.gov.sa 

صندوق المبوٌة ، ٌقدم التموٌل ، اإلرشاد ، تسهٌل اإلجرابات ، التدرٌب ، الخدمات البنكٌة ، التسوٌق، تسهٌبلت  .2

 شراء اللوازم

http://www.tcf.org.sa 

 .برنامج باب رزق جمٌل ، ٌقدم تموٌل،تدرٌب ، متابعة .3

http://www.babrzqjameel.com 

 .ٌقدم التموٌل عن طرٌق الكفالة لدى البنوك ، الدرٌب . (نك التنمٌة الصناعً  )برنامج كفالة  .4

http://www.sidf.gov.sa 

 .معهد األمٌر سلمان لرٌادة األعمال ، ٌقدم تموٌل ، دورات ، ورش عمل ، متابعة  .5

http://www.en-center.org 

 .معهد رٌادة األعمال الوطنً، ٌقدم تدرٌب ، تؤهٌل ، توجٌة ، إرشاد .6

http://www.riyadah.com.sa 

 .الهٌبة العامة للسٌاحة واآلثار ، تقدم دعم مشارٌع سٌاحٌة ، ورش عمل  .7

http://www.scta.gov.sa 

 .الصندوق الخٌري الوطنً ، ٌقدم قروض صؽٌرة لآلفراد ضمن برنامج إقراض المشارٌع الصؽٌرة  .8

http://wwwncf,org.sa 

 

 :الجهات الداعمة للمشروعات الصغٌرة والمتوسطة- 7

خدمات  المنشؤة االرقم
 تموٌلٌة

خدمات 
غٌر 
 تموٌلٌة

تموٌل 
مشارٌع 
صغٌرة 
ومتوسط

 ة

تموٌل 
أسر 
 منتجة

التوزٌع 
 الجغرافً

 الخدمات أرقام االتصال

البنك السعودي  -1
للتسلٌف 
 واالدخار

x x X   جمٌع
 الماطق

تموٌل ،إرشاد،تدرٌب  4452375/ت
 بالتعاون

جمٌع   X X X صندوق المبوٌة -2
 المناطق

2253100 
92002010

0 

التموٌل ،االرشاد، 
االجراءت الحكومٌة ، 

التدرٌب ،الخدمات البنكٌة 
،خدمات تسوٌقٌة 

 ،تسهٌبلت شراء اللوازم

برنامج باب رزق  -3
جمٌل 

عبداللطٌف )
 (جمٌل 

X X X   جمٌع
 المناطق

2679461 
2679461 
2679465 

 تموٌل، تدرٌب ، متابعة

الهٌبة العلٌا  -4
 للسٌاحة

 x x   المدن
 الربٌسٌة

سكرتٌر االدارة 
 فواز.أ

8808122 
8808855 

دعم مشارٌع سٌاحٌة 
ورش عمل توفٌر خدمات 
سٌاحٌة ،دورات وورش 

 عمل بالتعاون

 

http://www.scb.gov.sa/
http://www.tcf.org.sa/
http://www.babrzqjameel.com/
http://www.sidf.gov.sa/
http://www.en-center.org/
http://www.riyadah.com.sa/
http://www.scta.gov.sa/
http://wwwncf,org.sa/
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بنك )برنامج كفالة  -1
 (التنمٌة الصناعً 

x x    جمٌع
 المناطق

مدٌر برنامج كفالة 
4774002 

 566تحوٌله

التموٌل عن طرٌق 
الكفالة لدى البنوك 
 التدرٌب بالتعاون

البنك الزراعً  -5
 السعودي

X    ٌفضل التوجٌه  ؟؟
 للوزارة

تموٌل مشارٌع 
سٌارات نقل )زراعٌة 

 (قبلبات  دواجن

برامج البنك األهلً  -6
 لخدمة المجتمع

 X x x  المدن
 الربٌسٌة

8002443333 
022299333 
022299308 

 

دعم تطوٌري دورات 
 وورش عمل

مركز خدمات سٌدات  -7
األعمال وزارة  
 التجارة والصناعة

 X x   المدن
 الربٌسٌة

مدٌر خدمات السجل 
التجاري عبدهللا العقٌل 

4775490 

توفٌر تراخٌص 
واالجراءات الحكومٌة 

 وتنهٌتها

  

المإسسة السعودٌة  -1
 للتعلٌم والتدرٌب

 X X    منسق المبادرة
عبدهللا سرور 
4792071 

تدرٌب الطبلب والطالبات 
على تؤسٌس المشارٌع 

 الحرة

مركز تنمٌة المنشآت  -1
الصغٌرة والمتوسطة 

مجلس الغرف 
 التجارٌة الصناعٌة

 X X   المدن
 الربٌسٌة

مدٌر المركز 
2182370 

التوعٌة التنسٌق  تسهٌل 
التموٌل إعداد الدراسات 
والبٌانات بالتعاون تعزٌز 

 المنافسة

مركز المنشآت  -1
الصغٌرة والمتوسطة 

الغرفة التجارٌة )
 (الصناعٌة

 X X X  المدن
 الربٌسٌة

ربٌس قسم 
االجراءات هبلل 

آل هبلل 
4040044170 

استشارات مجانٌة 
 دورات وورش عمل

 

 

 

 2012عدد المنشآت الصناعٌة الصغٌرة والمتوسطة فً دول مجلس عام 

 الصناعات الكبٌرة الصناعات المتوسطة الصناعات الصغٌرة الفبات الصناعٌة

 % عدد المنشآت % عدد المنشآت % عدد المنشآت الدولة

 8.5 67 9.7 77 81.8 647 البحرٌن

 25.0 175 23.0 161 52.1 365 الكوٌت

 11.2 168 12.8 192 75.9 1.136 عمان

 21.7 154 20.1 143 58.2 413 قطر

 25.8 1.535 24.4 1.453 49.8 2.967 السعودٌة

 6.9 382 7.6 418 85.5 4.712 االمارات

 16.4 2.481 16.1 2.444 67.5 10.240 المجموع

 

 رة والمتوسطةي تواجه المشروعات الصصٌي يالمعوقات والمشاكل الت: 

وبسبب حداثتها  (نقص الضمانات ) تواجه المشروعات الصؽٌرة والمتوسطة صعوبات تموٌلٌة بسبب حجمها :التموٌل

  .(نقص السجل االبتمانً)
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وهذه مشكلة متعاظمة فً الدول النامٌة خصوصا فً جانب االنظمة والتعلٌمات التً تهتم بتنظٌم :االجراءات الحكومٌة 

. عمل المإسسات الصؽٌرة والمتوسطة 

وتظهر هذه المشكلة من جانبٌن سواء ألصحاب المشروعات الصؽٌرة والمتوسطة من حٌث ارتفاع :  الضرابب

نظرا لعدم توفر البٌانات الكافٌة عن هده المنشآت مما ، الضرابب علٌها ومن الجانب االخر مشكلة للجهاز الضرٌبً 

. ٌضٌق عمل جهاز الضرابب

واهم ،المنافسة والتسوٌق من المشاكل الجوهرٌة التً تتعرض لها المشروعات الصؽٌرة والمتوسطة :. المنافسة 

. مصادر المنافسة هً الواردات والمشروعات الكبٌرة 

  المعوقات والمشاكل التً تواجه المشروعات الصغٌرة والمتوسطة.: 

  تعانً المشروعات الصؽٌرة والمتوسطة فً الدول العربٌة بصفة عامة من مجموعة من المعوقات التً تحتاج الى

 .الدراسة والحل العاجل 

تتسبب فً مواجهة هذه المشروعات لعدٌد من المشكبلت  ألنها . 

  مجموعتٌن ربٌسٌتٌنوٌمكن تصنٌف تلك المعوقات والمشاكل الى.: 

 (المستوى الكلً ).مجموعة معوقات البٌبة الخارجٌة  . أ

 (المستوى الجزبً ).مجموعة المعوقات البٌبة الداخلٌة  . ب

  :(المستوى الكلً ).مجموعة معوقات البٌبة الخارجٌة - أ        

  عدم وجود قانون موحد للمشروعات الصؽٌرة ٌحدد تعرٌفها لها وٌنظم عملها وٌوفر لها تسهٌبلت فً مجاالت التموٌل

وتعدد الجهات المشرفة على االستثمار وتضارب ، وعدم استقرار التشرٌعات التً تنظم االستثمار ، والتراخٌص 

الخ ...وتعقد االجراءات المتعلقة بالتراخٌص والضرابب والتؤمٌنات ،اختصاصها 

  مما قلل من فرصتها التنافسٌة ، عدم ارتباط المشروعات الصؽٌرة باتحادات ترعى مصالحها جعلها تعمل بشكل فردي

 .كما ادى الى ارتفاع اسعار مستلزمات االنتاج مقارنة بالمشروعات الكبٌرة ،فً السوق 

  باالضافة الى ، التً تإثر على نقل الخدمات والمنتجات النهابٌة . نقص خدمات النقل والخدمات العامة والنبٌه االساسٌة

 .نقص خدمات المٌاه والكهرباء والتخزٌن والتخلص من النفاٌات 

 ٌإكد مما المشروعات، بهذه أخرى دون أماكن تستؤثر إذ الصؽٌرة، للمشروعات اإلقلٌمً التوزٌع فً توازن وجود عدم 

 .الواحدة الدولة أقالٌم بٌن المشروعات بهذه الخاصة االستثمارات توزٌع فً عدالة وجود عدم

 مع والتركٌز ككل، الصؽٌرة المنشآت أعمال ٌدعم الذي الفنً الدعم دون المالً الدعم على المصارؾ دعم اقتصار 

  .الكبٌرة المشروعات

 الكافٌة الضمانات توافر عدم مشكلة نتٌجة والمتوسطة، الصؽٌرة المشروعات لظروؾ االقتراض أسالٌب مبلءمة عدم 

 االقتراض ٌفضلون ٌجعلهم مما المشروعات هذه أصحاب لدى المصرفً الوعً توافر عدم إلى باإلضافة لبلقتراض،

 بشروط التموٌل على حصولهم أمام عقبة ٌمثل مما الفوابد، أسعار فٌه ترتفع والذي الرسمً ؼٌر االبتمان سوق من

 .مبلبمة

 المنشورة والمعلومات البٌانات قصور من معاناة هناك أن إال لئلدارة، حٌوٌا مدخبلً  تعتبر المعلومات أن من الرؼم على 

 المعنٌة األجهزة تعدد بسبب وذلك توافرها، حالة فً متباٌنة أو متقادمة تكون ما ؼالبا والتً الصؽٌرة، المشروعات عن

 .القطاع بهذا خاصة للمعلومات نظم وجود وعدم لها موحد مفهوم على االتفاق وعدم بها،

 مثل المشروعات هذه دعم مجاالت فً المتخصصة المساعدة الشركات تواجد ضعؾ :  

 المشروعات، هذه منتجات لتسوٌق تركاش 

 والدولٌة، المحلٌة المعارض وإقامة تنظٌم شركات 

 التموٌلً، التؤجٌر شركات  

 الصناعٌة، الخدمات شركات 

 االبتمان مخاطر ضمان شركات. 

 الشركات المتخصصة فً إنشاء المجمعات الصناعٌة الصؽٌرة 

 .)الجزبً المستوى( الداخلٌة البٌبة معوقات مجموعة -ب
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 واآلالت بالخامات الخاصة واالقتصادٌة الفنٌة بالمعلومات الصؽٌرة المشروعات أصحاب من كبٌرة نسبة إلمام عدم 

 أٌضا جودة ومستوى منخفضة إنتاج معدالت إلى ٌإدي مما متقادمة إما معدات استخدامهم إلى ٌإدي مما والجودة،

 .عالٌة تشؽٌل وتكلفة نسبٌا كبٌر استثمار ذات متقدمة معدات استخدام إلى أو منخفض،

 البشرٌة المهارات توافر وعدم المشروعات، هذه أصحاب لدى والتسوٌقٌة والتنظٌمٌة اإلدارٌة القدرات ضعؾ 

 ارتفاع إلى ٌإدي مما لها، المساعدة والخدمات االستشارٌة الخدمات على الحصول وعدم التدرٌب ونقص المطلوبة،

 باحتٌاجات الخاصة المعلومات توافر عدم مع خاصة والخارجً المحلً التسوٌق إمكانٌات وضعؾ اإلنتاج، تكلفة

 .المنتجات ومواصفات المستهلكٌن وتفضٌبلت األسواق

 التكنولوجٌا مستوى اختٌار وعدم اإلنتاج، تخطٌط لمفهوم منها العدٌد وافتقار الصؽٌرة، المشروعات إنتاجٌة انخفاض 

 المعاٌٌر ونظم الجودة على الرقابة بنظم اإللمام عدم نتٌجة للجودة األساسٌة للمفاهٌم منها الكثٌر وافتقار المناسب،

 أو تصرٌفها، الصؽٌرة المشروعات تستطٌع ال مطابقة ؼٌر سلع انتاج إلى ٌإدي مما والدولٌة، المحلٌة والمواصفات

 .دولٌا أو محلٌا تسوٌقها

 لعدم أو المحاسبٌة، واألصول بالقواعد معرفتهم لعدم إما الصؽٌرة، المشروعات أصحاب لدى المحاسبً الوعً ؼٌاب 

 ما وهو الختامٌة الحسابات إلعداد خارجٌة، محاسبٌة مكاتب إلى معظمهم لجوء إلى ٌإدي مما المجال هذا فً خبرتهم

 .الضرٌبٌة المشاكل وتنوع تعدد إلى باإلضافة هذا كثٌرة نفقات المشروع ٌكبد

 

 الخلٌجً التعاون دول فً والمتوسطة الصغٌرة المشروعات تواجه التً والمشاكل المعوقات

 التموٌل مإسسات ومحدودٌة المالٌة الخدمات فً النقص واجتذاب التموٌل صعوبة. 

 والتصدٌر والتسوٌق االنتاج مجاالت فً وخاصة والمتوسطة الصؽٌرة للمشروعات التحتٌة البنٌة. 

 العمل مهارات اكتساب مجاالت فً خاصة والمتوسطة الصؽٌرة للمشارٌع الفنٌة المساعدات لتقدٌم مإسسات توفر عدم 

 انضمام بعد خاصة العالمٌة للمواصفات مطابقة مخرجات إلنتاج المنشآت تلك تؤهٌل عدم إلى فضبل المشارٌع وإدارة

 .دولٌة شراكة اتفاقٌات الدول بعض وتوقٌع العالمٌة التجارة منظمة إلى الدول من الكثٌر

 األمر المشارٌع تلك تتطلبها التً الكمٌات لضآلة نظرا استٌرادها ٌتم التً الخام المواد بتوفٌر المتعلقة المشكبلت 

SME’s  االنتاج أسعار ارتفاعاالمر الذي ٌإدي إلى. 

 والمتوسطة الصؽٌرة بالمشروعات خاصة حدٌثة تشرٌعٌة بنٌة وجود عدم. 

 الكبٌرة المشارٌع مع والتعاون االتصال وصعوبة ضعؾ. 

 ـلل والهٌكلٌة التشرٌعٌة األطر استكمال عدم SME’s فً ؼالبٌة دول المجلس. 

 ـ ب الخاصة واإلجراءات السٌاسات ربط ضعؾSME’sبمعوقات نجاحها مثل سٌاسات التعلٌم والتدرٌب والتؤهٌل . 

 ـل إحصابٌة بٌانات قاعدة توفر عدم SME’sنمو تتبع إحصابٌة وبٌانات فعالة قٌاس  ومإشرات SME’sووضع  

 .لها الخاصة السٌاسات

 

 الصغٌرة المشروعات وفشل نجاح الى تإدى التً العوامل

 :  الدراسات تلك االتٌة الثبلثة الجداول وتلخص ألهمٌتها، العوامل تلك الى الدراسات من العدٌد تطرقت ولقد

   أهم أسباب فشل المشروعات الصغٌرة: 

: أسباب خارجٌة 
ارتفاع معدالت الفابدة، التضخم والبطالة، 

. الضرابب، المنافسة، القواعد الحكومٌة

: أسباب داخلٌة 
ضعؾ القدرة اإلدارٌة، عدم صبلحٌة وكفاءة 

اإلدارة، عدم توازن الخبرة، عدم توافر الخبرة فً 
. مجال العمل، اإلهمال، النصب، الكوارث

 . اإلفبلس، االندماج، تقاعد المالك: من األسباب الربٌسٌة لعدم استمرار المشروع  -
زٌادة مستوى تعلٌم اإلدارة كخطوة أولى :ٌمكن تقلٌل معدالت الفشل للمشروعات الصؽٌرة من خبلل  -

 وذلك عن طرٌق إعداد برنامج خاص بذلك
  تحسٌن المناخ االقتصادي العام -
.  تخفٌض معدالت الفابدة -
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  أهم العوامل المإثرة فً نجاح المشروع الصغٌر: 

 :مدٌر المشروع /عوامل مرتبطة بمالك :عوامل مرتبطة باألنشطة اإلدارٌة والوظٌفٌة 

 
. االهتمام بالتخطٌط المسبق

: بالنسبة لخصابص التشغٌل ٌجب توافر  -
 توافر .القدرة على ابتكار تكنولوجٌا إنتاج جدٌدة

 .المواد البلزمة للتكٌؾ مع التكنولوجٌا الجدٌدة
 القدرة على توفٌر العمالة المناسبة عند مستوى 

. أجور تنافسً
: بالنسبة الستراتٌجٌة المنافسة  -

التخصص : البد من توافر مٌزة تنافسٌة خاصة 
فً المنتجات، التخصص فً العمبلء، كبلهما 

 .(المنتجات والعمبلء)

 خبلل أول ثبلث سنوات من عمر المشروع 
: البد من توافر  -

الثقة بالنفس، التفرغ الكامل للعمل، 
 العمل بجد لفترة طوٌلة خبلل الٌوم، مع القدرة على التوقؾ عن 

العمل فً الوقت المناسب،  
. الخدمات التً سٌتم التعامل فٌها/المعرفة السابقة بطبٌعة المنتجات

: خصابص رابد األعمال الناجح  -
الصحة، الحس الجٌد بالزمن، الثقة، االبتكار، االستقبلل، األخبلق، 

.  التكٌؾ، الحكم الجٌد، التخٌل
 . سنة50-31ٌتراوح بٌن : العمر 

 . سنة14متوسط فترة التعلٌم :  التعلٌم 
 . سنة13متوسط فترة الخبرة فً مجال العمل :  الخبرة 

 توافر خبرة إدارٌة وإعطاء الجزء األكبر من وقت العمل للمهام 
. اإلدارٌة االستراتٌجٌة وتفوٌض المهام الروتٌنٌة

: المالك /العوامل التً تإثر على اآلداء الجٌد للمدٌر -
الوقت المنقضً مع العمٌل، الوقت المنقضً فً التخطٌط، الوقت 

 .المنقضً فً العمل

 

 والمتوسطة الصغٌرة المشروعات فً الناجح المدٌر شخصٌة وقدرات سمات

-     المظهر     -ةالقٌاد مهارات -  .الصابب الحكم -      االتصال على القدرة    - والمجهود الطاقة        - المبادرة -

 .التنظٌم    - السابقة الخبرات    - والهدوء الصبر   -اإلدارٌة القٌادة     - الفنٌة المهارة

 

 الخامسة المحاضرة

 نجاحه خصابصه وعوامل الحر، المستثمر

 :مقدمة 

 الوالٌات فً الصؽٌرة والصناعات المشروعات فً سنوٌا عملهم ٌبدبون المستثمرٌن من اآلالؾ أن إلى اإلحصاءات تشٌر

 من 80% هناك العالم مستوى على أنه أٌضا اإلحصاءات وتشٌر .العالم دول من ؼٌرها وفً  ,األمرٌكٌة المتحدة

 .حٌاتها من األولى الخمس السنوات خبلل السوق خارج وتخرج تفشل الجدٌدة الصؽٌرة المشروعات

 

 

 

  التالٌة الثبلث المجموعات فً التساإل هذا على اإلجابة حاولت التً الدراسات نتابج أهم تلخٌص وٌمكن

 :ة المبادر  -أ

 .الوقابٌة االجراءات بشؤنها وٌتخذون حدوثها قبل المشكبلت وٌتوقعون  بالمبادرة الناجحون المستثمرون ٌتسم

  :باإلنجاز التوجه - ب

 المعلومات استخدام على وٌحرصون الجودة من مستوى أعلى على عمله أن من التؤكد على الناجح المستثمر ٌحرص

 .وجدت وأٌنما حٌنما الفرصة ٌنتهزون وهم دابما عملهم جودة تحسٌن أجل من باستمرار المستقاة

  :اآلخرٌن نحو االلتزام  -ت

 كافة االطراؾ مع وطٌدة عبلقة بناء فً جهده قصارى ٌبذل وهو, العمبلء ورؼبات بحاجات  تماما  الناجح المستثمر ٌهتم

 التً ٌتعامل معها 

  

 هناك هل آخر وبمعنى الناجحٌن، المستثمرٌن أولبك خصابص عن التساإل ٌثور هنا ومن

 ؟ المستثمرٌن من ؼٌره عن الناجح الحر المستثمر لتمٌٌز قٌاسها ٌمكن سلوكٌة خصابص

 



 

16 

 الصغٌر للمستثمر اإلدارٌة والمهارات القدرة

 هذه ؼٌاب أو نقص أن إلى الدراسات وتشٌر .الناجح المستثمر بناء فً الثانٌة الركٌزة هً اإلدارٌة والمهارة القدرة تعد

 .الصؽٌر المستثمر فشل إلى حتما ٌإدى المهارات

 :ٌلً ما والقدرات المهارات هذه وتشمل

 : النقدي التدفق إدارة 1- 

 للتدفق صحٌا موقفا تضمن ال الربحٌة فإن الحقٌقة وفً .الحر المستثمر لنجاح بالنسبة الحرجة العوامل أحد النقدٌة إدارة تعد

 .مسبق مالً تخطٌط بدون سرٌع بشكل تنمو التً للمنظمة بالنسبة وخاصة النقدي

 :المخزون مراقبة 2- 

 المخزون فمستوى .الجدٌد االستثماري للمشروع بالنسبة وبالذات توافرها الواجب المهارات أهم من المخزون مراقبة تعتبر

 .المنشؤة وربحٌة التصنٌع، وتكلفة والجدولة، العملٌات، : على ٌإثر

 :األعمال شبكة 3- 

 عملٌة بناء هو بالشبكة والمقصود .ثمارها جنى من المستثمر ٌتمكن أن قبل سنوات عدة األعمال شبكة بناء عملٌة تستؽرق

 :وتنمٌة االتصاالت من خبلل نمطٌن ربٌسٌٌن هما 

 الرسمٌة ؼٌر االتصاالت  - ب           الرسمٌة االتصاالت -أ

 :االستراتٌجً التخطٌط 4- 

 .بها الخاصة والرإٌة الجدٌدة، المنظمة أهداؾ تحدٌد فً االستراتٌجً التخطٌط مفهوم ٌساهم

 والتهدٌدات، والفرص والضعؾ القوة جوانب إدراك إلى باإلضافة .الخارجٌة وبٌبتها الداخلٌة، قدراتها على التعرؾ وكذلك

 .بها المحٌطة

 :السوق شرٌحة 5- 

 ٌتطلب وهذا .محدد عمٌل حاجات وتلبٌة إلشباع بها سٌتعامل التً الخدمة / السلعة بتصمٌم ٌقوم أن المستثمر على ٌجب

 .والتسوٌق والمنتجات والعملٌات األنشطة فً متفردة ومهارات عالٌة مصداقٌة

 

  :المحاسبٌة مهارات 6- 

 النظام هذا وجود ٌضمن حٌث .الدفاتر إلمساك المناسب النظام نقص فً الصؽٌرة المشروعات فشل أسباب أحد ٌتمثل

 .والحاضر الماضً عن تحتاجها التً المعلومات بكافة المنظمة تزوٌد المناسب المحاسبً

 .الخ .الربحٌة المعدومة، الدٌون القبض، حسابات المخزون، دوران المبٌعات، حجم : فً المعلومات هذه وتتمثل

  :التسوٌقٌة المهارات  7-

 األعمال لنجاح بالنسبة هاما عامبل ٌعد العمبلء ورؼبات حاجات ٌلبً الذي بالشكل )والخدمات السلع( المنتجات تدفق إن

  .واالستثمارات

 المنتج، لوحدة الكؾء والتسعٌر بالسوق، التنافسً موقعه فً المنتج وضع على القدرة : التسوٌقٌة المهارة وتشمل

 .السوق وبحوث التسوٌقً التخطٌط أٌضا تشمل كما التروٌجٌة، االستراتٌجٌة وصٌاؼة

  :السلطة تفوٌض 8- 

 النمط على والتركٌز الٌومٌة الروتٌنٌة األعمال من التخلص على قدرته على المستثمر نجاح من كبٌر جزء ٌتوقؾ

 .للقرار االستراتٌجً

 

 

 : وهً الناجح االستثمار نموذج فً ربٌسٌة جوانب أربعة هناك

 .الصناعة جاذبٌة  -ب .   السوق فً (خدمة/سلعة) المنتج قبول-أ

 .الجدٌد االستثمار امكانٌات -              د .الحر المستثمر خصابص -ج

 الصؽٌرة الصناعات فً الناجح االستثمار نموذج
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 : ٌلً ما الشكل هذا من لنا وٌتبٌن

 محصلة هو بل والمواصفات، السمات من بمجموعة تمتعه مجرد على ٌتوقؾ ال األمر فإن ناجحا،ً المستثمر ٌكون لكً أنه

 .إلٌها المشار األربعة للجوانب

 وجود ٌعنى بما والعرض، الطلب بٌن حقٌقة فجوة وجود أهمٌة إلى باألسواق المنتج بقبول الخاص األول الجانب ٌشٌر .1

 .والنمو باالستمرار له ٌسمح مما المنتج عن المتحققة للمنافع حاجة

 فً فعبل القابمة العناصر مع للتكامل متاحة فرص وجود بذلك فالمقصود الصناعة جاذبٌة وهو الثانً الجانبأما  .2

 .فٌها االستثمار عملٌة على ٌحفز بما الصناعة

 : مثل المساعدة العناصر من مجموعة إلى الجدٌد االستثمار امكانات وهو الثالث الجانب وٌشٌر .3

 .لبلستثمار األساسٌة البنٌة توافر - أ

 .الخ . حوافز بوجود والنمو الدخول إمكانٌات توافر - ب

 اإلشارات هذه تلتقط والتً إلٌها اإلشارة السابق المواصفات ذات الشخصٌة تلك به فٌقصد واألخٌر الرابع الجانب أما .4

 .فٌها المحسوبة المخاطرة وتقبل بٌنها قؾاوتو االستثمار سوق من

 

 المحاضرة السادسة 

 الحر المستثمر فكر نحو المٌل

 الحر المستثمر تعرٌف 

 .العملٌة أو العلمٌة األطروحات مستوى على سواء صعبة عملٌة الحر المستثمر تعرٌؾ عملٌة تعد  -

 » الفرص هذه الستؽبلل موارده وٌوجه اآلخرون ٌراها ال التً الفرص ٌرى الذى الفرد « هو الحر فالمستثمر- 

 .المنشآت من جدٌدة أنماطا أو جدٌدة، منتجات ٌقدم الذى الشخص هو المستثمر فإن ذلك على وبناء  -

 .العملٌات مخاطر وٌتحمل جدٌدا، استثمارا وٌخلق المطلوب المال رأس ٌدبر فهو هذا إلى وباإلضافة  -

 

 الحر المستثمر أدوار 

 اإلبداع أن وٌعلم أؼراضها، ٌفهم فهو الصور، أفضل ٌخلق الذى هو المستثمر إن : للمخاطر والمتحمل المبدع المستثمر -1

 .المدٌرٌن عن المستثمرٌن تمٌز التً الصفات أهم هما المخاطر وتحمل

 ٌقوم أن إلى االستثماري المشروع لبقاء البلزم علٌها، والرقابة الموارد توجٌه ٌحتاج : المنسق أو المدٌر المستثمر -2

 . المتاحة الفرصة الستثمار اإلدارٌة العملٌة وتحدٌد المناسب هٌكلها واختٌار المنظمة استراتٌجٌة بصٌاؼة المستثمر

 

 نستعرض السإال هذا على لئلجابة ؟ اآلخرون ٌراها ال بٌنما الفرصة المستثمرون ٌرى لماذا هو هنا الحرج السإال إن 

 ..االكادٌمٌة االتجاهات مدارس بعض

 الصغٌر المستثمر تؤهٌل أو إعداد 

  ألهم المداخل التً تتعرض للعوامل المإثرة فً اعداد أو تؤهٌل المقاول الصؽٌر وهً اربع مدارس ربٌسٌةهناك 

 مدخل السمات - أ
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 المدخل البٌبً-ب

 المدخل السلوكً- ج

 المدخل المعاصر - د

  السمات مدخل  -1

  ؟ الصؽٌر المستثمر هو من... مدخل السمات 

 االستثماري مستقبله الختٌار تقوده معٌنة شخصٌة سمات لدٌه توجد الصؽٌر المستثمر أن السمات النموذج ٌفترض. 

 : الحر المستثمر سمات وأهم

 .الحدس -2 .لئلنجاز الشدٌدة الحاجة -1

 .لبلستقبلل المرتفعة الحاجة -4 .المخاطر تتحمل شخصٌة -3

 .النفس ضبط -6 .حٌاته بداٌة فً المشروع ٌحٌط الذى الؽموض تحمل قابلٌة -5

 .لبلمتثال المنخفضة الحاجة -8 .االبداع -7

 . البٌبً المدخل -2

 ٌمكن والتً الخارجٌة العوامل من لمجموعة ترجع الصؽٌر للمستثمر االستثمارٌة النزعة فان المدخل هذا بموجب

 :ٌلى فٌما إٌضاحها

 بٌبته ابن المستثمر ان الى ٌرجع األخر، البعض دون البعض، لدى االستثمار خصابص وجود أسباب إن : الثقافة دور -1

 .الثقافٌة

  .)الجدٌدة والفرص االفكار( البٌبة فً اٌجابٌة بسبب االستثماري المجال الى ٌنجذب الفرد إن : والدفع الجذب نظرٌة -2

 .الوظٌفً الرضا عدم مثل سالبة عناصر بواسطة عنها بعٌد ٌدفع أو

 بعض فً( المرأة : المجتمع هامش على ٌعٌشون الذٌن األفراد ٌتجه : االجتماعً االجتماعٌة الهامشٌة منهج -3

 .بهم خاصة أعماال الى االختٌار ولٌس الضرورة بحكم )المجتمعات

 الموظفٌن بٌن منها أعلى المستثمرٌن بٌن التعلٌم ومستوى نسبة أن الى اإلحصاءات تشٌر : والخبرة التعلٌم -4

 .االستثمار نجاح فرص من تزٌد السابقة الخبرة أن تشٌر كما .

 .حراً  مستثمراً  ٌكون أن إمكانٌة بحدد أسرته فً الفرد مٌبلد موقع : األسرٌة الخلفٌة -5

 ذاتٌة واستقبللٌة ذاتٌة ثقة تكسبه التً بالرعاٌة ٌحظى األول فالطفل

 األعمال أصحاب فٌها األم أو األب كان عابلة من انحدروا قد الخاصة األعمال أصحاب ثلثً أن الدراسات وتشٌر

 .الخاصة

 

 . السلوكً المدخل -3

 حرا مستثمرا ٌعتبر الصؽٌر المستثمر أن 

 االستثمار خلق عملٌة من جزءا وٌعد. 

 ؟ المستثمر ٌفعله الذى ما : الى ؟ الصؽٌر المستثمر هو من : من السإال تحول كان هنا ومن 

 معٌن شخص بها ٌتمتع سمات مجرد ولٌس إدارٌا مدخبل باعتبارها االستثمار لعملٌة النظر ٌتم ثم ومن. 

 التنظٌمً، الهٌكل اإلدارٌة، االستراتٌجٌة : فً الربٌسٌة اإلدارٌة الوظابؾ بؤداء مرتبطة االستثمار عملٌة تكون وبهذا 

 .اإلدارة عملٌة

 المبلبمة االستراتٌجٌة وٌضع الموارد بكفاءة ٌوجه الذى لشخصا : بؤنه الصغٌر المستثمر تعرٌف ٌمكن ذلك وعلى 

 .المتاحة الفرص استؽبلل من ٌمكن بما والمكافؤة، الرقابة ونظم

 

 المدخل المعاصر -4

 :وٌمكن تصور المدخل المعاصر بالنظر إلى الشكل التالً
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هم ربٌسٌٌن محورٌن ٌعنى المستثمر نجاح أن الشكل هذا وٌوضح

 .المإثرة البٌبٌة والقوى للمستثمر الشخصٌة السمات بٌن تفاعبل ٌتطلب وهذا : بالفرصة اإلحساس - أ

 االمكانات مع التفاعل اطار فً منافعها وتعظٌم الموارد استثمار فً وقدرة إدارة ٌتطلب وهذا : الفرصة اغتنام - ب

 .المتاحة االستثمارٌة

 الجوانب هذه محصلة هو االستثمار نجاح ان ٌرى بل واحد منظور من االستثمار لنجاح ٌنظر ال المعاصر المدخل أن أي

 .جمٌعا

 
 الصغٌر المستثمر سمات : 

 حسن عثمان، أحمد عثمان عبلم، حسن : مثبل مصر فً المقاوالت صناعة فً المشاهٌر أولبك بٌن مشتركة سمات هناك هل
؟  الخارج فً وؼٌرهما جٌتس وبٌل باكارد هٌولٌت : أمثال الممٌزٌن المستثمرٌن أولبك أو وؼٌرهم، إبراهٌم ومختار درة،

 
 صغٌرة أعمال من بدأت ناجحة شخصٌات

Sergey Brin - Larry Page Google  - Bill Gates Microsoft 

 الكبٌر سعود بن محمد بن سلطان-  جمٌل  اللطٌؾ عبد محمد المهندس

 الراجحً سلٌمان الشٌخ- الزامل  حمد رٌاض

 

 الكامنة الفرص تلك على نتعرؾ كً المرجعً للقٌاس النهاٌة فً تصلح وهى بٌنهم، المشتركة السمات بؤهم قابمة ٌلى فٌما
 : للنجاح

 المٌل لتحمل قدر معقول من المخاطرة - 3الحاجة لبلستقبلل  - 2الحاجة لئلنجاز    -1



 

20 

 المبادرة - 7اإلبداع  - 6القدرة على تحمل الؽموض  - 5المٌل للضبط الداخلً   - 4

 
 لئلنجاز الحاجة  -1
 كمهنة الحر االستثمار الختٌار الشخصٌة الدوافع أهم.  

 تصرفاته مسبولٌة تحمل فً ٌرؼب الحر فالمستثمر. 

 المستثمرٌن كل فٌها ٌشترك ربٌسٌة خصابص بثبلث لئلنجاز الحاجة وتتمٌز :  
 .المشكبلت حل فً الرؼبة -1
 .البدابل كل دراسة بعد .معقولة مخاطرة تحمل على القدرة -2
 .نجاح من حققوه لما كمقٌاس األثر إلرجاع الحاجة -3

 
 لبلستقبلل الحاجة -2
 الخاص عملهم لهم ٌكون ان الشدٌدة لرؼبتهم وذلك النجاح، قمة فً وهم التنفٌذٌة وظابفهم تركوا األفراد من العدٌد هناك. 
 أنفسهم رإساء هم ٌكونوا وأن. 
 المخاطرة من معقول قدر لتحمل المٌل -3

 نظر وجهة من المخاطرة درجة فً المتاحة البدابل أقل ٌكون قد االستثمارٌة، الناحٌة من المخاطر مرتفع لؤلخرٌن ٌبدو ما
 .المستثمرٌن

 الداخلً للضبط المٌل -4
 .المستثمر بشخصٌة االٌجابٌة الناحٌة من ارتباطا العوامل أكثر من -1
 .نجاحا واالقل الناجح المستثمر وبٌن للشركة، التنفٌذي والمدٌر المستثمر بٌن ٌمٌز -2
 .الخارجٌة البٌبة ظروؾ فشله او نجاحه عبا ٌلقى ال علٌه وبناء -3
 الغموض تحمل على القدرة -5

 .إٌجابٌة بطرٌقة ؼامض موقؾ ادراك على القدرة - 
 .المعلومات نقص به ٌقصد هنا والؽموض - 
 .االستثمار أصول أحد - 

 االبداع-  6

 .االستثمار عملٌة جودة جوهرة ٌعتبر - 

 .الثروة وزٌادة خلق المستثمر ٌستطٌع التً اآللٌة - 

 .الشركة وخارج داخل توجد التً المواقؾ فً الفرص عن الخبلق البحث هو لؤلبداع ومصدر  -

 المبادرة-  7

 .الداخلً الضبط بصفة الصلة وثٌقة - 

 .المستثمرٌن بٌن المشتركة الصفات احدى  -

 .المشكبلت حل فً وبدٌهٌته حدسه على وٌعتمد األحداث، على ٌسٌطر المستثمر ان تعنى  -

 :خصابص اخرى فً المستثمر الحر 

 : اآلتٌة بالخصابص اٌضا الحر المستثمر ٌتمٌز ، سبق ما الى باإلضافة

 : البدٌهة -1

 الصؽٌرة المنظمات فً القرارات صناعة لعملٌة بالنسبة األهمٌة بالػ دورا البدٌهة تلعب. 

 ً  .فقط الكاملة المعلومات أو الحقابق على بناء القرارات اتخاذ ٌتم ال المنظمات هذه من كثٌر فف

 اللحظٌة ومشاعرة العملً، وحسه المستثمر، خبرة على بناء تتخذ بل. 

 : الرإٌة -2

 الجدٌد االستثماري للمشروع بالنسبة البداٌة نقطة الرإٌة تمثل. 

 الطوٌل المدى فً تحقٌقه الى المستثمر ٌطمح الذى الحلم بمثابة وهى. 

 الحلم هذا الى للوصول تخطٌها ٌتعٌن عقبة بمثابة القصٌر األجل فً الفشل وٌعد. 

 المستثمرنجاح وراء الدافعة القوة بمثابة هى والرإٌة . 
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 الثامنة، المحاضرة السابعة 

 الصغٌرة المشروعات فً التخطٌط

 …الصغٌر للمشروع التخطٌط

 المدٌر فكر ٌشؽل ما أول ٌعد 

 المستقبل لهذا واالستعداد بالمستقبل التنبإ إلى ٌشٌر 

 والفرص واإلمكانات الموارد من االستفادة كٌفٌة بٌان فً ٌساعد 

 المتاحة 

 األجل قصٌر أو متوسط أو األجل طوٌل ٌكون قد 

 اإلدارٌة المستوٌات مختلؾ فً ٌتم 

 : التالٌة الموضوعات خبلل من الفصل هذا تناول وسٌتم

 وأهمٌته التخطٌط مفهوم 

 أهدافه وصٌاؼة الصؽٌر المشروع رسالة تحدٌد 

 وعناصره التخطٌط أبعاد 

 اإلستراتٌجٌة اإلدارة 

 

 : أساسٌة مفاهٌم

 : المنظمة رسالة

 بها والعاملٌن وأسواقها عمبلبها تجاه وعقٌدتها وفلسفتها لقٌمها الربٌسى والمحدد ، المنظمة لوجود الجوهرى السبب

 . المنظمة حٌاة فى المإثرة التوجهات من وؼٌرها … والجودة والتكنولوجٌا

 : الهدف /الغاٌة

 . معٌن تارٌخ فى وتحقٌقها إلٌها الوصول المنظمة تنشد مستقبلٌة نتٌجة

 : الخطة

 وجدولة ، الموارد وتخصٌص توزٌع خبلل من المستقبل أحداث مع للتعامل وواضحة محددة بصورة المكتوبة الصٌاؼة

 الصؽٌر المشروع أهداؾ تحقٌق أجل من األخرى الضرورٌة األعمال كافة ممارسة كٌفٌة وبٌان ، واألنشطة األعمال

 : التخطٌط

 األهداؾ تحقٌق بؽٌة المستقبل هذا لمواجهة واالستعداد ، المستقبل فى الحال علٌه سٌكون ماذا على للتعرؾ المبذولة الجهود

 

 : وأهمٌته التخطٌط مفهوم

 ذهنٌة عملٌة فالتخطٌط ، لًالمستقب والنشاط يالحال بالفكر ٌرتبط يالذ الواسع المعنى ذات الكلمات من التخطٌط كلمة ُتعد

 ٌعتمد كما ، الموضوعة األهداؾ لبلوغ ممارستها الواجب لؤلنشطة المقترح الشكل تصور على المدٌر قدرة على تعتمد

 الملموسة ؼٌر األشٌاء مع التعامل من النهاٌةي ؾ ٌمكنه بما السابقة وممارساته المستثمر أو المدٌر خبرة علىضا أي التخطٌط

 . محددة خطط صورة يؾ الخبلقة أفكاره ووضع

 : التالٌة التساإالت عن اإلجابة من ٌمكن التخطٌط إن

What is to be done ? 

How is to be done done? 

When is to be done done? 

Where is to be done done? 
Who is to be done done? 

 ؟ َؼًم أٌ ٚضب يبرا

 كٌؾ سٌتم عملة ؟
 متى سٌتم عملة ؟
 اٌن سٌتم عملة ؟

 من الذي سٌقوم بعملة ؟

 : التخطٌط أهمٌة

 . التالٌة للنقاط استعراضنا خبلل من للتخطٌط البالؽة األهمٌة تبدو
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 ؼاٌات تحقٌق نحو الجهود التخطٌط ٌوجه حٌث ، علٌها االنتباه تركٌز على وٌعمل واألهداؾ الؽاٌات بناء فى التخطٌط ٌسهم

 . واحد اتجاه فى وتفاعلها الجهود تكامل على وٌعمل المنظمة وأهداؾ

 لؤلنشطة الدٌنامٌكٌة الطبٌعة مواجهة • 

 المبذول والوقت الجهد على الحفاظ  •

 . التؤكد عدم حاالت على التؽلب • 

 . المستقبلٌة األعمال كل علٌه تقوم الذى األساس ٌشكل الذى هو التخطٌط • 

 . المتاحة الفرص على التعرؾ • 

 .ومعالجتها لها يللتصد المتعددة الحلول الكتشاؾ عًوالس المنظمة تواجه أن ٌنتظر يالت المستقبلٌة المشكبلت توقع محاولة • 

 بموضوع مباشرة المرتبطة ؼٌر واألعمال الضرورٌة ؼٌر المتداخلة والجهود يالعشوائ النشاط تقلٌل على التخطٌط ٌعمل • 

 … المادٌة واالحتٌاجات الوقت وتقدٌر العمل سبل وتحدٌد بوضوح الخطط كتابة خبلل من وذلك التخطٌط

 من ذلك وٌتم ، األهداؾ وتحقٌق الجٌد التنفٌذ على ٌإثر ال وبما ممكن حد أقل إلى التكالٌؾ تخفٌض على التخطٌط ٌساعد • 

 بٌن فٌما التناسق إلحداث المستمرة والمحاولة المرتفعة التكالٌؾ وذات الضرورٌة وؼٌر العشوابٌة األنشطة استبعاد خبلل

 .واألقسام اإلدارة بٌن االختبلفات ومواجهة المختلفة واألعمال األنشطة

 والمخرجات المدخبلت بعناصر واالهتمام الكفاءة بتحقٌق الدابم االهتمام بسبب التشؽٌل عند االقتصادٌة الوفورات تحقٌق • 

 .باستمرار أعلى كفاءة معدالت لتحقٌق يوالسع بٌنهما النسبة وحساب

 المقاٌٌس تحدٌد خبللها من ٌمكن أهداؾ من ٌضعه بما فالتخطٌط ، المستمرة والمتابعة الرقابٌة العملٌات إجراء تٌسٌر • 

 .االنحرافات على التعرؾ بعد التصحٌحٌة اإلجراءات واتخاذ األداء تقٌٌم يؾ تستخدم يالت والمعاٌٌر

 أهدافه وصٌاغة الصغٌر المشروع رسالة تحدٌد

 : الرسالة مفهوم

 بٌتر النظرة هذه بناء أسهم ، اً دفصاع السبعٌنات منتصؾ منذ موسع أساس على المنظمة رسالة المعاصر اإلداري الفكر ٌبنى

  The father of Modern Management المعاصرة اإلدارة أًبو باؼال ٌدعى يالذ Peter Peter Drucker دراكر

 على ٌزٌد يوالذ اإلدارة مجال يؾ المتمٌز وإلنتاجه موتورز جٌنٌرال لشركة وخاصة والمتمٌزة الرابدة لدراساته رانظ

 Harvard Business BusinessReview) مجلة علٌه أطلقت والذي والمقاالت البحوث مبات إلى باإلضافة  باكتا عشرٌن

  الحاضر وقتنا فً اإلداري الفكر نابؽة (

 : الرسالة أهمٌة

 . األخرى المنظمات عن وهوٌتها وخصوصٌتها تفردها ٌشكل مما للمنظمة الممٌز اإلطار تمثل الرسالة أن • 

 لوجوده المبرر تعد يفه ، الصؽٌر المشروع بها ٌقوم تًال والتصرفات الممارسات كافة الرسالة توجه • 

 . األهداؾ وضع يؾ واألساس الؽاٌات علٌها تبنى يال الركٌزة الرسالة تعد • 

 . تفصٌلً ولٌس عام بشكل ٌتم الرسالة عن التعبٌر أن • 

 . أعمالها وطبٌعة للمنظمة العام االتجاه الرسالة توضح • 

 الصؽٌر المشروع وأؼراض الرسالة بٌن العبلقة( 1) رقم الشكل وٌوضح

 الصؽٌر المشروع وأؼراض الرسالة بٌن العبلقة  (1)رقم الشكل

 
 : الفعالة الرسالة خصابص
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 : التالى النحو على بإٌجاز بٌانها ٌمكن سمات بعدة الفعالة الرسالة تتسم

  وسٌاسات خطط إلى للتحول القابلٌة .1

  والموضوعٌة الواقعٌة .2

  البٌبة مع التكٌؾ .3

  العمبلء وحاجات السوق ظروؾ نحو التوجه .4

 النتابج تحقٌق لكٌفٌة العام الوصؾ .5

 المنظمة ومكونات أجزاء بٌن التكامل تحقٌق .6

 التعبٌر ودقة الوضوح .7

 المنظمة ومعتقدات بقٌم االرتباط .8

 اإلستراتٌجٌة واألهداؾ الؽاٌات مع االنسجام .9

  مستقببل المتوقعة وممارساته التنظٌم دٌنامٌكٌة مراعاة .10

 

 : األهداف

 االستفادة ٌستطٌع لن فإنه ، به ٌرس أن ٌجب يالذ المٌناء هو ما ٌعرؾ ال السفٌنة قابد أن لو  تقول قدٌمة إؼرٌقٌة حكمة توجد

 اتجاهات من

 بر إلى ٌقودها يالذ ياألساس الموجه تمثل يالت المنظمة وأهداؾ أؼراض فإن ولذلك  الشخصٌة كفاءته تنفعه ولن الرٌاح

 األمان

 : األهداف ماهٌة يف أساسٌة مفاهٌم : أوال

 ، المفاهٌم لبعض التعرض ٌمكننا الصدد هذا وفى ، اإلدارٌة بالعملٌة القٌام عند تحدٌدها البلزم الخطوات أولى األهداؾ تعتبر

 النحو على وذلك

 : يالتال

    Goals ت الؽاٌا  •

  Missions  الرسالة • 

  Objectives  األهداؾ • 

  The Specific results that an Organization حغمٛمٓب ئنٗ انًُظًبث حغؼٗ انخٗ انُٓبئٛت انُخبئش٘ ئل األْذاف حشٛش

secks  ٘يفٕٓو بٍٛ ٚفشق ال انبؼط أٌ ٔيغ Objectives ٔ Goals أٌ أعبط ػهٗ بًُٛٓب ٚفشلٌٕ آخشٍٚ َضذ 

- Long – run إلٌها ٌشار ولهذا ، تحقٌقها الواجب النهابٌة بالؽاٌات تتمٌز يالت األهداؾ إلى تشٌر  " Goals" :  الغاٌات

open – ended الربحٌة تعظٌم هدؾ مثل Profit Maximiz a tion هذه توضع ولهذا 

 To achieve greater or ربحٌة وأفضل أعظم تحقٌق : مثل واألفضلٌة والشمول العمومٌة صفة آخذة " Goals" الؽاٌات

better Profitability التسوٌقٌة والحصص والنمو البقاء أو. 

 ومجردة محددة ينواح إلى المنظمة رسالة لترجمة المطلوبة الوسطى األهداؾ تلك إلى وتشٌر  " Objectives" :األهداف

 : بالتسلسل تشمل وهى ، لرسالتها الشركة تطبٌق عند معلمات تمثل بحٌث ، قٌاسها وٌمكن

 .المرؼوبة الظروؾ أو الحالة •

 .المرؼوب الوضع تجاه التقدم لقٌاس وسٌلة • 

 .) للتحقٌق وقابل ، يموضوع( تحقٌقه ٌمكن هدؾ • 

 الهدؾ تحقٌق خبلله من ٌمكن يزمن إطار • 

 ئنٗ انًُظًت حشيٗ يب حًزم Goals انغبٚبث أٌ انمٕل ًٔٚكٍ ، ٔانغبٚبث انشعبنت أعبط ػهٗ حبُٗ األْذاف أٌ انمٕل ٔخالصت

 انغشٚغ انًُٕ ْذف أٔ انشبغٛت حؼظٛى ْذف يزم يضشدة بصٕسة حٕظغ يت ػبأْذافب بطبٛؼخٓب ْٔٗ انبؼٛذ، انًذٖ ػهٗ حغمٛمّ

 انؼهٛب اإلداسة حغذدْب أٌ ٚضب ئر ، العخشاحٛضٛت ببرٛمبغب ٔاسحبب حشحبػ٘ فّ ٔنٓزا ، االصخًبػٛت ببنًغئٕنٛت االنخضاو ْذف أٔ

 اإلداسة ٔحٓخى نٙٔانخشغٙ٘ انخخطٛػ انًغخٕٖ نٗفب عأْذا حًزم  Objectives انفشػٛت األْذاف أٌ عٍٛ ٘ف ْزا ، ببنًُظًت
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 يزم ، ألم صيُٛت يغخٕٚبث ػهٗ حغمٛمٓب انٕاصب نهُخبئش ٔكًششذ ، انؼبيت نأًلْذاف ا ٔئٚعبط حفصٛال أكزش نبٛبٌ بخغذٚذْب

 .2017 َٕٕٚٛ ٔعخٗ ُٚبٚش يٍ شٕٓس انغخت يذة خالل يب يُخش يبٛؼبث ٘ف ًَٕ يؼذل %10 حغمٛك

 : األهداف وضع أهمٌة :ٌاًا ثان

 : أهمها من األهداؾ وضع ضرورة لنا تبرز ينواح عدة هناك

 التخطٌط عناصر أهم من األهداؾ تعتبر • 

 : القرارات التخاذ اً  مرشد األهداؾ تعتبر • 

  Objectives التالٌة المستوٌات يؾ األهداؾ وضع على ” Goals“ العلٌا المستوٌات يؾ األهداؾ تساعد • 

 المسبولٌة مراكز تحدٌد يؾ األهداؾ وضع ٌساهم • 

 : السلطة تفوٌض يؾ األهداؾ تساهم • 

 بالمنظمة السابدة العبلقات نوعٌة بٌان يؾ األهداؾ تساهم • 

 الرقابةي ؾ تستخدم يالت والمقاٌٌس المعاٌٌر وضع يؾ األهداؾ تساهم • 

 األفراد أداء تقٌٌم يؾ األهداؾ تساعد • 

  : ( SMART )األهداف وضع عند مراعاتها الواجب االعتبارات :ثاًا ثال

 : يالتال النحو على األهداؾ وضع عند مراعاتها الواجب االعتبارات أهم بٌان ٌمكننا

 يالكم للقٌاس القابلٌة • 

 . والبساطة الوضوح • 

 . الواقعٌة • 

 القبول الزمن بعنصر االرتباط • 

 .أهدافها تحقٌق وبٌن المنظمة فعالٌة بٌن ربط قد البعض أن نجد ذلك وعلى

  

 والوسابل األهداؾ سلسلة ( 4 )رقم الشكل

 

 
 : وعناصره التخطٌط أبعاد

 : األهداؾ لتحقٌق الرشٌد المدخل هو التخطٌط

األهداؾ  لتحقٌق والرشٌد يالعمل المدخل هو التخطٌط أن نجد التخطٌطٌة للعملٌة المنهجٌة الخطوات من ٌتضح كما

 : يالزمن للمدى تبعا الخطط تقسيم

ٚب ً داخم دساعخٓب ٚخى٘ انج انبٛئٛت ٔانؼٕايم انًُظًت ظشٔف اًلخخالف ا حبغ نخغطٛخٓب انخطت حٕظغ٘ انج انضيُٛت انًذة حخخهف

 بصٕسة ًٚكٍ رنك ٔيغ انًغخمبهٛت، ببنظشٔف انذلٛك انخُبإ ػهٗ انمذسة ٔيذٖ ، حغمٛمٓب انًشاد األْذاف صبَب ئنٗ ْزا ٚبً خبسس

 : ٘ٚم كًب إَٔاع ػذة ئنٗ٘ انضيٍ نهبؼذ لبً ٔف انخطػ حمغٛى ػبيت

  األصم غٕٚهت انخطػ • 
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  انًذٖ يخٕعطت انخطت • 

  انًذٖ لصٛشة انخطت • 

  حكشاسْب نًًذٖ لب ٔف انخطػ حمغٛى • 

 : ٘ ٚم كًب أعبعٍٛ َٕػٍٛ ئنٗ حكشاسْب نًذٖ انخطػ حُمغى

 . يغخًشة خطت  -

 يإلخت خطت  -

 

 : التخطٌط عناصر

 : Policies السٌاسات-1

 : منها نتناول مختلفة أًلسس قاوؾ السٌاسات تقسٌم وٌمكن إرشادٌة، عامة خطوط هً

 التنظٌمٌة المستوٌات حسب السٌاسات تقسٌم

 . األساسٌة السٌاسات • 

  العلٌا السٌاسات  •

  التشؽٌلٌة السٌاسات  •

  الوظٌفٌة المجاالت بحسب السٌاسات تقسٌم • 

  التسوٌق سٌاسات • 

  اإلنتاج سٌاسة • 

  المالٌة السٌاسات • 

 البشرٌة الموارد سٌاسات • 

 ًٚكٍ نٓزا ، ششٔغ ػذة فٛٓب ٚخٕافش ٔأٌ انخصبئص ببؼط حخغى أٌ ٚضب صغٛظ َغٕ ػهٗ ٔظٛفخٓب انغٛبعبث حإدٖ ٔعخٗ- 

 : انغٛبعبث خصبئص أْى أٌ انمٕل

 .انًغخمبم٘ ف نخغمٛمٓب انًُظًت عذدحٓب٘ انج ٔظٛفخٓب ٔانخطػ األْذاف حؼكظ أٌ •

 .حغذد لذ٘ انج انبٛئٛت انخغٛٛشاث ٔحغخٕػب ببالعخمشاس حخغى بغٛذ ٔانًشَٔت انزببث بٍٛ انخٕاصٌ •

 ئيكبَٛت دٌٔ٘ انؼبل ٔانخفبؤل ٔاٜيبل ببنطًٕط حخغى عٛبعبث حصبؽ أٌ انًؼمٕل يٍ فهٛظ ،٘ انؼًم انخطبٛك ٔئيكبَٛت انٕالؼٛت •

 .حطبٛمٓب

 صٕسة ٘ف اعخخذايٓب ًٚكٍ عخٗ يُٓب ٔٚغخفٛذ ٚطبمٓب نًٍ ٔحفغٛشْب حمذًٚٓب ٚضب ٔنزا أيشْب ًٚٓٓى نًٍ انفٓى عٕٓنت•

 ػُذ انصٕسة حكخًم بغٛذ أبؼبدِ ػهٗ ٔانغٛطشة نًٕظٕػٓب ببنشًٕل انغٛبعت حخغى أٌ ٚضب ، ٔاالكخًبل انشًٕل• صغٛغت

 .انؼًم أٔ انُشبغ أسكبٌ بضًٛغ انمٛبو

 انغذٚزت ببنًخغٛشاث ٔحأرشْب ، يُٓب انغشض حغمٛك ٘ف َضبعٓب ٔيذٖ حُفٛزْب ٔيشاعم انغٛبعبث ػهٗ انشلببت ئيكبَٛت •

 ٔحطٕٚشْب حغذٚزٓب ٔئيكبَٛت

 انشٔحٍٛ ػهّٛ ٚطهك يب ْٔٗ يؼٍٛ ػًم ألداء انالصيت انخفصٛهٛت انخطٕاث٘ ِ اإلصشاءاث  Procedures : اإلجراءات-2

 يغًٕط ٔغٛش يغًٕط أٔ حفؼم ٔال ئفؼم شكم فٙ يشَت ٔغٛش صبيذة صٕسة ػبدة حأخز ْٔٙ: Rules : القواعد-3

 : ذلك مثال خطر فٌه ٌكون قد ما شًء بعمل القٌام من تمنع إذ قٌود بمثابة القواعد تعتبر وقد

 . الضٌقة ولمناطق المؽلقة األماكن يؾ التدخٌن منع قواعد • 

 . السرعة تحدٌد قواعد • 

 . الخطرة المناطق يؾ الخوز ارتداء العمال من تتطلب يالت األمان وضوابط قواعد • 

 المرور إشارة تكون عندما تتوقؾ أن إما فؤنت .االختٌار أو التصرؾ حرٌة من قلٌلة مساحة تترك القواعد هذه مثل إن • 

 . فقط قصٌرة لفترة تتوقؾ أن تستطٌع ال ولكنك تتوقؾ ال أو حمراء

 :: Programs  البرامج-4
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 العاملٌن تدرٌب المثال سبٌل فعلى .واحد هدؾ لتحقٌق تنظٌمها ٌتم متعددة أنشطة على ٌشتمل االستخدام وحٌدة خطة البرنامج

 الجهود وتجرى ، جنٌه 50000 قدرها مالٌة ومخصصات أسبوعٌن قدره زمنى برنامج إلى ٌحتاج والمبٌعات التسوٌق بإدارة

 التدرٌبٌة والمحاضرات األنشطة على األعمال جدول وٌشتمل بداٌته من أسبوعٌن بعد البرنامج أنشطة من االنتهاء ٌتم أن على

 الفنادق بؤحد وتسكٌنهم والمشاركٌن المدٌرٌن واستقبال ، البلزمة األماكن وإعداد المطلوبة واألجهزة الٌومٌة

 :  بٌنها من عدٌدة خاصة سمات لها والبرامج

 . والقواعد واإلجراءات السٌاسات ًمن ا خلٌط تعد البرامج أن • 

 . محددة ونهاٌات واضحة بداٌات لها البرامج أن • 

 . بها لٌلتزموا عنها للمسبولٌن وتقدم البرامج تكتب أن ٌجب • 

 . المشتقة البرامج من العدٌد إعداد الربٌسً البرنامج ٌستلزم قد • 

 لتتكرر تصمٌمها ٌتم البرامج من األنواع أن بعض إال االستخدام وحٌدة خطة عن عبارة البرنامج أن ذكرنا قد أننا رؼم

 طالب فكل ، ذلك بعد منهم تكرارها لآلالؾ وٌتم للطبلب أكادٌمٌة برامج الجامعات تضع المثال فعلى سبٌل ، باستمرار

 دراسً برنامج ٌكمل كل طالب أن بمعنى األكادٌمٌة العلمٌة الدرجة على الحصول إلى المناهج وٌنتهً من مجموعة ٌدرس

 من على العدٌد البرنامج هذا تكرار ٌتم وعندما ، االستخدام وحٌدة خطة البرنامج ٌكون فإن الحالة هذه وفى واحدة مرة

االستخدام  متكررة خطة ٌصبح ذلك بعد الطلبة

 

 الصغٌر المشروع فً القٌادة : 10 ، 9المحاضرة 

 العزٌز عبد بن عمر إلى البصري الحسن رسالة

 كل وقوة فاسد، كل وصبلح جابر، كل وقصد مابل، كل قوام العادل اإلمام جعل هللا أن المإمنٌن أمٌر ٌا أعلم

 ٌرتاد الذي ، بها الرفٌق ، إبله على الشفٌق كالراعً العادل واإلمام . . ملهوؾ كل ومفزع مظلوم، كل ونصٌؾ ، ضعٌؾ

 الحر أذى من وٌكنها ، السباع من وٌحمٌها الهلكة، مراتع عن وٌذودها ، المراعً أطٌب لها

  . مماته بعد لهم وٌدخر ، حٌاته فً لهم ٌكتسب كباراً، وٌعلمهم صؽاراً، لهم ٌسعى ، ولده على الحانً كاألب وهو والقر،

 أمٌر ٌا العادل واإلمام . . كبٌرهم وٌوقر ، صؽٌرهم ٌربً ، المساكٌن وخازن ، الٌتامى وصً هو العادل اإلمام إن

 هللا كبلم ٌسمع ، عباده وبٌن هللا بٌن القابم وهو بفساده، وتفسد ، بصبلحه الجوارح تصلح ، الجوارح بٌن كالقلب المإمنٌن

 وال الجاهلٌن، بحكم هللا عباد فً المإمنٌن أمٌر ٌا تحكم وال . . وٌقودهم هللا إلى وٌنقاد ، وٌرٌهم هللا إلى وٌنظر وٌسمعهم،

 فتبوء ، ذمة وال إال مإمن فً ٌرقبون ال فإنهم المستضعفٌن، على المستكبرٌن تسلط وال الظالمٌن، سبٌل بهم تسلك

 . أثقالك مع وأثقاال أثقالك وتحمل ، أوزارك مع وأوزار بؤوزارك

 اإلسبلم فً القٌادة خصابص

 والمساواة بالعدل المسلمة وللجماعة للفرد والواجبات الحقوق ترعى : األسلوب فً وسطٌة قٌادة أنها 1- 

 إال فٌه ٌصلح ال األمر هذا إن " عمر قال كما االنفراط أو التسلط إلى وال اللٌن إلى وال الشدة إلى تمٌل وال

 " عنؾ ؼٌر فً والقوة ضعؾ ؼٌر فً اللٌن

 واخفض" الكرٌمة باآلٌة عمبل معاملته وتحسن ٌهمه ما كل فً وتشركه كرامته لئلنسان تحفظ إنسانٌة قٌادة أنها 2- 

 . " األمر فً وشاورهم " واآلٌة " المإمنٌن من اتبعك لمن جناحك

 كما . القابد على الملقاة المسبولٌة عظم سوى شٌا أي فً عنهم تتمٌز وال الجماعة إلى تنتمً قٌادة إنها 3- 

 هللا أن ؼٌر منهم رجل فؤنت بنفسك أمورهم وباشر . . . . " : األشعري موسى أبً لعامله عمر قال

 . " حمبل أثقل جعلك

 والتضحٌة والعزم والصبر واإلصرار للقابد الحسنة القدوة طرٌق عن التابعٌن وتقنع بالهدف وتلتزم تإمن قٌادة أنها 4- 

 . الهدؾ تحقٌق سبٌل فً جانبه من

وفنٌة  وإنسانٌة إدارٌة مهارة ذات قٌادة وأنها 5- 

  Leadership لقٌادةا

 الطبٌعى الشخص هو المدٌر Person وهو المحٌطة والمتؽٌرات العوامل بمجموعة وٌتؤثر ٌإثر الذى 
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 يالت واألنشطة المهام بمجموعة باالضطبلعٌا خارج زمامل ولٌس ذاتٌا ملتزم أنه ٌعنى وهذا ، Responsible المسبول

 Resources الموارد مجموعة مزج مسبولٌة المدٌر هذا تولى بجانب هذا ، Objectives األهداؾ تحقٌق تٌسر

Mix الخ ... وتحفٌز ، وأفراد ، ومواد أموال من ٌحتاجه لما نشاط أو عمل لكل المناسب المزٌج . 

 :وأهمٌتها القٌادة تعرٌف

 ٌوجه شخص بٌن عبلقة وجود إلى ذلك وٌشٌر ، اآلخرٌن وٌحفز ٌرشد و ٌوجه يالذ الشخص هو Leader القابد

 . معٌنة وأهداؾ ؼاٌات لتحقٌق اآلخرٌن فى التؤثٌر عملٌة على القٌادة وترتكز التوجٌه هذا ٌقبلون آخرٌن وأشخاص

 : التالٌة األبعاد تشمل أنها على والباحثٌن الكتاب بٌن اتفاقاً  هناك فإن Leadership القٌادة تعرٌفات كانت وأٌا • 

 وٌطٌعونه له ٌسمعون له تابعٌن وجود ٌعنى قابد وجود . 

 القوة أنواع من نوع من· أكثر على واالعتماد ، اآلخرٌن فى التؤثٌر مفهوم على القٌادة تستند Power (الشرعٌة / 

  )... المرجعٌة / المعلومات / العقاب / الثواب

 والتنظٌم بالجماعة تتعلق أهداؾ مجموعة تحقٌق إلى القٌادة تسعى. 

 : خبلل من قٌادةلا أًاهمٌة وتبرز

 . وٌفسرها وٌعلنها الجماعة أًهداؾ ٌحدد يالذ هو قابدلا إن - 

 . بٌنها مايؾ للتنسٌق وٌسعى لعملا أًسالٌب ٌخطط يالذ هو القابد إن  - 

 . الجماعة أًفراد بٌن العبلقات ٌنظم يالذ هو لقابدا إن  - 

. الجماعات ًمن بؽٌرها الجماعة نشاط ٌربط الذي هو القابد  إن  -

 : اًالقٌادة عناصر

 : التؤثٌر على القدرة : أوال

  والرشد الشرعٌة قوة - هـ. الخبرة قوة - د. المرجعٌة القوة - ج. اإلكراه - ب. اإلثابة - أ

 جهودهم وتوحٌد المرإوسٌن توجٌه على المقدرة : ٌاثان

 . الهدف تحقٌق على المقدرة :ثاثال

الفعال  االتصال تحقٌق على المقدرة : ارابع

 اًالمرإوسون ٌراه كما القابد

 : أهمها مواصفاتلا بعض به ٌتوافر أًان ٌجب المرإوسٌن ٌراه كما القابد

 . والمساعدة والعدالة المعاملة يؾ بالمرإوسٌن االهتمام • 

 . ٌرأسها التً اإلدارةي ؾ واألداء بالعمل االهتمام • 

 . بالمرإوسٌن واالتصال المعلومات تبادل • 

 والمبادأة والموضوعٌة الحزم • 

 : Leadership Theories القٌادة نظرٌات

 اًالقٌادٌة نماطألا نظرٌة : أوال

 كل أًعدها ياًلت لًلدراسة وفقا ربٌسٌة أًنماط ثبلثة إًلى القٌادة تصنؾو ياإلدار الفكر يؾ شٌوعا النظرٌات أًكثر من تعد • 

Lippitt and White, ًه : 

  Autocratic Leadership : اًاألوتوقراطٌة اًالقٌادة ( 1 ) 

 والسٌطرة لًلتحكم كؤداة واتخاذها الرسمٌة السلطة على القادة اعتماد. 

 والتعلٌمات اأًلوامر بإصدار واالنفراد القابد ٌد يؾً  السلطات كل تركٌز. 

 مرإوسٌه يؾ اًلقابد ًثقة انخفاض. 

 أًعلى إًلى أًسفل من ااًلتصاالت وضآلة ضعؾ. 

 اًلجزاءات وتوقٌع والعقاب اًلتهدٌد استخدام. 

 ::Democratic Leadership الدٌمقراطٌةًا  القٌادة ( 2 )

 لًلتعامل كؤساس إلنسانٌةا اًلعبلقات على االعتماد. 

 القٌادة مهام بعض يؾ المرإوسٌن إشراك. 
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 واالقتراح لمناقشةا بحرٌة وإشعارهم تؤٌٌدهمو اًلمرإوسٌن يؾ الثقة. 

 أًنواعها بكافة ااًلتصاالت على ااًلعتماد تزاٌد. 

 المستمر والتشجٌع ٌجابًإلا التحفٌز اًستخدام إلى المٌل.  

 : : Leadership Laissez – Fair (الفوضوٌة( الموجهة غٌر القٌادة  ( 3 )

 لًلمرإوسٌن الحرٌة من قدر أًكبر إًعطاء إلى القابد اتجاه. 

 نطاق أًوسع على للمرإوسٌن السلطة تفوٌض على االعتماد. 

 ااًلتصاالت يؾ اًلمفتوح اًلباب سٌاسة على االعتماد تزاٌد. 

 : Traits Theory السمات نظرٌة : ثانٌا

 الجسمٌة الخصابص1- 

 واالقتصادٌة االجتماعٌة الخلفٌة2- 

 الذكاء3- 

 .الشخصٌة4- 

 بالعمل المرتبطة الخصابص5- 

 .االجتماعٌة الخصابص - 6

   : Behavior Theories السلوكٌة النظرٌات : ثالثا

 وتقدٌمه بتنمٌته قام ذيال Managerial Grid  اإلدارٌة الشبكة نموذج القٌادٌة األنماط مجال يؾ المعروفة النماذج من

 :إًلى القادة تصنٌؾ على اإًلدارٌة الشبكة وتعمل ، Blake & Mouton وموتن بلٌك

 .والعاملٌن اإًلنتاج من بكل ًقلٌل اًهتمام وٌمثل1) ، ( 1النمط • 

 .بالعاملٌن وقلٌل باإلنتاج بٌرك اًهتمام وٌمثل1) ، ( 9النمط  •

 .والعاملٌن اإًلنتاج من بكل توازنم اًهتمام وٌمثل5) ، ( 5النمط • 

 .باإلنتاج وقلٌل بالعاملٌن كبٌر اًهتمام وٌمثل9) ، ( 1النمط • 

 والعاملٌن اإًلنتاج من بكل كبٌر اًهتمام وٌمثل9) ، ( 9النمط • 

 

 اإلدارٌة الشبكة
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 )وموتن لبلٌك( اإلدارٌة الشبكة بٌن للتوفٌق سعى رٌدن الذي نموذج أٌضاً  القٌادة فً الموقفٌة النظرٌات ومن •

 .فٌدلر نموذج وبٌن

 البعد ٌمثل حٌث ، القٌادٌة األنماط لتوضٌح ربٌس وموتن كؤساس لبٌلٌك اإلدارٌة الشبكة رٌدن نموذج ٌستخدم  •

 ، وأضاؾ معهم الشخصٌة العبلقات بالمرإوسٌن الثانً البعد حٌن ٌهتم فً ، والمهام بالعمل االهتمام فً به ٌهتم الذي األول

 – بالعاملٌن االهتمام – بالعمل االهتمام : هً ثبلثة أبعاد فؤصبحت الفعالٌة بعد هو ثالثاً  بعداً  لهما

 .الفعالٌة

 

 

 )ع( بالعمل االهتمام

 اهتمام من جلٌاً  ذلك وٌبدو ، المراد تحقٌقها والهداؾ إنجازها المراد والمهام بالعمل االهتمام على القابد تركٌز إلى وٌشٌر

 مقاٌٌس ووضع األعمال وتوزٌع وتخصٌص المتاحة الموارد ، وبٌان األدوار وتحدٌد وتنظٌم للعمل بالتخطٌط القابد

 والقنوات والطرق األسالٌب وإتباع . الموحدة واإلجراءات والنظم القواعد وتحدٌد علٌها لؤلداء متفق ومعاٌٌر

 .المرإوسٌن مع لبلتصال المحددة

 

 )ن( بالعبلقات االهتمام

 والقٌم ، وأحاسٌسهم واالهتمام بمشاعرهم المرإوسٌن مع وطٌدة عبلقات ببناء االهتمام على القابد تركٌز إلى وٌشٌر

 القرارات واتخاذ صنع فً للمشاركة لهم الفرصة وترك وتحفٌز المرإوسٌن وتشجٌع وتدعٌم واالجتماعٌة الشخصٌة

 أكثر أخرى أنماط أربعة هناك أن ٌتضح الفاعلٌة بعد وبإضافة . وبٌنهم بٌنه قنوات االتصال وفتح

 . فعالٌة أقل أنماط وأربعة فعالٌة

 نموذج القٌادة من وجهة نظر رٌدن
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 والعبلقات اإلنتاج من بكل ، والمهتم عملً مدٌر هو باإلنتاج والمهتم ، اجتماعً مدٌر هو بالعبلقات المهتم المدٌر إن

 . سلبٌاً  ٌعد مدٌراً  منخفضة بدرجة المهتم وذلك ، متكامل مدٌر

 ٌملٌه ما بحسب فعالٌة أقل أكثر أو صورة فً الفرعٌة األنماط تظهر أن الممكن من الفعالٌة وهو الثالث البعد وبإضافة

 الموقؾ

 

 

 

 

 

 
 

 : Contingency Theories الموقفٌة النظرٌة : رابعا

 تركز القٌادة لدراسة جدٌدة مداخل وبدءوا استحداث القٌادة مجال فً السابقة النظرٌات قصور إلى الباحثون توصل • 

 األبعاد حول االهتمام والستٌنات ودار الخمسٌنات خبلل اإلدارة فً بدراستها االهتمام زاد الموقفٌة التً النظرٌات على

 العوامل التنظٌمٌة (4) .مهامها وطبٌعة العمل جماعة هٌكل (3) خصابص المرإوسٌن( (2القابد خصابص: (1)التالٌة

 .المحٌطة

 : التالٌة األبعاد على تركٌزه خبلل من األنماط القٌادٌة دراسة إلى الستٌنات فً Fiedler فٌدلر سعى لقد •

 .الموقؾ وظروؾ قوى  - .العاملٌن. - القابد- 

 ٌصنؾ الذي  Fiedler Contingency Model الموقفٌة القٌادة نموذج إلى دراساته خبلل من فٌدلر توصل  ولقد •

 وٌتوقؾ .العاملٌن على ٌركز اإلنسانً الذي النمط-  2 العمل على ٌركز الذي التقلٌدي النمط :1- األنماط التالٌة إلى القادة

  Contingency Consideration . ظروؾ الموقؾ على منهما أي تفضٌل

 النمط المتكامل   النمط االجتماعً

 ٌثق -أ
 ٌصؽً -ب
 ٌتقبل -ج
 وٌناور ٌنصح -د

 ٌشجع- هـ

 ٌشارك -أ 
 ٌتفاعل -ب
 ٌحفز -ج
 ٌتكامل -د
 ٌبدع -ه

 النمط العملً  النمط السلبً

 ٌختبر -أ
 ٌفتش -ب
 ٌدٌر -ج
 ٌراقب -د

 ٌصون - هـ

 ٌنظم -أ 
 ٌبادر -ب
 ٌوجه -ج
 ٌنجز -د

 ٌقوم -هـ

 صفات القٌادة الخاصة بكل نمط من االنماط االساسٌة
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 روبرت قدمها التً Path Goal Theory الهدؾ – المسار نظرٌة القٌادة فً األخرى الموقفٌة النظرٌات ومن • 

 القٌادة أنماط "هاوس" قسم و ، ( Mitchell ,1974) مع باالشتراك وبلورها طورها ثم ( House, 1971) هاوس

 : هً جوهرٌة أنماط أربعة إلى

 الموجه القابد  

 لمساعدٌه المعضد القابد  

 المشارك القابد  

 اإلنجاز على مرإوسٌه قدرة فً الواثق القابد  

 وبٌن )وموتن لبلٌك( اإلدارٌة الشبكة بٌن للتوفٌق سعى الذي Reddin Model رٌدن نموذج الموقفٌة النظرٌات ومن • 

 فٌدلر نموذج

 : القرارات صنع فً المرإوسٌن ومشاركة القٌادة • 

عند  تعزٌز قوة القرارات تكتسب ولكى بفعالٌة، األنشطة واألعمال إنجاز تٌسر التى القرارات اتخاذ على القابد ٌعمل • 

ٌراها  التى المشاركة درجة وتختلؾ .القرارات هذه فى صٌاؼة المشاركة من قدر للمرإوسٌن ٌكون أن ٌفضل تنفٌذها

 .العوامل من وؼٌرها القرار ونتابج المرإوسٌن وخبرة سٌتخذ الذى القرار حسب القابد

 

 

 
 

 تنظٌمًلا السلوكو اًلبشرٌة بالموارد اًلدراساًت المتعلقة مجال ًفً حدثت اًلتً اًلتؽٌرات بٌن من :القابد الذكً

 إلى بالتالً والتحول العاطفً، الذكاء  وهو.الذكاء من آًخر نمط إلً تقلٌديلا الذكاء فً البحث االنتقال من

القٌادٌة  والخصابص األنماط جدٌد لدراسة اًتجاه

 

 فهم علً القدرة" :إلً ٌشٌر الذي االجتماعً لمفهوم الذكاء صٌاؼة إعادة هو العاطفً والذكاء

 "المختلفة األدوار وأداء االجتماعً التفاعل أثناء عملٌات بحكمة للتصرؾ وتحفٌزهم اآلخرٌن وإدارة

 تناولت التً النظرٌة النماذج أفضل من الدراسات التنظٌمٌة فً العاطفً الذكاء نموذج وٌعتبر

 من الثانً النصؾ بعد أجرٌت التً القٌادة فً دراسات وضوحا هذا وأكثر للقابد، الشخصٌة الخصابص

 .العاطفٌة المهارات مع تفاعلها فً العقلٌة من القدرات مجموعة علً والقابم الماضً، القرن تسعٌنات

 

 يؾ القٌادٌة والقدرات للخصابص دٌدحت إعادة علً أنه العاطفً الذكاء إلً ٌنظر أًصبح ًثم ومن

 القرارات صنع فً المرإوسٌن ومشاركة القٌادة
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 .اًلعلمً اًلبحث مجال

 

 

 
 

 اًلمهام ؼموض فً هناك ٌكون عندما والتوضٌح لًلتؤكٌد إلٌه آلخرون ٌنظر الذي الشخص هو الذكً والقابد

 .اًلثقة فقدان اأًلزمات وٌتم تقع وعندما اًلتؤكد، عدم وظروؾ اًلقٌود والتحدٌات تزداد وعندما والمسبولٌات،

 اًلتؤثٌر أًجل والتدعٌم من واإلنجاز واالتصال والمبادرة، بالتؤثٌر واإللهام، الذكً مطالب القابد ٌصٌح هنا

 والبٌبة والمهام اأًلفراد والجماعات من كل على اإلٌجابً

      

 :الذات إدراك
 الذاتٌة العواطف إدراك -1
 .الدقٌق الذاتً التقٌٌم -2

 .الذاتٌة الثقة -3

 :اآلخرٌن إدراك
 اآلخرٌن فهم -1
 .التنظٌمً اإلدراك   -2
 .بالعمٌل التوجه -3

 :الذات إدارة
 الذاتٌة الرقابة   -1
 . الشفافٌة -2
 .التكٌف -3
 باإلنجاز التوجه -4
 .التفاإل  -5

 :آلخرٌن ا إدارة
 التؤثٌر  -1
 . التغٌٌر إدارة  -2
 .الصراع إدارة -3
 .العمل فرق إدارة -4
 .المبادأة -5

                                       

                      

 المحاضرة الحادٌة عشر والثانٌة عشر

 الجودة الشاملة فً المشروع الصغٌر إدارة 

 

  التؤكٌد على تنفٌذ األعمال بالجودة المتكاملة ، وذلك لضمان الجودة فً مختلؾ المجاالت :تعرٌف إدارة الجودة الشاملة

بما ٌسهم فً مواجهة المنافسة ، مما ٌتطلب تؽٌٌرات جوهرٌة فً أعمال وأنشطة المنظمة تبنى تلك التؽٌٌرات أساساً على 

 . تنمٌة ثقافة إٌجابٌة نحو الجودة فً كل مكان وزمان

  ًوتتكون إدارة الجودة الشاملة من ثبلث كلمات على النحو التال : 

 . والرقابة- والتوجٌه -والتنظٌم-التخطٌط:أنشطة  مجموعة الجهود العلمٌة والفنٌة التً تتناول: إدارة

 . درجة القبول والتفوق التً ٌتمٌز بها المنتج :الجودة 

 .  الشمول والتكامل لمختلؾ النواحً والمجاالت: الشاملة

 من ذلك ٌتضح أن إدارة الجودة الشاملة تمثل الجهود اإلدارٌة الشاملة المرتبطة بتحقٌق قبول وتفوق المنتجات . 

  ًأن  افعل لآلخرٌن ما تحب”: إن القاعدة الذهبٌة فً هذا الصدد بسٌطة جداً ولكنها الطرٌقة الفعالة لكسب العمبلء وه

 “. ٌفعلونه بالنسبة لك

 وتعد إدارة الجودة الشاملة فلسفة باعتبارها أسسا مرشدة ومنهجا للتطبٌق المستمر تتبعه المنظمة لتحسٌن منتجاتها . 

 

 :أن تقوم بالعمل صحٌحا من أول مرة وفً كل مرةالجودة الشاملة 

  أنها تطبٌق لؤلسالٌب الكمٌة وكذلك االستخدام األفضل للموارد البشرٌة لتحسٌن كل عملٌاتهاAll the processes  

 . وتحقٌق رضاء العمبلء من خبلل إشباع حاجاتهم ورؼباتهم حالٌاً ومستقببلً 

 االدراك

 االخرون
 الذات

 األدارة

 

 خصابص فٌه الذي تتوافر القابد على والباحثٌن العلماء من العدٌد وٌطلق
 الذكٌة القٌادة مفهوم نشؤ ثم ومن القابد الذكً، بؤنه العاطفً الذكاء
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 ، واألدوات  إن إدارة الجودة الشاملة تمثل األسالٌب اإلدارٌة والمبادئ المتكاملة ، وجهود التحسٌن والتطوٌر المستمر

 الفنٌة والتكنولوجٌة التً ٌحتاجها النظام للتطبٌق

 :المتطلبات الستة األساسٌة إلدارة الجودة الشاملة 

 . لتدعٌم عملٌة التحسٌن والتطوٌر المستمر (فً جمٌع المستوٌات)التزام اإلدارة من قمة رأسها إلى أخمص قدمٌها - 1

 . التركٌز الدابم على العمٌل سواء الداخلً أو الخارجً- 2

 . االستفادة المثلى واالستخدام الفعال لقوة العمل المتاحة- 3

 . التطوٌر المستمر ألعمال ومراحل العملٌة اإلنتاجٌة- 4

 .التعامل مع الموردٌن كشركاء- 5

تحدٌد معاٌٌر ومقاٌٌس األداء لمختلؾ العملٌات - 6

 

االختبلفات الجوهرٌة بٌن عناصر إدارة الجودة الشاملة  والمفاهٌم السابقة للجودة  

عناصر 
 الجودة

 إدارة الجودة الشاملة المفاهٌم السابقة للجودة

التوجه 
 الربٌسً

 االعتماد على العمٌل االعتماد على جودة المنتج

التركٌز على الخدمة  األولوٌات
 والتكالٌؾ

التركٌز على الجودة من خبلل االهتمام بتحلٌل 
 محتوى الخدمة والتكالٌؾ

 على مستوى األجل الطوٌل على مستوى األجل القصٌر القرارات
 (أخطاء نظام )منع األخطاء والوقاٌة منها  أخطاء عملٌات األخطاء

 كل األفراد مسبولٌن عن الجودة إدارة رقابة الجودة المسبولٌة
 عن طرٌق فرق العمل تعالج عن طرٌق المدٌرٌن المشكبلت
اآلثار 
 المترتبة

دورة حٌاة التكالٌؾ ،العبلقات المتداخلة  السعر
 للمشاركة بٌن األطراؾ

أدوار 
 المدٌرٌن

التخطٌط 
 التصمٌم،الرقابة،التدعٌم،

 التفوٌض ،التدرٌب ،التسهٌبلت ،الرقابة

 

 :قٌاس الجودة

عندما ٌطرح مصطلح الجودة لبلستخدام فإننا نفكر عادة فً درجة تفوق وامتٌاز المنتجات للوفاء بتوقعات العمبلء ، وتبنى 

. هذه التوقعات على استخدامات المنتج وسعر الشراء 

ٌتوقع العمٌل من المنتج عدة أشٌاء وعناصر من خبلل ما ٌحصل علٌه من منافع واستخدامات ٌحولها العمٌل من وجهة 

 .نظره إلى عناصر جودة 

 :     وعلى ذلك ٌمكن قٌاس الجودة من خبلل المعادلة التالٌة 

 التوقعات÷ األداء = الجودة 

(E)  ÷  (P) = Q  

Quality = Performance ÷ Expectations 

  وإذا كانتQ ٌمكننا القول أن العمٌل سٌشعر شعوراً طٌباً تجاه المنتج ، وبطبٌعة الحال فإن تحدٌد 1 أعلى من 

 .  تبنى على أساس إدراك المنظمة لما ٌحدده العمبلء من أبعاد لقٌاس الجودة(E) ودرجات التوقع (P)درجات األداء 

  وٌمكن القول أن أبعاد الجودة تتمثل فً تسعة نقاط أساسٌة على النحو المبٌن بالجدول  التالى:  

 :األبعاد التسعة للجودة

 المعنى األبعاد

 .(مثل وضوح الصورة فً التلفزٌون)خصابص المنتج األساسٌة  األداء-1
 (مثل توفر رٌموت كنترول)خصابص المنتج الثانوٌة  الممٌزات-2

 .(عبلقات العمل بالصناعة)مقابلة معاٌٌر الصناعة  التطابق والتماثل-3
 ثبات األداء فً كل األوقات الثبات-4
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 االستخدام الجٌد طوال حٌاة المنتج المتانة- 5
 .حل المشكبلت التً قد تحدث عند االستخدام الخدمة-6
 .مدى تقبل األفراد لمعامبلت اآلخرٌن االستجابة-7

خصابص المنتج المتعلقة بالتناسق والجمالٌات واإلبداع والتشطٌب  (الشكل)الجمال -8
 .النهابً

األداء السابق والخواص السابقة التعرؾ علٌها للمنتج  السمعة-9

 

 :عقبات تطبٌق إدارة الجودة الشاملة 

 . ضعؾ تؤٌٌد اإلدارة العلٌا- 1

 .عدم القدرة على تؽٌٌر الثقافة التنظٌمٌة- 2

 . التخطٌط الردئ- 3

 .ضعؾ عملٌات التدرٌب والتعلٌم المستمر- 4

 . الخلل والتضارب بالهٌكل التنظٌمً وتباعد اإلدارات واألفراد- 5

 .أسالٌب القٌاس ؼٌر الفعالة وضعؾ وصول البٌانات والنتابج- 6

 .عدم االهتمام بمنافع العمبلء الداخلٌٌن والخارجٌٌن- 7

 . االستخدام ؼٌر المناسب لفرق العمل واالستفادة من قدرتها- 8

 :(دٌمنج)14مبادئ الجودة الشاملة ال

 .تحدٌد أهداؾ المنظمة تجاه مختلؾ األطراؾ على المدى البعٌد- 1

 . تعلم فلسفة الجودة الشاملة واعتناقها لجمٌع المسبولٌن- 2

 . تجنب عملٌات التفتٌش والتركٌز على تطوٌر العملٌات- 3

 .التوقؾ عن ممارسة عملٌات اختٌار الموردٌن بناء على السعر- 4

 . التحسٌن المستمر لكل العملٌات واألنظمة- 5

 . االهتمام بالتدرٌب بما ٌتوافق مع االتجاهات المعاصرة- 6

 . القٌادة واإلشراؾ المتكامل وتدعٌم االتصاالت المفتوحة- 7

 .إزالة الخوؾ من المرإوسٌن وخلق مناخ الصراحة والثقة واإلبداع- 8

 . تعظٌم قٌمة مجهودات الفرٌق وتدعٌم التعاون بٌن اإلدارات- 9

 . التخلص من التحذٌر والتهدٌد والتخوٌؾ الموجهة لقوة العمل- 10

 .التخلص من وضع أرقام قٌاسٌة لبلنتاج دون ربط ذلك بالجودة- 11

 .إزالة الحواجز التً تحرم العاملٌن من العجز واالعتزاز بالعمل- 12

 .تشجٌع البرامج القوٌة للتعلم والتنمٌة الذاتٌة لجمٌع األفراد- 13

 . اتخاذ االجراءات الفعلٌة لتحوٌل المبادئ والقواعد إلى تطبٌقات وأعمال فعلٌة- 14

 

  المقارنة بٌن المنشآت التقلٌدٌة ومنشات الجودة الشاملة

 المنشآت التقلٌدٌة
 

 منشآت الجودة الشاملة
 

الهٌكل هرمً ٌتصف بالجمود فً خطوط 
السلطة والمسبولٌة 

 .الهٌكل التنظٌمً مسطح ومرن وأقل تعقٌداً 
 

التركٌز على ابقاء الوضع الكابن وعدم اصبلح 
. ما لم ٌنكسر

التركٌز على التطوٌر المستمر فً االنظمة 
والعملٌات عمبلً بمبدأ االصبلح قبل أن ٌحدث 

. الكسر
ٌنظر العاملون إلى رإسابهم نظرتهم إلى 

الحاكم بؤمره أو الشرطً الرقٌب 
ٌنظر العاملون إلى رإسابهم نظرتهم إلى المدرب أو 

. ٌنظر إلى المدٌر على أنه قابد. المٌسر لؤلمور
تتصف عبلقات الربٌس بالمرإوس بصفات 

. التواكل والحقوق والسٌطرة
تتحول العبلقات بٌن الربٌس والمرإوس إلى  

. عبلقات مبنٌة على االعتماد المتبادل والثقة 
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التركٌز على الجهود الفردٌة حٌث تسود 
 المناسبة بٌن األفراد

 .تنظر اإلدارة إلى عناصر العمل والتدرٌب على
. أنها عناصر تكلفة

التركٌز على الجهة الجماعٌة حٌث تسود روح 
 .الفرٌق

تنظر اإلدارة إلى العمل على أنه أصل من األصول 
 .والتدرٌب كاستثمار

 
تحدد ماهٌة الجودة وما إذا كان تم التوصل 

. إلى مستوٌات هذه الجودة
 .تطلب المنشؤة من عمبلبها توصٌؾ الجودة 

 
 تبنى القرارات على المشاعر واألحاسٌس

 
تبنى القرارات على أسس من الحقابق 

  

 :التحدٌات التً تواجه مدٌر الجودة الشاملة

التحدي لفهم كل ما تشتمل علٌه إدارة الجودة - 1
 .الشاملة

 .التحدي لتصبح مورداًا جٌداًا لعمبلبك- 2
 .التحدي لتصبح عمٌبلًا جٌداًا - 3
 . التحدي لتصبح مدرباًا جٌداًا - 4
 .التحدي لتصبح قابد فرٌق- 5
 التحدي لتصبح عضاًا فً فرٌق- 6

 .التحدي لتصبح مراقباًا جٌداًا للعملٌات- 7
 .التحدي لتصبح ماهراًا فً التخطٌط واتخاذ القرارات- 8
 .التحدي للتحسٌن- 9

 .التحدي لتصبح ماهراًا فً االتصاالت- 10
 .التحدي لتصبح ماهر فً االنصات-11
 . التحدي لبلستمرار فً التعلم- 12

 

 :المهارات التً ٌجب أن ٌتقنها مدٌر الجودة الشاملة

 .تنمٌة العبلقات المبنٌة على المصارحة والثقة-   1

 . وروح الفرٌقتعاونبناء ال-  2

 . اإلدارة بالحقابق-  3

 .تعزٌز االنجازات عن طرٌق التقدٌر والمكافآت-  4

.  المستمر لؤلداء بناء منظمة تتصؾ بالتطور والتحسٌن- 5

تنمٌة العبلقات المبنٌة على المصارحة والثقة  (1)

  ما ٌنبغى عمله
 إتمام االتصاالت بوضوح وصراحة .1
 تنمٌة الثقة فى الؽٌر .2

 التشجٌع على المشاركة فى المخاطرة .3
 الحصول على المعلومات األنٌقة من العاملٌن .4

  اإلنصات والتعلم .5

  ما ٌنبغى تجنبه
 .بل هاجم المشكبلت– ال تهاجم الؽٌر - 1
 .ال تقتل حامل الرسالة- 2
 . ال تقاوم التؽٌٌر- 3
 . تفادى األوامر والتوجٌهات الصارمة- 4
ال تنتقد بشكل جارح - 5

بناء التعاون وروح الفرٌق  (2)

  ما ٌنبغى عمله
االعتراؾ بفعالٌة عمل الفرٌق واستخدام هذه  .1

 القوة
 توفٌر التدرٌب البلزم لنشاطات الفرٌق .2
 .تسهٌل الجهود التعاونٌة .3

 .تقدٌر ومكافؤة أنشطة الفرٌق .4

إزالة معوقات عمل الفرٌق  .5

  ما ٌنبغى تجنبه
ال تفوض السلطة بدون مساندة كاملة من - 1

 . اإلدارة
 .ال تظهر األداء الفردي على حساب أداء الفرٌق- 2
 .استثمر الوقت الكافً لتعزٌز عمل الفرٌق- 3
 .ال تشجع أنظمة االقتراحات التنافسٌة- 4
  .ال تهمل المشاركة فً عمل الفرٌق- 5

 

 اإلدارة بالحقــابـــق (3)

 

  ما ٌنبغى عمله
 .استعمال أدوات وعملٌات الجودة .1

 ما ٌنبغى تجنبه
 .ال تدع التقالٌد تحدد االتجاه .1
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 .اكتشؾ األسباب الجذرٌة للمشكبلت .2

 .أعد مقاٌٌس الرقابة على العملٌات .3
ضع أهداؾ قابلة للقٌاس وتراعى متطلبات  .4

 العمٌل

 .ق عملٌات األداءيوثت .5

 .ال تركن إلى الخبرة وحدها .2

 . ال تبحث عن حلول متعجلة .3
 .ال تتمادى فً تبسٌط المشكبلت والحلول .4

 . ال تركز على النتابج فقط وتهمل الوسابل .5

 

 تعزٌز النتابج بواسطة التقدٌر والمكافآت (4)

  ما ٌنبغى عمله
 . الفروق بٌن التقدٌر والمكافؤة إدراك .1
 .توضٌح التعلٌل األساسً ألنظمة المكافآت .2
متابعة وتقٌٌم استخدام وتؤثٌر برامج  .3

 .التقدٌر

البحث عن وتحدٌد فرص التقدٌر  .4
 . والمكافآت

فهم النظام الشامل لؤلجور والمكافآت فً  .5
 المنشؤة

ما ٌنبغى تجنبه 

ال تفترض أن الناس تعمل فقط من أجل  .1
 .المال

ال تعتبر الجهود اإلضافٌة جزء من  .2
 .الوظٌفة

ال تشجع الحلول السرٌعة على حساب  .3
 . طوٌلة األجل التحسٌنات

 . ال تقدر وتكافا النتابج فقط .4
 ال تإخر منح التقدٌر والمكافآت .5

 

بناء منظمة تتصف بالتعلم والتحسٌن المستمر  (5)

  ما ٌنبغى عمله
 .التدرٌب والتعلٌم استثمار هام فً القوى العاملة- 1
 .شجع األفراد على التعلم من أخطابهم- 2
 .حدد وانشر الموارد المتاحة للتعلم داخل المنشؤة- 3
 .تؤكد أن الجمٌع على دراٌة بالمهارات الجوهرٌة- 4
 صحح– راجع – نفذ – استخدم عملٌه ، خطط -  5

 .كؤداة تعلٌمٌة

ما ٌنبغى تجنبه 

 .ال تنظر إلى التدرٌب كعبء ٌجب تحمله .1
 .ال تفصل بٌن العمل والتعلٌم .2

ال تحد من قدرة األفراد على تحصٌل  .3
 .المعلومات

 .ال تقنع بالوضع الكابن .4

 . الحالٌةمهامهم ال تقٌم األفراد على أساس  .5
 

 

 فلسفة الجودة الشاملة تنمٌةخطتك الذاتٌة ل

  هل أنت علً استعداد لتنمٌة ذاتك ومجال عملك بما ٌساٌر فلسفة الجودة الشاملة ؟

 

 

 13,14,15المحاضرة 

 لدراسة جدوى المشروعات االستثمارٌة اإلطار العام

 مدخل ومفاهٌم أساسٌة

  :األهداف التعلٌمٌة

  .التعرؾ على مفهوم وأنواع وأهداؾ المشروعات االستثمارٌة- 

 التعرؾ على مفهوم وأهمٌة دراسات الجدوى االقتصادٌة، والمراحل األساسٌة إلعداد دراسة الجدوى للمشروع- 

  .االستثماري

الوقوؾ على   .تحدٌد مفهوم القرار االستثماري الرشٌد وخصابصه والتمٌٌز بٌن أنواع القرارات االستثمارٌة المختلفة- 

. مفهوم الفكرة الجدٌدة وأهم مصادر األفكار االستثمارٌة الجدٌدة

 

  :مكونات الفصل

  .المشروعات االستثمارٌة- 1/1

  .دراسة الجدوى االقتصادٌة- 1/1
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  .القرار االستثماري الرشٌد- 3/1

  .اختٌار فكرة المشروع- 4/1

 

  اإلطار العام لدراسات جدوى المشروعات االستثمارٌة

  مدخل ومفاهٌم أساسٌة

  :المشروعات االستثمارٌة- 1/1 

  :مفهوم المشروع االستثماري- 1/1/1

 االستثمار هو التضحٌة باالستهبلك الحالً للموارد المتاحة من خبلل إؼراق تلك الموارد فً استخدامات معٌنة بهدؾ

 .تحقٌق منافع مستقبلٌة مرضٌة تإدي إلى إشباع أكبر للحاجات نتٌجة الحصول على عوابد أعلى

ولكن ٌجب األخذ بعٌن االعتبار أنه إذا ما تم إؼراق تلك الموارد أصبح من الصعب نسبٌاً التراجع أو التحول إلى 

   .استخدامات بدٌلة دون حدوث فاقد أو خسارة

والمعدات والتجهٌزات  ، وتم شراء األجهزة(مطعم)فعلى سبٌل المثال لو أن مستثمرا قام باستثمار أمواله فً مشروع 

فسوؾ ٌقوم ببٌع ما تم  ،(مصنع مبلبس)البلزمة، وبعد ذلك تبٌن فشل المشروع وقرر التراجع أو التحول إلى مشروع 

ربما معظم الموارد  شراإه بؤسعار زهٌدة من أجل إنقاذ ما ٌمكن إنقاذه وبالتالً سٌترتب على ذلك فقدان لجزء أو

   .المستخدمة فً االستثمار

ونظراً ألن الموارد االقتصادٌة تتصؾ بالندرة النسبٌة فإن أي فقدان أو خسارة لتلك الموارد ٌعنً تبدٌدها وهذا ما ٌجعل 

، وترتبط (المستخدمة فً االستثمار مخاطر فقدان كل أو جزء من الموارد)االستثمار دابماً مقترناً بدرجة من المخاطرة 

   .درجة المخاطرة بحالة عدم التؤكد

 .وكلمة مشروع تعنً فكرة مقترحة تخضع للتقٌٌم، قد ٌتم تنفٌذها أو الرجوع عنها أو تنفٌذها بعد إدخال التعدٌبلت علٌها

عبارة عن اقتراح إلنشاء كٌان جدٌد مستقل ٌقوم باستخدام الموارد المتاحة : "وٌمكن القول بؤن المشروع االستثماري

  .تعمل على إشباع حاجات مستخدمٌها بهدؾ تحقٌق عوابد مرضٌة (سلعة أو خدمة)وتحوٌلها إلى منتج 

  :أنواع االستثمار والمشروعات االستثمارٌة- 1/1/2

  :ٌصنف االستثمار إلى العدٌد من األنواع من أهمها

  :االستثمار الحقٌقً واالستثمار المالً. 1

االستثمار الحقٌقً هو االستثمار باألصول الحقٌقٌة مثل االستثمار فً المبانً والمشروعات وفً المكابن واألراضً، 

أما االستثمار المالً فهو ٌتعلق باالستثمار فً   .وٌعتبر هذا النوع من االستثمار هو األساس فً زٌادة الدخل القومً

  .األوراق المالٌة مثل األسهم والسندات

  :االستثمار المستقل واالستثمار المحفز. 2

أما االستثمار المحفز فهو   .االستثمار المستقل هو االستثمار الذي ٌعتبر األساس فً زٌادة الدخل والناتج القومً،

  .االستثمار الذي ٌؤتً نتٌجة لزٌادة الدخل، حٌث أن زٌادة الدخل ٌذهب جزء منها لبلدخار وبالتالً لزٌادة االستثمار

  :االستثمار المادي واالستثمار البشري. 3

  .االستثمار المادي ٌمثل الشكل التقلٌدي لبلستثمار والذي ٌتمثل فً االستثمار الحقٌقً سابق الذكر

أما االستثمار البشري فهو الذي ٌتعلق بالمجاالت التً تخص العنصر البشري كاالستثمار فً التعلٌم والصحة والثقافة - 

 .وفً مجاالت التدرٌب والتؤهٌل

وٌمكن تقسٌم أما المشروعات االستثمارٌة فتتعدد أنواعها بتعدد الزواٌا التً من خبللها ٌنظر إلى تلك المشروعات - 

  :أنواع المشروعات حسب التصنٌفات التالٌة

  :أنواع المشروعات االستثمارٌة حسب طبٌعة النشاط/ أوالًا 
 فً المشروعات القابمة على العملٌات الصناعٌة والتحول الصناعً ومن أهم تلك وتتمثل: المشروعات الصناعٌة. 1

  :العملٌات
استخراج البترول والمعادن : وهً عملٌات استخراج الخامات من مصادرها الطبٌعٌة مثل :العملٌات االستخراجٌة (أ  )

  .وتنقٌتها من الشوابب العالقة بها
وهً العملٌات القابمة على أساس التفاعل الكٌماوي الناتج عن خلط مادتٌن أو أكثر معاً تحت  :العملٌات الكٌماوٌة (ب )

  .صناعات األدوٌة والصناعات المعدنٌة: ظروؾ معٌنة إلنتاج المنتج المطلوب مثل
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وهً العملٌات القابمة على إخضاع الخامات لظروؾ طبٌعٌة معٌنة مثل الحرارة والضؽط  :العملٌات التحضٌرٌة (ج )
  .لتؽٌٌر شكل وخصابص المادة الخام، ومن األمثلة علٌها الصناعات الؽذابٌة

 وهً العملٌات التً ٌتم من خبللها تؽٌٌر شكل المادة ومظهرها دون إحداث تؽٌٌر فً تركٌبها :العملٌات التحوٌلٌة (د  )
  .الكٌماوي مثل الصناعات الخشبٌة

حٌث ٌتم تجمٌع عدد من األجزاء لتكوٌن منتج جدٌد مثل تجمٌع السٌارات أو األجهزة  :العملٌات التجمٌعٌة (هـ)
  .الكهربابٌة

  :وهً المشروعات القابمة على مبادلة السلع وتنقسم إلى:  المشروعات التجارٌة. 2

حٌث ٌتم تبادل السلع داخل حدود الدولة مثل تجارة الجملة أو التجزبة وؼالباً ما ٌكون إنتاج السلع  :تجارة داخلٌة (أ  )

  .محلٌاً 

  .وتتمثل فً عملٌات االستٌراد والتصدٌر :تجارة خارجٌة (ب )

مثل مشروعات المقاوالت التً تتولى تنفٌذ أعمال البناء والتعمٌر وشق الطرق وإقامة : مشروعات التشٌٌد والبناء. 3

  .الخ...الكباري والمنشآت 

وهً المشروعات التً تقوم بإنتاج المحاصٌل الزراعٌة واالستصبلح الزراعً ومشروعات : المشروعات الزراعٌة. 4

  .الخ...الري

وتتمثل فً المشروعات التً تقوم بتقدٌم الخدمات مثل المشروعات الصحٌة والتعلٌمٌة : المشروعات الخدمٌة. 5

  .الخ..والسٌاحٌة والمالٌة واالستشارٌة

 :أنواع المشروعات حسب نطاق النشاط/ ثانٌاًا 

  .وهً تعمل داخل حدود الدولة: مشروعات محلٌة. 1

  .وهً المشروعات التً ٌمتد نشاطها إلى األقالٌم المجاورة : مشروعات إٌيقلٌمٌة. 2

  .وهً المشروعات العالمٌة وتتمثل فً الشركات متعددة الجنسٌات أو عابرة القارات: مشروعات دولٌة. 3

 :أنواع المشروعات حسب نشؤة وتطوٌر النشاط/ ثالثاًا 

  .وهً المشروعات التً تنفذ من البداٌة وتمثل استثماراً جدٌداً بالنسبة للمستثمرٌن: المشروعات االستثمارٌة الجدٌدة. 1

وهً فً حالة المشروعات القابمة التً ٌرؼب المستثمرٌن فٌها بزٌادة حجم : مشروعات التوسع االستثماري. 2

  .الخ...االستثمار فً تلك المشروعات وتوسٌع حجم النشاط من خبلل إضافة خط انتاجً جدٌد أو فرع جدٌد

وذلك عندما ٌنتهً العمر اإلنتاجً آللة ما وٌتم استبدالها بآلة أخرى جدٌدة لتحل محل : مشروعات اإلحبلل الرأسمالً. 3

  .اآللة القدٌمة

وتتمثل فً حالة استخدام طرق وأسالٌب تشؽٌل حدٌثة أكثر تطوراً : مشروعات التطوٌر وتحسٌن اقتصادٌات التشغٌل. 4

  .من األسالٌب الحالٌة مثل إحبلل الطرق اآللٌة محل الطرق الٌدوٌة

  :أنواع المشروعات حسب عمر المشروع/ رابعاًا 

وهً المشروعات التً ٌكون عمرها اإلنتاجً طوٌبلً مثل المصانع والمحبلت التجارٌة : مشروعات طوٌلة األجل. 1

  .الخ...والفنادق 

وهً المشروعات التً تستمر وتزاول نشاطها عدة سنوات بنفس األصول والتجهٌزات : مشروعات متوسطة األجل. 2

سنوات بسبب  (5-3)األساسٌة مثل مراكز الكمبٌوتر التً تتطلب تؽٌٌر واستبدال األجهزة بعد عدة سنوات مثل من 

  .االستهبلك السرٌع والتطور المستمر فً تلك األجهزة

وهً المشروعات التً ٌكون عمرها االنتاجً قصٌر نسبٌاً مثل بعض المشروعات : مشروعات قصٌرة األجل. 3

  .الزراعٌة 

  :أنواع المشروعات حسب الملكٌة/ خامساًا 

  .وهً التً تعود ملكٌتها للقطاع الخاص من المستثمرٌن سواء من مواطنً الدولة أو األجانب: المشروعات الخاصة. 1

مثل شركات الطٌران أو مصانع  (الحكومة أو المإسسات العامة)وتعود ملكٌتها للقطاع العام : المشروعات العامة. 2

  .األسلحة وشركات تكرٌر البترول

  .وهً شركة ما بٌن القطاع العام والقطاع الخاص: مشروعات مختلطة. 3
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وٌبلحظ أن جمٌع أنواع المشروعات بتصنٌفاتها السابقة تتطلب القٌام بإعداد دراسة جدوى اقتصادٌة لها قبل اتخاذ القرار 

الخاص باالستثمار فً أي منها من عدمه، ولكن تختلؾ مكونات الدراسة فً تفاصٌلها وحجمها وأهمٌة عناصرها تبعاً 

  .الختبلؾ نوع المشروع

  :أهداف المشروعات االستثمارٌة- 1/1/3

  :تختلؾ أهداؾ المشروعات تبعاً الختبلؾ ملكٌتها وتنقسم األهداؾ إلى قسمٌن هما

  :أهداف المشروعات الخاصة/ أوالًا 

أي زٌادة القٌمة )وقد تحول هذا الهدؾ من تعظٌم الربح إلى تعظٌم الثروة  (تعظٌم الربح)تحقٌق أقصى ربح ممكن . 1

  .(السوقٌة للسهم

تحقٌق أقصى قدر من المبٌعات لكسب شهرة فً األسواق وتنمٌة األرباح واالحتفاظ بدرجة من السٌولة النقدٌة . 2

  .وتحقٌق مصالح المدٌرٌن المرتبطة برقم األعمال

  .تعظٌم الصادرات لكسب أسواق خارجٌة وتقوٌة المركز التنافسً. 3

البقاء واالستمرار وحماٌة النشاط الربٌسً له من خطر التوقؾ من خبلل إقامة مشروعات إلى جانب النشاط الربٌسً . 4

  .للمنشؤة تعمل على تزوٌدها بالموارد األساسٌة مثل قطع الؽٌار

تحقٌق أهداؾ اجتماعٌة من منطلق المسبولٌة االجتماعٌة مثل تحقٌق الرفاهٌة أو إقامة مركز صحً أو مركز تعلٌمً . 5

  .الخ..

  :أهداف المشروعات العامة/ ثانٌاًا 

بالرؼم من أن القطاع العام ٌقوم على توفٌر الخدمات العامة للمواطنٌن دون توافر هدؾ تحقٌق الربح إالّ أنه هناك العدٌد 

من المشروعات تتولى إقامتها الدولة أو مإسسات القطاع العام وهً بطبٌعتها مشروعات استثمارٌة قابمة على أساس 

  :اإلنتاج وبٌع المنتجات سواء سلع أو خدمات للمواطنٌن ومن أهم أهداؾ تلك المشروعات

تحقٌق المنفعة العامة وتقدٌم الخدمات األساسٌة بؽض النظر عن تحقٌق الربح وال سٌما إذا كان القطاع الخاص ٌحجم . 1

عن مثل تلك المشروعات إما لضخامة التموٌل البلزم إلقامتها أو العتبارات اقتصادٌة أو أمنٌة مثل شركات الطٌران 

الخ، فهً تقوم بدورها كؤي شركة استثمارٌة إالّ أن هدفها األساسً توفٌر تلك الخدمة للمواطنٌن ولو ...والنقل البحري

  . سبتمبر فً أمرٌكٌا11أدى األمر إلى تحقٌق خسابر فً بعض األحٌان كما حدث لبعض شركات الطٌران بعد أحداث 

حماٌة األمن القومً ومراعاة االعتبارات االقتصادٌة واالجتماعٌة مثل مشروعات انتاج األسلحة أو معامل تكرٌر . 2

  .البترول، أو إنتاج منتجات شعبٌة بؤسعار زهٌدة لتلبٌة حاجة محدودي الدخل والطبقات الفقٌرة من المجتمع

  .الحصول على موارد مالٌة لتموٌل النفقات العامة من خبلل ما قد تحققه تلك المشروعات من أرباح وعوابد. 3

هذا وتمثل أهداؾ المشروعات النقطة المحورٌة لبلنطبلق فً تحلٌل دراسات الجدوى كما تحدد المعاٌٌر ذات الوزن 

النسبً للتقٌٌم، حٌث تعتبر معاٌٌر الربحٌة التجارٌة ذات الوزن النسبً األكبر فً تقٌٌم المشروعات الخاصة، فً حٌن 

  .تؽلب األوزان النسبٌة لمعاٌٌر الربحٌة االجتماعٌة عند تقٌٌم المشروعات العامة

  :دورة حٌاة المشروع- 1/1/4

 :تمر دورة حٌاة المشروع االستثماري بالمراحل التالٌة

  :مرحلة المبادرة بالمشروع. 1

وهً تمثل مرحلة اختٌار فكرة المشروع والدراسة المبدبٌة لجدوى تلك الفكرة حٌث ٌتم البحث عن فرصة استثمارٌة ثم 

  .إٌجاد فكرة االستثمار فً إحدى الفرص وتحلٌل تلك الفكرة بهدؾ إثبات درجة الصبلحٌة المبدبٌة لتلك الفكرة

  :مرحلة إعداد دراسة الجدوى التفصٌلٌة للمشروع. 2

ُتبنى هذه المرحلة على نتابج القرار المتخذ فً المرحلة السابقة، حٌث ٌتم خبللها إثبات الصبلحٌة التسوٌقٌة والفنٌة 

  .واالقتصادٌة واالجتماعٌة للمشروع االستثماري موضع الدراسة، وذلك من خبلل إعداد دراسات الجدوى التفصٌلٌة

  :مرحلة إدارة تنفٌذ المشروع. 3
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وتتمثل هذه المرحلة فً تحوٌل المشروع إلى كٌان مادي ملموس على أرض الواقع، من خبلل أنشطة إدارٌة وفنٌة 

  .متخصصة مما ٌتطلب تحقٌق الكفاءة العالٌة فً إدارة األنشطة البلزمة لتنفٌذ المشروع

  :مرحلة التشغٌل الدوري للمشروع. 4

تتمثل هذه المرحلة فً قٌام المشروع بمزاولة نشاطه من خبلل فرٌق من اإلدارٌٌن والفنٌٌن والقوى العاملة التً ٌتم 

  .تجهٌزها لبلضطبلع باألعمال الفنٌة واإلدارٌة المختلفة

  :مرحلة انتهاء المشروع. 5

عندما ٌصل المشروع إلى الحد الذي ال ٌصبح عنده قادراً على مزاولة نشاطه تعتبر تلك مرحلة انتهاء المشروع وعندها 

إما أن تتم تصفٌته نهابٌاً أو إعادة تشؽٌله من جدٌد األمر الذي ٌعتبر مشروعاً جدٌداً بحد ذاته ٌدرج ضمن مشروعات 

  .اإلحبلل الرأسمالً

 ٌوضح المراحل المختلفة لدورة حٌاة المشروع االستثماري (1/1)الشكل 

  دورة حٌاة المشروع االستثماري

 

 

 

 

 

 

 

 

  :دراسة الجدوى االقتصادٌة- 1/2

ٌعتبر موضوع دراسات الجدوى االقتصادٌة فرعاً من فروع اقتصادٌات األعمال أو ما ٌعرؾ باالقتصاد اإلداري والذي 

تتناول موضوعاته قٌام المشروعات االستثمارٌة على دعابم الصبلحٌة االقتصادٌة والفنٌة من أجل ترشٌد القرارات 

االستثمارٌة وحماٌة الموارد المتاحة من التبدٌد واإلهدار ؼٌر المبرر، وال سٌما فً ظل الندرة النسبٌة التً تتصؾ بها 

  .الموارد االقتصادٌة

  :مفهوم دراسة الجدوى االقتصادٌة- 1/2/1

  :تعددت التعرٌفات التً تتناول مفهوم دراسة الجدوى االقتصادٌة، ومن أهم تلك التعرٌفات

دراسة تتضمن كافة الدراسات بمختلؾ اتجاهاتها القانونٌة والتسوٌقٌة "دراسة الجدوى االقتصادٌة هً . 1

الخ والتً تسمح بتوفٌر قدر كافً من البٌانات والمعلومات ٌسمح لمتخذ القرار االستثماري باتخاذ قراره ...واالقتصادٌة

  ".بما ٌتبلءم مع األهداؾ التً ٌرؼب فً تحقٌقها

تتمثل دراسات الجدوى فً تلك المجموعة من الدراسات التً تسعى إلى تحدٌد مدى صبلحٌة مشروع استثماري . "2

تسوٌقٌة وفنٌة وتموٌلٌة ومالٌة واقتصادٌة واجتماعٌة، : معٌن او مجموعة من المشروعات االستثمارٌة من عدة جوانب

  ".تمهٌداً الختٌار تلك المشروعات التً تحقق أعلى منفعة صافٌة ممكنة

ٌقصد بدراسة الجدوى االقتصادٌة لمشروع ما بؤنها تلك األسالٌب العلمٌة المحددة والمستخدمة فً جمع البٌانات . "3

  ".والمعلومات المطلوبة وتحلٌلها بهدؾ التوصل إلى نتابج قاطعة عن مدى صبلحٌة المشروع موضع الدراسة من عدمه

سلسلة من األنشطة والمراحل المتتابعة "وٌمكن من خبلل التعرٌفات السابقة تعرٌؾ دراسة الجدوى االقتصادٌة بؤنها 

والمكونة من عدد من الدراسات القابمة على أسس علمٌة محددة تستخدم فً جمع البٌانات والمعلومات المطلوبة وتحلٌلٌها 

 مرحلة المبادرة بالمشروع         

  (اختٌار الفكرة والدراسة المبدبٌة)   

 

  مرحلة إعداد دراسة الجدوى االقتصادٌة

  مرحلة إدارة تنفٌذ المشروع        

 

  مرحلة التشغٌل الدوري للمشروع      

 

  مرحلة انتهاء المشروع       

 

 اعادة تصفٌة
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من أجل التواصل إلى نتابج قاطعة وقناعة كافٌة عن مدى صبلحٌة المشروع موضوع الدراسة من عدمه بهدؾ اتخاذ 

  .القرارات االستثمارٌة الرشٌدة

  :وٌبلحظ أن التعرٌف السابق ٌركز على المقومات األساسٌة التالٌة

 روؾ عدمظالمنهجٌة العلمٌة المتبعة فً إعداد دراسة الجدوى من أجل اتخاذ القرار أو اختٌار البدٌل األفضل فً ظل . 1

  .التؤكد

  .تنطلق دراسات الجدوى من منظور الندرة النسبٌة للموارد مقابل الحاجة إلٌها. 2

  .تعتمد على مجموعة من العلوم على رأسها النظرٌة االقتصادٌة واإلدارة بفروعها وبحوث العملٌات والمحاسبة. 3

  .تمثل نموذج محاكاة للمشروع المقترح حٌث ٌتم تصوره قبل البدء فً تنفٌذه. 4

  :أهمٌة دراسة الجدوى االقتصادٌة- 1/2/2

  :تكمن أهمٌة دراسة الجدوى االقتصادٌة فً أنها

تسعى إلقامة الدلٌل العلمً وبؤسلوب كمً عن مدى جودة وصبلحٌة المشروع المقترح مما ٌإدي إلى اتخاذ القرار . 1

  .االستثماري الرشٌد

  .تإدي إلى حسن استؽبلل الموارد المتاحة وحماٌتها من التبدٌد أو سوء االستخدام. 2

تساهم فً إنجاح التنمٌة االقتصادٌة واالجتماعٌة للمجتمع من خبلل تنفٌذ المشروعات الناجحة التً تإدي إلى تنمٌة . 3

  .الموارد

  .تعتبر متطلب أساسً للحصول على التموٌل البلزم إلقامة المشروعات من البنوك والمإسسات الممولة. 4

  .تعتبر متطلب أساسً للحصول على موافقة الجهات المختلفة بمنح التراخٌص البلزمة إلقامة المشروعات. 5

  :مراحل إعداد دراسة الجدوى االقتصادٌة- 1/2/3

حٌث درجة "ال ٌوجد نمط موحد متفق علٌه لمراحل إعداد دراسة الجدوى االقتصادٌة، حٌث تختلؾ تلك المراحل من 

التفصٌل والجهد المبذول فً إعدادها وأهمٌتها تبعاً الختبلؾ طبٌعة المشروع ذاته وحجمه والمهتمٌن به والقابمٌن علٌه، 

ولكن ٌمكن القول أنه ٌوجد إطار عام قد تشترك فٌه جمٌع أو معظم دراسات الجدوى وهو ٌمثل المراحل األساسٌة التً 

  :ال بد أن تمر بها أي دراسة جدوى اقتصادٌة ألي مشروع استثماري وتتمثل هذه المراحل فٌما ٌلً

  .اختٌار فكرة المشروع. 1

  :دراسة الجدوى المبدبٌة للمشروع والتً تشتمل على- 2

  .الدراسة البٌبٌة وتحلٌل المناخ االستثماري (أ  )

. الدراسة القانونٌة (ب )

  :دراسة الجدوى التفصٌلٌة للمشروع والتً تشتمل على. 3

  .الدراسة التسوٌقٌة وتقدٌر حجم الطلب على منتجات المشروع (أ  )

  .الدراسة الفنٌة والهندسٌة للمشروع وإعداد التقدٌرات المالٌة (ب)

  .الدراسة التموٌلٌة للمشروع وتحدٌد الهٌكل المبلبم للتموٌل (ج )

. التقٌٌم المالً وتحلٌل الربحٌة التجارٌة للمشروع (د  )

   .إعداد التقرٌر النهابً واتخاذ قرار االستثمار. 4

  .تحلٌل الربحٌة االجتماعٌة للمشروع والموافقة على التنفٌذ. 5

 (1/2)والشكل 

. ٌمثل هٌكل تخطٌطً لئلطار العام لمراحل إعداد دراسة الجدوى االقتصادٌة
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 عدم الموافقة

  :خصابص دراسات الجدوى االقتصادٌة- 1/2/4

بعد استعراض التعرٌفات السابقة لمفهوم دراسة الجدوى االقتصادٌة والوقوؾ على أهم مقومات التعرٌفات وأهمٌة دراسة 

  :الجدوى والمراحل األساسٌة ألعدادها ٌمكن استنتاج أهم الخصابص الممٌزة لدراسات الجدوى االقتصادٌة فٌما ٌلً

التعامل مع المستقبل واالعتماد على التقدٌرات المحتملة التً قد تتطابق مع الواقع أو تنحرؾ عنه، األمر الذي ٌتطلب . 1

الدقة فً إعداد تلك التقدٌرات وأتباع أسالٌب علمٌة فً جمع وتحلٌل البٌانات واستخدامها فً التنبإ وإعداد التقدٌرات، 

وكذلك فإنه ٌترتب مراعاة عدم وجود فجوة زمنٌة بٌن االنتهاء من إعداد الدراسة والبدء فً تنفٌذ المشروع حتى ال تبتعد 

  .التقدٌرات الواردة فً الدراسة عن الواقع العملً

ترابط مراحل الدراسة واعتماد كل مرحلة من مراحلها على النتابج االٌجابٌة للمرحلة السابقة مع وجود هامش من . 2

  .التداخل بٌن المراحل ٌعمل على التؽذٌة الراجعة من مرحلة إلى المرحلة السابقة لها

اهتمام دراسة الجدوى بتقٌٌم المشروع من عدة جوانب متكاملة حٌث تشترك عدة تخصصات فً إعداد الدراسة التً . 3

ٌقوم بها خبراء متخصصون فً المجاالت المختلفة، حٌث إنها مستمدة منهجٌتها من النظرٌة االقتصادٌة مع توظٌؾ 

بعض العلوم األخرى مثل اإلدارة بفروعها المختلفة والمحاسبة وبحوث العملٌات مما ٌتطلب تضافر الجهود والعمل من 

  .خبلل فرٌق عمل متكامل ٌضم كافة التخصصات من أجل إعداد الدراسة

اختبلؾ األهمٌة النسبٌة لمراحل الدراسة تبعاً الختبلؾ طبٌعة المشروع وحجمه والقابمٌن علٌه فإذا كانت الدراسة . 4

  .الفنٌة للمشروعات الصناعٌة تحظى بؤهمٌة كبٌرة فإنها ال تحظى بنفس األهمٌة فً المشروعات التجارٌة مثبلً 

تتصؾ دراسات الجدوى بالعمومٌة، حٌث تعتبر متطلب أساسً قبل اتخاذ القرار االستثماري لجمٌع أنواع . 5

  .المشروعات االستثمارٌة بشكل عام

  :القرار االستثماري الرشٌد- 3/1

فً ظل ندرة الموارد المتاحة ٌتعٌن على المستثمرٌن الحفاظ على تلك الموارد وحماٌتها من التبدٌد وسوء االستخدام بل 

العمل على تنمٌة تلك الموارد، لذا ٌعتبر الهدؾ األساسً إلعداد دراسة الجدوى االقتصادٌة هو تمكٌن المستثمر من اتخاذ 

القرار االستثماري الرشٌد الذي ٌإدي إلى تنمٌة الموارد المتاحة بدالً من تبدٌدها وإهدارها، وفً السطور التالٌة سوؾ 

  .ٌتم تناول مفهوم القرار االستثماري الرشٌد ومقوماته وأنواعه وخصابصه



 

43 

  :مفهوم القرار االستثماري الرشٌد- 1/3/1

القرار االستثماري الرشٌد هو القرار الذي ٌترتب علٌه اختٌار البدٌل االستثماري األفضل من بٌن البدابل المتاحة، والذي 

ٌحقق أعلى عوابد ممكنة بحٌث ٌكون هذا القرار بعد دراسة تسبق عملٌة االختٌار وفقاً لمنهجٌة علمٌة تتفق مع أهداؾ 

وتمر تلك المنهجٌة بعدة مراحل تبدأ بتحدٌد األهداؾ ثم حصر البدابل التً ٌمكن من خبللها تحقٌق تلك   .المشروع

  .األهداؾ، ثم دراسة وتحلٌل تلك البدابل ومن ثم اختٌار أفضل بدٌل ممكن

  :خصابص القرار االستثمار الرشٌد- 1/3/2

  :ٌتضح مما سبق أن القرار االستثماري الرشٌد ٌتصؾ بعدة خصابص من أهمها

إنه ٌعتبر قرار استراتٌجً ٌرتبط بفترة مستقبلٌة طوٌلة األجل نسبٌاً مع ما ٌحٌط ذلك من ظروؾ عدم التؤكد . 1

  .والمخاطرة

إنه ٌعتبر قرار ؼٌر متكرر، حٌث ال ٌتم اتخاذ مثل ذلك القرار بشكل دوري متكرر وإنما حسب ما ٌتاح من إمكانٌات . 2

  .وفرص استثمارٌة أمام المستثمر

. إنه ٌرتبط إذا ما تم تنفٌذه بتكالٌؾ ؼارقة ال ٌمكن استردادها إذا تم التراجع عن القرار أو اتخاذ قرارا آخر. 3

  :مقومات القرار االستثماري الرشٌد- 1/3/3

  :ٌستند القرار االستثماري الرشٌد على ثبلثة مقومات أساسٌة تكون معاً ما ٌعرؾ بمثلث اتخاذ القرار االستثماري وهً

دراسات الجدوى ومعاٌٌر التقٌٌم التً ٌتم على أساسها اختٌار البدٌل األفضل وهً تمثل القاعدة األساسٌة لمثلث اتخاذ . 1

  .القرار االستثماري

  .المتؽٌرات والمعلومات الداخلة وتقدٌراتها وهً تمثل مدخبلت القرار. 2

  .االختٌار الذي ٌتم بواسطة متخذ القرار االستثماري وهو ٌمثل مخرجات القرار. 3

 ٌبٌن مقومات القرار االستثماري الرشٌد (1/3)والشكل 

 مقومات القرار االستثماري الرشٌد

 

  

 

 

 قاعدة مثلث القرار

 دراسة الجدوى ومعاٌٌر التقٌٌم

 (1/3)شكل 

  :أنواع القرارات االستثمارٌة- 1/3/4

  :ٌمكن تقسٌم القرارات االستثمارٌة إلى ثبلثة أنواع من القرارات كما ٌلً

  :قرارات تحدٌد أولوٌات االستثمار. 1

وتتخذ تلك القرارات فً حالة وجود أكثر من مشروع استثماري مقترح ٌتم المفاضلة بٌنها وترتٌبها وفقاً لمعٌار معٌن 

على أن ٌتم البدء بتنفٌذ أفضل تلك المشروعات وتؤجٌل المشروعات األخرى لٌتم تنفٌذها الحقاً حسب الترتٌب، فعلى 

وكان معٌار المفاضلة المناسب هو معدل العابد  (أ،ب،ج)سبٌل المثال إذا كان لدٌنا المشروعات االستثمارٌة المقترحة 

على الترتٌب فإنه وفقاً لذلك المعٌار  (%17، %25، %20)على االستثمار وكانت المشروعات تعطً معدالت عابد 

لذا ٌتم البدء بتنفٌذ المشروع  (ج)وثم المشروع  (أ)هو أفضل تلك المشروعات ثم ٌلٌه المشروع  (ب)ٌعتبر المشروع 

. الحقاً حسب الحاجة وتوافر اإلمكانٌات (ج)و (أ)أوالً ثم  (ب)

 

  :قرارات قبول أو رفض المشروعات. 2

مثلث القرار     

  االستثماري الرشٌد

 

  مدخبلت القرار

المتغٌرات والمعلومات 

 لهالداخ

  مخرجات القرار

االختٌار بواسطة 

  متخذ القرار
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وتتخذ تلك القرارات فً حالة وجود مشروع استثماري واحد أو أكثر بحٌث ٌتم تقٌٌم تلك المشروعات وفقاً لمعٌار أو 

أكثر وبناًء علٌه ٌتم قبول المشروعات التً تحقق المعٌار المطلوب ورفض المشروعات التً ال تحقق ذلك المعٌار فعلى 

سبٌل المثال إذا كان لدٌنا أحد المشروعات االستثمارٌة وكان معٌار القبول هو أن ٌحقق المشروع معدل عابد أعلى من 

مثبلً فإنه ٌتم تقٌٌم ذلك المشروع المقترح باستخدام المعٌار المطلوب فإذا كان المشروع ٌحقق عابد أكثر من % 20

  .ٌتم قبول المشروع أما إذا كان ٌحقق عابد أقل من ذلك فإن ٌتم رفض ذلك المشروع% 20

  :قرارات االستثمار المانعة تبادلٌاًا . 3

تتخذ تلك القرارات فً حالة اختٌار مشروع واحد فقط من بٌن مجموعة من المشروعات بحٌث أنه إذا تم اختٌار ذلك 

ٌُمنع اختٌار أي بدٌل آخر من بٌن البدابل المتاحة التخاذ القرار،  المشروع فإنه ال ٌتم اختٌار أي مشروع آخر ؼٌره أي 

فعلى سبٌل المثال فً النوع األول من القرارات إذا كان القرار الذي سٌتم اتخاذه هو اختٌار مشروع واحد فقط فمن 

ألنه ٌحقق أعلى عابد فً المشروعات الثبلثة المقترحة لذا فإن اختٌار المشروع  (ب)المإكد أنه سٌتم اختٌار المشروع 

  .(ج)و (أ)سٌمنع اختٌار كل من المشروعٌن  (ب)

  :األسس والمبادئ العلمٌة فً اتخاذ القرارات االستثمارٌة- 1/3/5

  :مبدأ تعدد الخٌارات أو الفرص االستثمارٌة. 1

حٌث ٌقوم المستثمر باختٌار الفرص االستثمارٌة المناسبة التً تتفق مع إستراتٌجٌته وهدفه من االستثمار، وذلك من 

خبلل المفاضلة بٌن تلك الفرص بدالً من أن ٌوجه أمواله إلى أول فرصة استثمارٌة تتاح له، وعادة فإنه كلما توفرت 

فرص استثمارٌة أكثر أمام المستثمر، كلما توفرت مرونة أكبر أمام متخذ القرار للوصول إلى قرار استثماري ناجح 

  .ٌضمن تحقٌق األهداؾ المحددة

  :مبدأ الخبرة والتؤهٌل. 2

من أجل الوصول إلى قرارا استثماري سلٌم، فإن ذلك ٌتطلب مستوى معٌن من الخبرة والدراٌة والتً قد ال تتوفر لجمٌع 

  .فبات المستثمرٌن األمر الذي ٌتطلب عندبذ االستعانة ببعض المستشارٌن المتخصصٌن فً هذا المجال

  :مبدأ المبلبمة. 3

ٌتم تطبٌق هذا المبدأ من خبلل اختٌار المستثمر للمجال االستثماري المناسب من بٌن عدة بدابل مقترحة وفقاً لمنحنى 

التفضٌل االستثماري للمستثمر حٌث أن لكل مستثمر نمط معٌن ٌحدد درجة اهتمامه تجاه العناصر األساسٌة فً قراره 

  . العابد المتوقع، ودرجة المخاطرة، ودرجة األمان والسٌولةاالستثماري والتً تتمثل فً

  :مبدأ التنوع أو توزٌع المخاطر االستثمارٌة. 4

فإنه من أجل التخفٌؾ من درجة المخاطرة المرافقة لعملٌة االستثمار  (ال تضع البٌض فً سلة واحدة)وفقاً للمثل الشابع 

فإنه ال بد من تنوٌع المحفظة االستثمارٌة بالنسبة للمستثمر بمعنى عدم استثمار كل ما لدٌه من أموال فً مجال أو نشاط 

  .استثماري واحد، بل ٌفضل فً عدة مجاالت مختلفة

  :اختٌار فكرة المشروع- 4/1

إن أول خطوة ٌخطوها المستثمر هً البحث عن فكرة جدٌدة لمشروع ما أو مجموعة من المشروعات كً ٌقوم بعد ذلك 

بدراستها وتقٌٌم جدواها تمهٌداً التخاذ القرار المناسب بشؤن االستثمار فٌها من عدمه، وتمثل هذه المرحلة مرحلة البحث 

أو االقتراح، حٌث ٌتم أوالً البحث عن فرصة استثمارٌة مبلبمة ثم البحث عن العدٌد من األفكار االستثمارٌة داخل تلك 

التً سٌتم دراستها والبحث عن مدى  (أو عدد محدود من األفكار)الفرصة التً ٌتم تصفٌتها تدرٌجٌاً وصوالً إلى الفكرة 

صبلحٌتها، فعلى سبٌل المثال عندما تم اإلعبلن عن االنسحاب أحادي الجانب من المستوطنات فً قطاع ؼزة، فإن ذلك 

ٌمثل فرصة استثمارٌة كبٌرة للبحث عن أفكار استثمارٌة كثٌرة، مثل مشارٌع عدٌدة تتعلق بالبناء والتعمٌر وأخرى 

  .بالزراعة وؼٌرها

  :مفهوم الفكرة الجدٌدة- 1/4/1

ٌمكن أن ترتبط الفكرة الجدٌدة بالمنتج المزمع تقدٌمه إلى السوق أو أن ترتبط بالسوق الذي سٌقدم إلٌه المنتج، لذا تنشؤ 

  :أمام المستثمر االحتماالت األربعة التالٌة

  .تقدٌم منتج جدٌد إلى سوق جدٌدة. 1

  .تقدٌم منتج قدٌم إلى سوق جدٌدة. 2

  .تقدٌم منتج جدٌد إلى سوق قدٌمة. 3
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. تقدٌم منتج قدٌم إلى سوق قدٌمة. 4

  .وٌبلحظ أنه كلما اتجهنا فً هذه االحتماالت من أعلى إلى أسفل فإنه تزداد فرصة النجاح وتنخفض درجة المخاطرة

وبالعودة إلى مفهوم الفكرة الجدٌدة فإنه ٌمكن القول بؤنه لٌس مفهوماً مطلقاً بل هو مفهوم نسبً، حٌث أنه ال ٌعنً فقط 

تقدٌم منتج جدٌد إلى السوق ألول مرة بل ٌمتد لٌشمل التعدٌبلت التً ٌتم إدخالها على منتجات قدٌمة ومعروفة للمستهلك 

  :سواء كانت هذه التعدٌبلت شكلٌة أو جوهرٌة حٌث تنحصر مجاالت التجدٌد فٌما ٌلً

تقدٌم منتج جدٌد ألول مرة فً شكل ابتكار أو اختراع ربٌسً، تماماً كما هو الحال عند اختراع جهاز التلفاز ألول . 1

  .مرة

إدخال تعدٌبلت جوهرٌة على منتج قدٌم فً شكل إضافة أو ابتكار محدود مثل إدخال تقنٌة التحكم عن بعد فً أجهزة . 2

  .التلفاز أو انتاج التلفاز الملون بدال من األبٌض واألسود

إدخال تعدٌبلت شكلٌة على منتج قدٌم فً شكل تعدٌبلت فً الشكل أو التصمٌم مثل إنتاج أجهزة التلفاز بؤشكال . 3

  .وأحجام مختلفة

  :مصادر األفكار الجدٌدة- 1/4/2

  :ٌمكن التفرقة بٌن نوعٌن من مصادر األفكار الجدٌدة وذلك على النحو التالً

  :مصادر األفكار الجدٌدة للمستثمرٌن الحالٌٌن/ أوالًا 

وذلك من خبلل األبحاث المخططة والتجارب والتفكٌر الخبلق الذي تقوم به تلك األقسام : أقسام البحث والتطوٌر. 1

  .والقابمون علٌها فً الشركات التً توجد لدٌها مثل تلك األقسام

وذلك من خبلل تقدٌم مقترحات تهدؾ إلى تطوٌر العملٌات اإلنتاجٌة والقضاء على األقسام الهندسٌة وأقسام الصٌانة . 2

  .المشاكل الفنٌة

وذلك من خبلل خبراتهم الطوٌلة فً السوق ومجاالت االستثمار، التً رجال اإلدارة العلٌا بالشركة والعاملون فٌها، . 3

  .قد تدفعهم إلى تقدٌم العدٌد من األفكار والمقترحات االستثمارٌة

وذلك من خبلل تبلٌػ رجال البٌع بالشركة عن تلك الرؼبات، أو من خبلل بحوث ، رغبات وحاجات المستهلكٌن. 4

التسوٌق المستمرة التً تقوم بها إدارة المبٌعات فً الشركة، وقد تكون حاجة المستثمر لتسوٌق منتجاته مصدراً لئلٌحاء 

  .بالعدٌد من األفكار

والتً قد ٌترتب علٌها اكتشاؾ بعض الظواهر التً تبنى علٌها العدٌد المصادفات والحوادث العابرة داخل الشركة، ..5

 ناعاتصمن ال

  :(الحالٌٌن والجدد)مصادر األفكار الجدٌدة لجمٌع المستثمرٌن / ثانٌاًا 

  .تحلٌل قطاعات االقتصاد القومً داخل الدولة والذي ٌساعد فً اختٌار نوع األفكار االستثمارٌة التً ٌمكن دراستها. 1

دراسة قوابم الواردات التً قد توحً بفكرة إقامة مشروع إلنتاج بعض المنتجات محلٌاً بدالً من استٌرادها من . 2

  .الخارج

دراسة قوابم الموارد الطبٌعٌة والبشرٌة، والتً قد توحً بفكرة إقامة مشروعات قابمة على تصنٌع واستخدام الموارد . 3

  .الطبٌعٌة أو استؽبلل مهارات الموارد البشرٌة المتاحة

دراسة جداول المدخبلت والمخرجات، والتً قد توحً بفكرة إقامة مشروعات تمد صناعات قابمة بمدخبلت فً . 4

  .حاجة لها، أو إقامة مشروعات تستخدم مخرجات صناعة قابمة

مطالعة التطورات التكنولوجٌة المستمرة، والتً قد تبٌن أنه أصبح من الممكن إقامة بعض المشروعات التً كان من . 5

  .ؼٌر الممكن إقامتها فً السابق وذلك بسبب التطور التكنولوجً

  .دراسة خطة التنمٌة القومٌة التً قد توحً بؤفكار إلقامة مشروعات تلبً حاجات تلك الخطة. 6

  .استطبلع آراء الخبراء واالستعانة ببٌوت الخبرة التً تقدم مثل ذلك النوع من االستشارات االستثمارٌة. 7

 

  :األسالٌب البدٌلة لخلق فرص االستثمار- 1/4/3

  :هناك العدٌد من األسالٌب المختلفة والمتشابكة لخلق الفرص االستثمارٌة وٌمكن حصرها فً المدخلٌن التالٌٌن

حٌث ٌتجه هذا المدخل نحو التركٌز على حاجة المستهلك قبل التركٌز على السلعة أو : مدخل البحث عن الحاجة. 1

  .الخدمة، بمعنى البحث عن الحاجة أوالً وتحدٌدها ثم تحدٌد السلعة أو الخدمة البلزمة إلشباع تلك الحاجة
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 حٌث ٌتجه هذا المدخل نحو التركٌز على إمكانٌة :مدخل التوصل إلى فكرة المنتج الجدٌد ثم تحدٌد الحاجة إلٌه. 2

. منافسة السلع والخدمات المتواجدة حالٌاً من خبلل التصمٌم األفضل للمنتج أو السعر األقل أو كلٌهما

 

وبعد التطرق إلى بعض المفاهٌم األساسٌة المتعلقة بدراسة جدوى المشروعات االستثمارٌة سوؾ ٌتم تناول كل مرحلة 

من مراحل إعداد الدراسة بشًء من التفصٌل للتعرؾ على طبٌعة تلك المراحل وأهم متطلباتها وكٌفٌة إعدادها وعرضها 

  .فً تقرٌر دراسة الجدوى
 16,17,18المحاضرة 

 تعرٌف دراسة الجدوى

هً عبارة عن تلك الدراسة التً تهدؾ إلى تحدٌد متطلبات تنفٌذ وتشؽٌل المشروع الخاضع للدراسة وتحدٌد التكالٌؾ 

  .واإلٌرادات والمنافع المتوقعة منه

 مهمة دراسة الجدوى

القٌام برسم مستقبل المشروع الخاضع للدراسة لفترة طوٌلة قادمة من خبلل عملٌة توقع وتقدٌر ٌشترك فٌها الفنٌون 

  .والمالٌون واالقتصادٌون

 مكونات دراسة الجدوى

 دراسة السوق 

  الدراسة الفنٌة والهندسٌة

  دراسة الجدوى المالٌة

دراسة الجدوى االقتصادٌة 

  التحلٌل االجتماعً للمشروع

  البنٌة التنظٌمٌة والمإسسٌة

  التحلٌل البٌبً للمشروع

 الجوانب القانونٌة  

 

 
 

 دراسة السوق

 

 تعرٌف السوق: 

ٌقصد بالسوق نقطة التقاء البابعٌن أو الموردٌن أو المنتجٌن للسلع أو الخدمات بمشترٌها أو مستهلكٌها أو المستفٌدٌن منها 

. على أساس جودة معروفة ووحدة زمنٌة معلومة

 تحدٌد طبٌعة المشروع 

  تحدٌد منتجات أو خدمات المشروع

  تحدٌد توجه المشروع

  تحدٌد الفبة المستهدفة

 تحدٌد حجم السوق والحصة السوقٌة 

 ًتحلٌل الطلب الحالً والمستقبل 

 ًتحلٌل العرض الحالً والمستقبل 

  تحلٌل الفجوة التسوٌقٌة

  قنوات التوزٌع

  تحدٌد اسعار السلع والخدمات

  التروٌج

 تحلٌل المنافسٌن  
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 عناصر السوق: 

 :ٌتؤلف السوق من العناصر التالٌة

 .(المشترٌن)الطلب  •

. (البابعٌن) العرض  •

. (سلع وخدمات) المنتجات  •

. منافذ أو قنوات التوزٌع •

.  إطار تنظٌمً ومحٌط خارجً •

 

 

 السوقنطاق : 

. ٌقصد بنطاق السوق قابلٌة السلعة الستقطاب المشترٌن، ومدى اتساع قدرتها على االنتشار المكانً فً التبادل

 العوامل التً تحد من نطاق السوق: 

  (القابلٌة للتلف)طبٌعة السلعة. 

 تكالٌف النقل  .

 القٌود على االستٌراد والتصدٌر . 

 العوامل التً تساعد على اتساع نطاق السوق: 

 تطور وسابل االتصال والنقل. 

 تقدم وسابل التبرٌد والتخزٌن. 

 تقدم تكنولوجٌا الحفظ والتعببة والتغلٌف. 

 تسهٌل عملٌات التموٌل التجاري  . 

 توسٌع نطاق السوق استراتٌجٌة : 

o خلق الطلب 

o توسٌع الطلب على حساب المنافسٌن 

o تشكٌل الطلب لصالح منتجات المشروع 

 أنواع األسواق : 

 من حٌث أطراف التبادل:  

 : سوق الشراء     و         سوق البٌع     

 

 

 

 

 

 أشكال السوق: 

  المنافسة

 اإلحتكار. 

 احتكار القلة. 

 مفهوم الطلب : 

 .ٌقصد بالطلب الكمٌات التً تطلب من سلعة ما أو خدمة عند مختلؾ األسعار خبلل فترة زمنٌة محددة

 

 :العوامل المإثرة على الطلب*

 سعر السلعة.  

 دخل المستهلك. 

 أسعار السلع البدٌلة والمكملة.  

 من حٌث النطاق:  

 سوق محلٌة

 سوق وطنٌة 

 سوق إقلٌمٌة 

  سوق عالمٌة

 من حٌث النطاق:  

 سوق الجملة

 سوق التجزبة
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 السٌاسات الحكومٌة. 

 أذواق ومٌول المستهلكٌن.  

 

 :محتوٌات تحلٌل الطلب*

 حجم وتكوٌن الطلب الحالً فً السوق والرقعة الجؽرافٌة التً ٌشملها  

 وتتحدد بالعوامل التالٌةقطاعات السوق : 

o ًاالستخدام النهاب.  

o مجموعات المستهلكٌن. 

o ًالتقسٌم الجغراف.  

 الطلب المتوقع للسوق خبلل فترة زمنٌة معٌنة 

   نسبة اختراق السوق فً سٌاق المنافسة واستجابة المستهلك 

  الخطوط العرٌضة لهٌكل األسعار الذي تقوم توقعات النمو وإختراق السوق على أساسه 

  ً(الحالً)حجم وتكوٌن الطلب الفعل : 

 ٌمثل الطلب الفعلً الكمٌة المشتراة من منتج معٌن بسعر معٌن فً سوق معٌنة خبلل فترة معٌنة. 

 لصعوبة الحصول على االستهبلك الفعلً ٌستعان عنه باالستهبلك الظاهري 

  (مخزون آخر المدة- مخزون أول المدة )+ (الصادرات- الواردات )+ اإلنتاج = اإلستهبلك

 ًالبٌانات البلزمة لتقدٌر الطلب الحال: 

 المإشرات االقتصادٌة العامة ذات العبلقة بسوق المنتج 

  السٌاسات والتشرٌعات الحكومٌة المرتبطة ً بالمنتج

  (مدي زمنً)المستوى الحالً لئلنتاج المحلً كماً وقٌمة  

  (مدي زمنً)حجم االستٌراد من المنتج نفسه كماً وقٌمة  

  اإلنتاج الحالً للبدابل وحجم االستٌراد منها

  حجم الصادرات إن وجدت

 أهداؾ اإلنتاج المحددة فً خطط التنمٌة  

 مراحل تحلٌل الطلب - تابع: 

 تحلٌل الطلب المتوقع من حٌث: 

  كٌؾ تتم تؽطٌة حاجة السوق المحلً من السلعة 

 ًما هً حصة اإلنتاج المحلً من حاجة السوق المحل.  

 خصابص ومزاٌا واستعماالت السلعة المحلٌة والمستوردة. 

  الكمٌات التً ٌتم تصدٌرها من اإلنتاج المحلً إن وجدت.  

 دراسة أوضاع المنافسة والمنافسٌن وسلعهم فً األسواق المحلٌة والمجاورة. 

 الحمبلت التروٌجٌة التً ستقوم بها الشركة مقارنة بجهود المنافسٌن. 

 أسعار منتجات الشركة مقارنة مع منتجات المنافسٌن. 

 

 تحدٌد حصة الشركة المتوقعة 

 ًبعد دراسة السوق المحلً واألسواق المجاورة، فإنه ٌمكن تحدٌد اآلت: 

  المناطق التً ٌمكن تسوٌق السلعة فٌها 

 حصة الشركة من إجمالً حاجة السوق من السلعة  

 ًتقدٌر الطلب المستقبل: 

الناتجة عن مقارنة  (المبٌعات)فً الطلب  (معدل تدهور)أو النقص  (معدل نمو)معدل التؽٌر هو درجة الزٌادة 

. فترتٌن زمنٌتٌن
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= معدل التغٌر
مبٌعاتالسابق العام الحالً

مبٌعات العام 
 

= المعدل المتوسط للتغٌر
مجموعالمعدالت المعدالت خبلل فترة زمنٌة معٌنة

عدد 
 

رقم المشاهدة 

N 

 السنوات 

Xi 

مقدار المبٌعات ألحد المنتجات 

 (مبلٌٌن الرٌاالت السعودٌة)

Yi 

1 2000 40 

2 2001 50 

3 2002 70 

4 2003 80 

5 2004 100 

6 2005 110 

7 2006 120 

   
n Xn Yn 

= معدل التغٌر
مبٌعاتالسابق العام الحالً

مبٌعات العام 
 

  = م2006معدل تغٌٌر مبٌعات 
𝟏𝟐𝟎

𝟏𝟏𝟎
 = 1.09 

  130.8 = 1.09 × 120 =  م2007حجم المبٌعات لعام 

= المعدل المتوسط للتغٌر
مجموعالمعدالت المعدالت خبلل فترة زمنٌة معٌنة

عدد 
 

  .وٌستخدم هذا األسلوب عندما تكون معدالت التغٌر خبلل السنوات الماضٌة متقلبة

:- وفً المثال السابق ٌمكن حساب معدل التغٌر المتوسط كما ٌلً

 
 

 
  ملٌون144 = 1.2 × 120 = م 2007حجم المبٌعات 

 رقم المشاهدة

ni 
Xi Yi (Xi)

2 (Yi)
2 XiYi 

1 2000(1) 40 1 1600 40 



 

50 

2 2001(2) 50 4 2500 100 

3 2002(3) 70 9 4900 210 

4 2003(4) 80 16 6400 320 

5 2004(5) 100 25 10.000 500 

6 2005(6) 110 36 12.100 660 

7 2006(7) 120 49 14.400 840 

n= 7 
Xi= 

28 

Yi= 

570 

Xi2= 

140 
Yi2=51.900 

XiYi =

2.670 

 

 

 

  مفهوم العرض

ٌقصد بالعرض الكمٌات المختلفة من السلعة أو الخدمة التً ٌرؼب وٌستطٌع البابعون عرضها عند مختلؾ األسعار فً 

 .زمن محدد

 العوامل المإثرة فً العرض

 سعر السلعة.  

 التؽٌر فً تكالٌؾ عناصر اإلنتاج 

 عدد المنتجٌن.  

 ًالتقدم الفن. 

 السٌاسات الحكومٌة.  

 

  :منافذ التوزٌع*

 .ٌقصد بمنفذ التوزٌع الطرٌق التً تسلكه السلعة إلى أن تصل إلى المستهلك أو مستخدمها األخٌر

 أنواع منافذ التوزٌع*

 منفذ مباشر.  
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 منافذ غٌر مباشرة.  

o ًالمستهلك– الوسٌط – المنتج : منفذ ثناب. 

o ًالمستهلك– تاجر التجزبة – تاجر الجملة – المنتج : منفذ ثبلث. 

o ًالمستهلك– تاجر التجزبة – تاجر الجملة – وكٌل – المنتج : منفذ رباع. 

 

 العوامل التً تحكم اختٌار منفذ التوزٌع 

 نوع السلعة.  

 مواقع العمبلء. 

 المقدرة المالٌة للمنتج.  

 قابلٌة السلعة للتلؾ. 

  سعر الوحدة.  

 العوامل المإثرة فً اختٌار المستوى المناسب لسعر المنتج 

 تكالٌؾ اإلنتاج والتوزٌع.  

 استراتٌجٌة التسوٌق. 

 األسعار السابدة للمنتج لدى المنافسٌن.  

 طبٌعة السوق. 

 قدرة السوق االستٌعابٌة ومرونة الطلب السعرٌة.  

 الظروؾ السابدة لتنظٌم أسعار المنتج من قبل السلطات.  

 

 الدراسة الفنٌة والهندسٌة 

 دراسة الموقع 

  وصؾ عام لمخطط وإطار المشروع

  التصمٌم الفنً و الهندسً للمشروع

  تحدٌد نوع التقنٌة المستخدمة

  تحدٌد الطاقة التصمٌمٌة للمشروع

  تحدٌد العمر االفتراضً للمشروع

  وصؾ مراحل اإلنتاج

   تحدٌد المدخبلت

 تحدٌد المخرجات  

 

   الموقعالعوامل المإثرة على قرار إختٌار*

 الخصابص الفنٌة والطبٌعٌة للمناطق البدٌلة  

 المناطق المحتملةفى تكلفة الحصول على األراضى   

 توفر الوقود والقوى المحركة والمٌاه  

 اإلنتاج والقوى العاملةالقرب من مدخبلت   

  القرب من األسواق وتوفر وسابل النقل والمواصبلت 

 القرب من الطرق الربٌسٌة  

 السابدة والمتوقعة قوانٌن اإلستثمار  

 

 :  اإلنتاجموقع المشروع ومدخبلت*

 اإلنتاجكبر حجم وثقل وزن مدخبلت   
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 اإلنتاجسرعة تلؾ مدخبلت   

 النهابى مقارنة بالمنتج المدخبلت تكلفة نقل إرتفاع  

 إلى كمٌات ضخمة من المواد الخاماإلحتٌاج   

 

 : دراسة أسواق العمل من حٌث*

  توفر العمالة المطلوبة

  نوعٌة العمالة المطلوبة

  مبلبمة األجور

 : موقع المشروع والقرب من األسواق*

  بالمدخبلت تكلفة نقل المنتجات مقارنة إرتفاع

   انخفاض قٌمتها وتعرضها للكسر والتلؾصعوبة نقل المنتجات لكبر حجمها و

  خدمات ما بعد البٌع

 

 :  النشاط اإلنتاجومدخبلت تخطٌط إحتٌاجات*

   المشروع من المواد والمهماتتحدٌد إحتٌاجات

  توفٌر المواد بالمواصفات والكمٌات المطلوبة وقت الحاجة

   بؤقل تكلفة ممكنةبها الحصول على المواد واإلحتفاظ

   المشروع من القوى العاملةتحدٌد إحتٌاجات

  تحدٌد أنواع الوظابؾ وعددها

  ببعضها الوظابؾ وعبلقاتها تحدٌد إختصاصات

 

 :اختٌار وتوصٌف العملٌات اإلنتاجٌة*

 تحدٌد تتابع األنشطة اإلنتاجٌة واإلشرافٌة 

 إعداد خرابط العملٌات.  

 :اختٌار وتوصٌف العدد واآلالت*

 الطاقة اإلنتاجٌة. 

 الجودة .

 سهولة االستخدام والصٌانة .

 توفر قطع الؽٌار .

 القوى العاملة المطلوبة .

 الطاقة المطلوبة .

 العمر االقتصادي .

 اآلثار السلبٌة.  

 :تحدٌد العملٌات الصناعٌة*

  .إعداد مخطط سرٌان العملٌات للمنتج ٌحدد العملٌات الواجب إجراإها للحصول على السلعة المطلوبة

 :التحلٌل الفنً لآلالت والمعدات*

 :-ترتٌب اآلالت

   صناعة استخراجٌة

  صناعة تشكٌلٌة

  صناعة تحوٌلٌة

 صناعة تجمٌعٌة 
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 :التحلٌل الفنً لآلالت والمعدات*

 :-تحدٌد المساحات المطلوبة لتشغٌل معدات اإلنتاج

  تحدٌد المساحة المطلوبة للمعدات

 تحدٌد المساحة المطلوبة لوضع الخامات وتدفقها .

 تحدٌد المساحة المطلوبة لتحركات العامل لمباشرة عمله .

 تحدٌد المساحة المطلوبة لؤلدوات المساعدة البلزمة لئلنتاج .

 تحدٌد المساحة المطلوبة لفك المعدات عند اإلصبلح .

 تحدٌد المسحة المطلوبة للممرات.  

 
اختٌار األسالٌب اإلنتاجٌة  * 

 واختٌار العملٌات اإلنتاجٌة

 اختٌار األسلوب المبلبم. 

 تحدٌد تسلسل العملٌات اإلنتاجٌة 

 
 خطوات اختٌار أسالٌب اإلنتاج المبلبمة*

 .حصر البدابل المختلفة من اسالٌب اإلنتاج المتاحة والممكنة فنٌاً  (1

 .التقٌٌم الفنً واالقتصادي لفنون اإلنتاج المتاحة فً ضوء عدد من االعتبارات (2

 

.  اإلنتاج المتاحة والممكنة فنٌاًا حصر البدابل المختلفة من اسالٌب (1

 .استبعاد اسالٌب اإلنتاج ؼٌر المبلبمة فنٌاً 

. استبعاد االسالٌب ؼٌر المتطورة والتً ال تتبلبم مع التقدم التقنً

  االستبعاد ألسباب قانونٌة

 
 :-هذه الخطوة تتطلب تحلٌل فنً تفصٌلً لآلتً*

 احتٌاجات كل بدٌل من العمالة والمهارات النادرة. 

 احتٌاجات كل بدٌل من رأس المال .

 احتٌاجات كل بدٌل من اآلالت والمعدات .

 تحدٌد اآلثار اإلٌجابٌة والسلبٌة على البٌبة المحٌطة .

 
 :-التقٌٌم الفنً واالقتصادي لفنون اإلنتاج المتاحة فً ضوء االعتبارات التالٌة (2

 مبلبمته لظروؾ الدول النامٌة بصفة عامة

القدرة على تحقٌق الجودة المستهدفة 

درجة األمان فً التشؽٌل  

  مقدار اآلثار السلبٌة على البٌبة

 
 دراسة الجدوى المالٌة*

 تحدٌد االفتراضات التً تبنى علٌها الدراسة 

  ًتحدٌد حجم االستثمار المبدب

  تحدٌد حجم اإلٌرادات المتوقعة

  تحدٌد مصروفات التشؽٌل

  تحدٌد التدفقات النقدٌة

  حساب فترة االسترداد

ع
رو

ش
لم

 ا
ج

رو
لم

ع 
رو

ش
لم

 ا
ٌة

ح
رب

 ب
ً

عن
ت
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  حساب صافً القٌمة الحالٌة

 حساب معدل العابد الداخلً لبلستثمار  

 

 دراسة الجدوى االقتصادٌة*

 تعنً بتحوٌل القٌم المالٌة لقٌم اقتصادٌة باستخدام معامل تصحٌح 

   ًتعنً بتحدٌد جدوى المشروع بالنسبة لبلقتصاد القوم

 تركز على تصحٌح القٌم المالٌة للعناصر التالٌة: 

 

 

 التحلٌل االجتماعً للمشروع*

 دراسة تؤثٌر المشروع على البٌبة 

  دراسة تؤثٌر البٌبة على المشروع

 ًإعادة توزٌع الدخل القوم 

 اإلطار التنظٌمً والمإسسً للمشروع*

 الهٌكل التنظٌمً للمشروع 

  القوى العاملة البلزمة للمشروع

  تكلفة القوى العاملة للمشروع

 العبلقات التنظٌمٌة 

 االستثمار المبدبً

 المستوردة الثابتة األصول
 )الماكٌنات المعدات، اآلالت،(

 المحلً السوق من الثابتة األصول
  )الماكٌنات المعدات، اآلالت،(

  قٌمة شراء األصل
  التؤمٌن أثناء الشحن

  تكالٌؾ الشحن
  الجمارك

  رسوم الموانً
النقل لموقع 

  المشروع
  تكلفة التركٌب

 

Cost 
Insurance 

Freight 
Customs 

Port Dues 
Transportation 

Installation 

 

 

  قٌمة شراء األصل
  النقل لموقع المشروع

  تكلفة التركٌب
 

Cost 

Transportation 
Installation 

 

 :األرض

 قٌمة شراء األرض 

  ًتكلفة السع

 تكلفة تجهٌز األرض ألؼراض المشروع  

 :مصروفات التؤسٌس

 تكلفة إعداد دراسة الجدوى 

  (الخ...قانونٌة، إدارٌة)أتعاب استشارٌة 

  تكالٌؾ التراخٌص

  براءة االختراع

 التدرٌب  

 

 رأس المال العامل

 سعر الصرؾ الضرابب الجمارك العمالة  االرض
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 هو عبارة عن األموال البلزمة لتشؽٌل المشروع إلى أن تبدأ مرحلة التشؽٌل التجاري. 

 ٌختلؾ حجم رأس المال العامل باختبلؾ طبٌعة المشروع والبدابل المتاحة لنفس المشروع.  

 

 :المبدبً االستثمار

  
 

 
 

 اإلٌرادات المتوقعة من المشروع

 
 المصروفات المتوقعة من المشروع

 
 

 صافً التدفقات النقدٌة المتوقعة
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القٌم المتوقعة / اإلحبلل  / اإلستهبلك

 
 

 تم حذؾ بقٌة الشرابح لعدم التطرق لها من قبل الدكتور 

 20&19المحاضرات 

 

 برنامج اإلدارة الفعالة للوقت وضغوط العمل

 قواعد إرشادٌة عامة

 ًالوقت من المنظور الدٌنً واألخبلق 

   الوقت من المنظور الدنٌوي

   مشكلة التعامل مع الوقت فً حٌاتنا العامة والوظٌفٌة

   السمات الممٌزة للوقت

  الوقت أم اإلنسان ؟  : من ٌدٌر اآلخر

   اإلتجاهات نحو إستخدام الوقت

   مداخل إدارة الوقت

 

مفهــوم وأهمٌة 

  إدارة الوقت  فى حٌاتنا الخاصة والوظٌفٌة

  ماذا ٌعنى الوقت بالنسبة لنـا ؟ 

   السمات الممٌزة للوقت

الوقت مورد محدود   •

الوقت ال ٌمكن تعوٌضه   •

الوقت متساوي لدي كل الناس   •

الوقت ال ٌمكن تخزٌنه   •

الوقت ال ٌشتري وال ٌستؤجر   •

 الوقت مشكلة طلبة التعلٌم عن بعد

  المهام اإلدارٌة 

   المهام التعلٌمٌة
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   المهام األكادٌمٌة

   اإللتزامات الشخصٌة

 ”كٌؾ ٌمكن تحقٌق التوازن بٌن هذه اإللتزامات ؟”

كٌؾ ٌنفق اإلنسان العادي وقته ؟ 

 

عدد  النشاط
 الساعات 

 النسبة

مزاولة العمل 
 الرسمً 

8 33.0% 

 %4.2 1 رعاٌة أمور العابلة

 %8.4 2 التنقل 

 %8.4 2 تناول الوجبات 

تطوٌر ذاتً 
 وتروٌجً

2 8.4% 

 %29.2 7 النوم والراحة

 %8.4 2 العبادة وأنشطة أخرى

 %100 24 المجموع

 

 كم تتكلف المإسسة بسبب الفاقد فً وقت العمل ؟                     

 

 

  ًتبلػ نسبة الفاقد فً وقت العمل ما ٌل : 

فى القطـــاع الحكومــى  % 48 •

فى قطـــاع األعمــــال العام % 30 •

فى القطــــاع الخــاص % 15 •

   تتفاوت هذه النسبة من مإسسة ألخري ، ومن فرد ألخر فً نفس المإسسة

 ماذا ٌعنــى إدارة الوقت ؟

  ".قدرة الشخص على استخدام وقت الوظٌفة النجاز المهام فى التوقٌت المحدد لها" تعرؾ إدارة الوقت بؤنها  •

العملٌة المستمرة لتحلٌل وتقٌٌم المهام التى ٌقوم بها الفرد خبلل فترة زمنٌة معٌنة، بهدف " كما قد تعرؾ بؤنها  •

  "تعظٌم الوقت المتاح للوصول إلى األهداف المحددة

 مزاٌــا اإلدارة الجٌدة للوقت

 إنجاز األهداؾ والمهـام فً األوقـات المحددة. 

 تحقٌق التوازن بٌن المتطلبات االجتماعٌة والمتطلبات الوظٌفٌة  .

 إرساء القدوة لآلخرٌن .

 تجنب الضؽوط الناتجة عن ضٌق الوقت أو تؤجٌل االلتزامات أو ضعؾ مستوى األداء .

   رفـع المستوى الحضاري لمجتمعك الخاص والعام

تذكر  

لٌس الهدف من اإلدارة الجٌدة للوقت هـو أن نعمل أكثر، ولكن الهدف هـو أن نجعل من حٌاتنا الوظٌفٌة والخاصة 

  أكثر متعة وإثارة

   فى عدم االستغبلل الفعال للوقت  العوامــل المإثرة

 عادات سلبٌة فى النظرة الً الوقت

 ال ٌوجد لدى وقت للتخطٌط!!.. 

 سوؾ أتفرغ تماماً لهذا الموضوع !!..

 تذكر 
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 بابـى مفتوح للجمٌع !!..

 أحب أن أقوم بكل شا بنفسى !!..

 دعنــــى أقـم بهـا!!..  

 ماذا تقول نتابج الدراسات ؟: أسباب فقدان السٌطرة على الوقت 

  ًاألسباب التنظٌمٌة: أوال 

  ًاألسباب االجتماعٌة : ثانٌا

  ًاألسباب الشخصٌة : ثالثا

  ًاألسباب البٌبٌة: رابعا  

 األسباب التنظٌمٌة: أوالًا 

 سوء التخطٌط وتحدٌد األولوٌات. 
 عدم التحدٌد الدقٌق لؤلهداف أو المهام .

 المركزٌة وعدم التفوٌض .

 قصور االتصاالت التنظٌمٌة .

 تعدد االجتماعات واللجان .

 تداخل السلطات وعدم تحدٌد األولوٌات .

 كثرة األعمال الورقٌة .

  التوثٌق/ سوء نظام الحفظ .

 تخلف تكنولوجٌا العمل وأنظمة االتصال .

 صعوبة الحصول على المعلومات. 
 ضعف كفاءة وخبرات المرءوسٌن . 

 الخبلفات الشخصٌة فى بٌبة العمل .

 كثرة االنتقاالت داخل مكان العمل .

 عدم مبلبمة البٌبة المادٌة للعمل .

 ضعف عملٌات التنسٌق .

 تعدد المشرفٌن أو الرإساء .

 تعدد الجهات الرقابٌة الداخلٌة .

 المشكبلت واألزمات المفاجبة .

 تعدد األعمال التى ٌجب القٌام بها فى وقت / كثرة
. واحد

 الزٌارات والمقاببلت الخارجٌة .

 تفصٌلٌة/ االنخراط فى أعمال روتٌنٌة .

  المكالمات الداخلٌة غٌر المخططة/ الزٌارات 

 

 األسباب االجتماعٌة: ثانٌاًا 

 العادات والتقالٌد. 

 الخبلفات األسرٌة .

 االتصاالت الهاتفٌة .

 العبلقات االجتماعٌة والمهنٌة .

   الزٌارات ؼٌر المخططة

 األسباب الشخصٌة: ثالثاًا 

 ضعؾ الدافعٌة للعمل. 

  النفسٌة/ الحالة المزاجٌــة .

 الحالة الصحٌة .

  ضعؾ االلتزام/ البلمباالة .

 االفتقار إلى االنضباط الذاتى .

  لآلخرٌن" ال"عدم القدرة على قول كلمة .

  الشعور بالملل/ اإلحباط .

 نفاد الصبر  / االستعجال

 األسباب البٌبٌة: رابعاًا 

 أجهزة الرقابة. 

 جماعات الضؽط .

 ازدحام الطرق والمواصبلت .

 ضعؾ كفاءة البنٌة األساسٌة .
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 الظروؾ المناخٌة .

 المشاركات المإسسٌة والمهنٌة .

 الضؽوط السٌاسٌة  .

 استراتٌجٌات اإلدارة الفعـــالة للــــوقت

  معتقدات خاطبة فً النظرة للوقت 

!! التخطٌط الستخدام الوقت ٌستؽرق وقتاً أكثر من الذي ٌوفره •

! فلماذا إنفاق الوقت فً كٌفٌة مواجهتها؟.. األحداث الطاربة ال تتكرر مستقببلً  •

متابعة التفوٌض للمرءوسٌن تستؽرق وقتاً أكثر من الذي ٌوفره عند القٌام بالتفوٌض لهم  •

.  من األفضل استؽبلل الوقت فً إنجاز مهامك الوظٌفٌة بدالً من تعرٌؾ اآلخرٌن كٌفٌة إنجاز هذه المهام بدالً منك •

!!  الخبرة وحدها كفٌلة بتعرٌفك كٌفٌة تحقٌق االستخدام األمثل للوقت المتاح لك •

  قاعدةParetoواإلدارة الجٌدة للوقت   

  :  إلى ما ٌلً Pareto        تشٌر قاعدة

 80 % من األنشطة % 20من اإلنجاز أو الفاعلٌة ٌستند إلى

 20 % من األنشطة  % 80من اإلنجاز أو الفاعلٌة ٌستند إلى

 مــا هــو نمطك فى التعامل مع الوقت ؟

  ٌوجد أربعة أنماط من المدٌرٌن أو المسبولٌن استناداًا إلى نظرتهم للوقت وإدارتهم له وهـم : 

  Time Wasterالمضٌع للوقت                          •

  Time Userالمستخدم للوقت                             •

  Time Exploiter              المستفٌد من الوقت   •

  Time Investorالمستثمر للوقت                       •

 اإلدارة الجٌدة للوقت تدعم فرص النجاح واالستمتاع الوظٌفى

  مزاٌا اإلدارة الجٌدة للوقت : 

القدرة علً تحقٌق األهداؾ   •

زٌادة الفعالٌة الوظٌفٌة   •

تدعٌم الرضاء الوظٌفً   •

الحد من ضؽوط العمل   •

اإلستمتاع الوظٌفً واإلجتماعً   •

 االستراتٌجٌات الفعالة للوقت

 تخطٌط وجدولة األنشطة الٌومٌة وتحدٌد األولوٌات: أوالًا 

  ماذا ٌعنى سجــل الوقت ؟ وما هى أهمٌته ؟ •

  إعـداد سجل الوقت خطـوة بخطـوة •

  ًحدد واجباتك الوظٌفٌة  : الخطوة األول

  حدد أولوٌات عملك  : الخطوة الثانٌة

أشٌاء ٌجب القٌام بها   •

أشٌاء ٌجب عملها إذا سمح الوقت   •

أشٌاء من المفضل عدم القٌام بها   •

أشٌاء ال ٌنبؽً القٌام بها   •

  إعداد سجل الوقت  : الخطوة الثالثة

 أنظمة فرعٌة لسجبلت الوقت

               مفكرة الجٌبPocket Note  

  اللوحــات الرقابٌةControl Boards  
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                         قوابم األولوٌاتTo Do  

 تعلم كٌف تفوض ؟: ثانٌاًا 

  ماذا ٌعنً التفوٌض ؟ 

  خمسة أسبلة ربٌسٌة لضمان التفوٌض الفعال  :

لماذا التفوٌض ؟   •

ما الذي ٌجب تفوٌضه ؟   •

لمن ٌجب التفوٌض ؟   •

كٌؾ ٌمكن التفوٌض ؟   •

ما هً ضمانات التفوٌض الفعال ؟   •

 تعلم كٌف تستخدم التلٌفون بفاعلٌة: ثالثاًا 

  بعض اإلرشادات العامة للتعامل مع المكالمات الهاتفٌة: 

اسند عملٌة الرد على التلٌفون لمدٌر مكتبك كلما أمكن  •
. ذلك

. طور أسلوب للتمٌٌز بٌن نوعٌات المكالمات •
ضع قابمة بالمكالمات الهامة التى ٌجب علٌك القٌام بها  •

. ٌومٌاًا 
حدد الهدف من كل مكالمة والنقاط الربٌسٌة التى تود  •

التحدث فٌها  
. أعد نفسك للمكالمات كما تعد نفسك لبلجتماعات •
. حاول إجراء المكالمات فى األوقات المرنة من الٌوم •
استخدم مدٌر مكتبك .. حاول أن تنفذ اتصاالتك كلها معاًا  •

  .فى تنفٌذ أولوٌات االتصال
استخدم مكبر صوت الهاتف حتى ٌمكنك إنجاز بعض  •

 .األشٌاء األخرى فى وقت االتصال نفسه
 

. تعرف على قواعد االستخدام الفعال للهاتف •
حاول السٌطرة على الحوار من خبلل استخدام بعض  •

: الجمل مثل
هـل هناك شا ترغب فى مناقشته قبل الذهاب "  •

" لبلجتماع؟
سوف أعاود االتصال .. توجد مكالمة على الخط األخر"  •

" بك فى وقت الحق
ٌمكن مناقشة ذلك بالتفصٌل فى مكالمة أخرى إن شاء "  •

" هللا
سؤحاول االتصال بك بعد االنتهاء من مقابلة .. معذرة"  •

" الخ..أحد الضٌوف 
حاول تسجٌل نقاط المتحدث خاصة إذا كان شخصٌة  •

. هامة، حتى ٌمكنك التركٌز فى الرد علٌها
  ضع ساعة زمنٌة أمامك لمتابعة أوقات المكالمات •

 

 تعلم كٌف تدٌر االجتماعات بفاعلٌة: رابعاًا 

 مظاهــر االجتماعات الفعالة 

وجود حاجة إلى االجتماع من حٌث المبدأ  •
اإلعداد والتحضٌر المسبق لبلجتماع  •
وضوح الهدف من االجتماع  •
وجود جدول أعمال وإطار زمنى للموضوعات  •
بدأ االجتماع فى الوقت المحدد  •
عدم االنحراف عن موضوع االجتماع  •

القٌادة الفعالة للجلسة  •
المشاركة اإلٌجابٌة لؤلعضاء  •
التعامل مع األنماط السلبٌة من السلوك  •
التوصل إلى نتابج محددة  •
التقٌد بجدول االجتماع  •
إنهاء االجتماع فى الوقت المحدد   •

 

 تعامل بإٌجابٌة مع الزابرٌن دون سابق موعد: خامساًا 

 بعض اإلرشادات العامة للتعامل مع الزابرٌن دون سابق موعد 

. ضع سٌاسة مكتوبة للتعامل مع الزٌارات العارضة •
تنمٌة مهارات مدٌر المكتب فً مجال تصنٌف الزابرٌن  •

. وتحدٌد أولوٌات مقابلة المسبول
حدد أوقات معٌنة للزٌارات للفبات التً ٌمكنها التردد  •

. علٌك
. علم مرءوسٌك كٌف ٌحترمون وقتك ووقت أنفسهم •
أعرض الزٌارة على من تتوقع أن ٌطٌل الجلوس عندك  •

. حتى تتحكم أنت فى وقت الزٌارة

"!! استؤذنك فً استكمال هذا التقرٌر وسؤكون معك حاالًا " •
حدد وقتاًا معٌناًا لمرة واحدة فً األسبوع ألولبك الذٌن ٌرغبون فى  •

مع تحدٌد وقت المقابلة لكل فرد أو .. مقابلتك دون سابق موعد
. مجموعة من األفراد

استخدم اإلشارات غٌر اللفظٌة التً تعكس انشغالك وضٌق الوقت  •
: المتاح لدٌك مثل 

تجاهل النظر بعٌنٌك كثٌراًا إلى الشخص الذي ٌحضر دون سابق "  •
" موعد حتى تشعره بضٌق الوقت المتاح لدٌك؟
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استخدم بعض العبارات المهذبة التً تشجع اآلخرٌن  •
. على اختصار وقت الزٌارة

"  دقابق؟5لدى محاضرة بعد "  •
سوف أضطر لبلستبذان بعد دقابق لمقابلة ربٌس "  •

"! الجامعة
 

استمر فى الوقوف حتى ال ٌجلس الطرف اآلخر أو ال ٌضطر إلى "  •
". االسترخاء فى جلسته

ارفع سماعة التلٌفون وكؤنك تخطط إلجراء مكالمة هامة، وفى " •
". انتظار انتهاء الزابر إلجراء هذه المكالمة 

انظر لساعتك بٌن الحٌن واآلخر إلظهار مدى حاجتك للوقت أو تؤثٌر "
". اآلخرٌن على وقتك 

 

 تخلص من المهام غٌر الضرورٌة: سادساًا 

 اإلرشادات العامة للتخلص من المهام غٌر الضرورٌة 

. عند الضرورة"  ال"ال تتردد فى قول كلمة  •

. اقترح أشخاص آخرٌن للقٌام بهذه المهمة •

. اظهر لآلخرٌن أن إنجاز هذه المهام سوؾ ٌكون على حساب مهام أخرى أكثر أهمٌة •

. إذا كانت هذه المهام مسندة بواسطة الربٌس أسؤله أى المهام أكثر أهمٌة من وجهة نظره •

. حدد المهام ؼٌر الضرورٌة وحاول التخلص منها إذا كان ذلك ممكناً  •

. قدم الدلٌل على مدى ارتفاع التكلفة فى حالة القٌام بها أو مقدار الوفر فى التكلفة فى حالة التخلص منها •

. قم بتفوٌض المهام األقل أهمٌة لمرءوسٌك أو مدٌر مكتبك إذا كان ذلك ممكناً  •

إذا كان من الصعب أو من ؼٌر المناسب تفوٌض تلك المهام ، فحاول القٌام بها فى األوقات المرنة أو عندما تكون  •

. مجهداً 

. استخدم صبلحٌات الوظٌفة فى تحوٌل المهام ؼٌر الضرورٌة إلى أشخاص آخرٌن أو وحدات تنظٌمٌة أخرى •

  اعتذر عن عدم مبلبمة الوقت إلنجاز هذه المهام عندما ٌكون ذلك ممكناً  •

 قلص حجم األعمال الورقٌة: سابعاًا 

  اإلرشادات العامة : 

التعامل مع المكاتبات مرة مرة واحدة وبتركٌز  •

تدوٌن المبلحظات على المستند األصلً مع قٌام السكرتٌر بالرد  •

استخدام البرٌد اإللكترونً كلما كان ذلك ممكناً  •

تنمٌة مهارات مدٌر المكتب فً عرض البرٌد  •

  االختصار فً الكتابة •

 إدارة ضغوط العمل

o هل ٌتوافر لدٌك الوقت الكافــى إلنجاز كل ما ترغب فى تحقٌقه؟ 

o  معنً الضغط: 

هو استجابة تكٌفٌة ذاتٌة ناتجة عن تفاعل الفرد مع القوى الخارجٌة فى البٌبة المحٌطة والذى قد ٌترتب علٌه آثارا  •

 مادٌة أو نفسٌة أو سلوكٌة 

o متى ٌعتبر الحدث الخارجى مصدراً للضؽوط؟  

o  التهدٌد المحتملPotential Threat  

o   األهمٌــةImportance  

o   عدم التؤكــدUncertainty  

o           الفترة الزمنٌةDuration 
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 اآلثار اإلٌجابٌة للضغوط

  السرعة فى اإلنجاز 

   تشجٌع التفكٌر االبتكارى

  تنمٌة االتجاهات اإلٌجابٌة نحو تفوٌض السلطة

  خلق التنافس اإلٌجابى بٌن العاملٌن

  خلق اإلحساس بؤهمٌة الوقت والعمل على اإلدارة الجٌدة له

 زٌادة اإلنتاجٌة  

 مراحل تطور ضغوط العمل

  مرحلة التنبٌه بالخطر أو اإلنذار: المرحلة األولى 

Alarm  

  مرحلة المقاومـة  : المرحلة الثانٌة

Resistance  

  اإلجهاد أو االستنزاؾ  : المرحلة الثالثة

Exhaustion 

 العبلقة بٌن مستوى الضغوط واألداء
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 مصادر الضغوط: أوالًا 

 المصادر البٌبٌة للضؽوط 

  المصادر الفردٌة للضؽوط

 المصادر التنظٌمٌة للضؽوط  

 المصادر البٌبٌة للضغوط

 المشاركة االجتماعٌة    -   االتجاهات السٌاسٌة    - الظروؾ االقتصادٌة

 تعدد األدوار خارج العمل     -   أجهزة الرقابة الخارجٌة -       التطور التكنولوجى

  الخ..الزحام    -  الطقس والمناخ     -   التلوث البٌبى.  

 المصادر الفردٌة للضغوط

 تعدد الحاجات والرؼبات 

  الرؼبة فى اإلنجاز

  (الخبلفات الزوجٌة- المرض- الطبلق- الوفاة )األحداث االجتماعٌة 

  (متطلبات األسرة مقابل متطلبات الوظٌفة )المسبولٌات االجتماعٌة 

  المثالٌات وفجوة الواقع

  (توجٌه األبناء مثبلً  )فقدان السٌطرة على األمور 

  تهدٌدات الطموحات

  الخوؾ من فقدان الوظٌفة

   اإلحالة للتقاعد أو المعاش
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المصادر التنظٌمٌة للضغوط 

  (.. الجودة الشاملة مثبل )الفلسفات اإلدارٌة الجدٌدة            -  خطط تقلٌص الوظابؾ    -   تقادم المهارات  

  ضعؾ أنظمة اإلتصاالت        -  ضعؾ المعاٌٌر الرقابٌة     -   زٌادة عبء العمل     -   عدم التفوٌض

  تعارض األهداؾ  / تعدد   -  سوء التخطٌط     -   المؽااله فً المركزٌة      -   تفشً الصراعات

  محدودٌة نطاق اإلشراؾ      -  تعدد المستوٌات التنظٌمٌة     -   سوء تحدٌد األولوٌات

  تعدد المهام العاجلة    -   ؼموض الدور   -  صراع الدور  

 النتابج المترتبة علً الضغوط: ثانٌاًا 

  اآلثار الفردٌة اإلٌجابٌة : 

االستقرار الوظٌفً     -  إرتقاع مستوٌات األداء      -  زٌادة الدافعٌة للعمل -  

  تطوٌر العمل    -   السرعة فً إنجاز األعمال -  

  اآلثار الفردٌة السلبٌة: 

اإلكتباب      -  النزعة الفردٌة    -   البلمبااله     -   اإلحباط      -  التوتر     -   القلق     -   ضعؾ التركٌز - 

 اآلثار التنظٌمٌة اإلٌجابٌة :  

المناخ التنافسً الصحً      -  تشجٌع العمل الجماعً     -  التفكٌر اإلبتكاري    -   جودة إتخاذ القرارات - 

تخفٌض التكلفة       -   زٌادة اإلنتاجٌة - 

 

  اآلثار التنظٌمٌة السلبٌة: 

ضعؾ القدرة علً اإلبتكار       -  دوران العمل    -  إرتفاع التكلفة - 

 إنخفاض جودة إتخاذ القرار        -  ضعؾ الوالء واإلنتماء    -   إنخفاض اإلنتاجٌة - 

 مداخل إدارة الضغوط: رابعاًا 

 المداخل التنظٌمٌة للتعامل مع الضؽوط 

 المداخل الفردٌة للتعامل مع الضؽوط   

  تعظٌم التوافق بٌن الفرد وبٌبة العمل

 فعالٌة برامج التوظف 
  ًاألمان الوظٌف

  المكافآت والعابد المادي

  وجود إرشادات واضحة للعمل

  ًاإلثراء الوظٌف

  توسٌع مهام الوظٌفة

   ًبرامج التؤقلم االجتماع

  ًالتدرٌب والتطوٌر الوظٌف

 تبسٌط مهام الوظٌفة  

 

 برامج منع وإدارة الضغوط

               (الخ..الدعم – المساعدة – االتصاالت  )برامج الدعم المعنوى 

  المساعدة فى حل المشكبلت

   إعادة تعدٌل المسار المهنى

   برامج اللٌاقة الصحٌة

   برامج المشكبلت السلوكٌة والعاطفٌة

              (الخ..إصابات– أشعة – كٌماوٌات  )برامج األمان الوظٌفى  

 المداخل الفردٌة للتعامل مع الضغوط

  ممارسة الرٌاضة 
  المشاركة فً أنشطة النفع العام
   الفحص الطبً المنتظم
   التؤمل
   اإلسترخاء

   العبادة
   تغٌٌر نوعٌة العمل
   تغٌٌر المنظمة
  ًجماعات )بناء شبكة الدعم اإلجتماع

  (صداقة
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   األجازات

 

                                                                           

                                                                                    Shuaa al-otaibi                 

            

 21المحاضرة 

 صنــــع القـــــــرارات فً المشروعات الصغٌرة

  راراتــاذ القـــرار واتخــمفهوم الق

. ٌمثل اتخاذ القرارات جوهر العملٌة اإلدارٌة فى أى منظمة ، فالمدٌر أو ربٌس العمل فى أى موقع ما هو إال صانع للقرارات 

والقرار فى حد ذاته لفظ . هذه القرارات ٌتم ترجمتها إلى أعمال أو مهام ٌقوم أفراد المنظمة بتنفٌذها كل فى نطاق اختصاصه

فالقرارات إذا ما هً إال اختٌارات من بٌن الحلول البدٌلة لمشكلة معٌنة أو من بٌن سبل العمل ( Choice)بدٌل لبلختٌار 

 . المتاحة لتحقٌق هدؾ محدد

أما عملٌة صنع القرارات فٌقصد بها مجموعة متتالٌة من الخطوات أو اإلجراءات التى تإدي فى نهاٌتها إلى اختٌار أنسب 

  .الحلول البدٌلة وإصدار القرار الخاص بتنفٌذها 

. وٌوضح الشكل التالً المراحل األساسٌة التى ٌمر بها صنع القرار اإلداري 

 

 

 

 

 مراحل اتخاذ القرارات اإلدارٌة 

 

 

  ات ؟ـــات أم معلومـــبٌان

أوضحنا فٌما سبق أنه بدون توافر المعلومات الصحٌحة ال ٌمكن أن تكون هناك قرارات سلٌمة كما ال ٌمكن التعرؾ على نتابج 

والحقٌقة أن الكثٌرون مازالوا ٌستخدمون لفظ البٌانات كمرادؾ للفظ المعلومات . تلك القرارات حتى وإن تم اتخاذها عشوابٌاً 

ومعناه ٌبٌن أو ٌعطً ، ( Do)وٌنطق ( Dare)رؼم أن هناك اختبلؾ بٌن اللفظٌن فالبٌانات لفظ مشتق من الفعل البلتٌنً  

وٌستخدم هذا اللفظ لبٌان أو إعطاء مجموعة من الحقابق أو الرموز واألرقام التى لٌس لها معنً أو قٌمة وال تصلح بصورتها 

ومعناه اإلخبار ( Informo)وٌنطق ( Informare)أما لفظ المعلومات فمصدره الفعل البلتٌنً . هذا كؤساس التخاذ القرارات

  .أو اإلببلغ بشًء له معنً أو قٌمة 

  :راراتـــتصنٌف الق

وبناء . ٌمكن تناول األنماط المختلفة للقرارات حسب عدة معاٌٌر تبعاً للمواقؾ والحاالت المختلفة التى ٌواجهها متخذ القرار 

 :على ذلك فإننا سنتعرض للتصنٌفات المختلفة للقرارات كالتالً

  .تصنٌف القرارات إلى استراتٌجٌة وتشغٌلٌة وإدارٌة 

 القرارات المبرمجة والقرارات غٌر المبرمجة 

Programmed and Non Programmed Decision  

  .ة ــــرارات المبرمجـــالق- 

  .القرارات غٌر المبرمجة  - 

تحدٌـــد المشكلة 

أو الهدف 

  المطلوب تحقٌقه

 

تحلٌـل وتقٌٌم اآلثــــار 

المترتبـة على كــل 

 بدٌل 

 

متابعة وتقٌٌم 

 نتابج التنفٌــــذ 

 

  تنفٌـــذ القــــرار

 

اختٌار أنسب البدابل 

  وإصــــدار القــــرار

 

تحدٌـد البدابـل أو سبل 

العمل التى تكفل تحقٌق 

 الهـــــــــــــــدف 
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    Decision Environmentالقرارات بحسب المناخ السابد - 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

وتعنً هذه الحالة أن جمٌع البٌانات والمعلومات التى ٌحتاج إلٌها صانع القرارات متاحة : Certaintyحاالت التؤكد  : (1)حالة 

وٌمكن الحصول علٌها، فالمدٌرٌن لدٌهم كافة البٌانات عن ظروؾ التشؽٌل واإلنتاج والموارد، والتكالٌؾ، والعقود، واالتفاقات ، 

وبالتالً فإن متخذ القرار لدٌه حالة من االعتقاد التام بؤن حالة ما أو موقؾ معٌن سوؾ ٌحدث على وجه التؤكٌد وهنا تكون 

  .مهمة متخذ القرار اختٌار البدٌل الذى ٌنتج عنه أكبر منفعة

وتشٌر هذه الحالة أن ما سٌجري فى المستقبل لٌس تحت سٌطرة التؤكد فالمعلومات  : Riskحاالت المخاطرة  (2)حالة 

والبٌانات ؼٌر كافٌة ولذا فمتخذ القرار ٌحتاج إلى بٌانات الماضً إلى جانب حاجته إلى التقدٌر والتوقع وبالتالً االعتماد على 

. االحتماالت المتوقعة لحدوث كل حالة بناء على آراء الخبراء والمختصٌن 

وتمثل تلك الحالة المواقؾ التى ال ٌستطٌع متخذ القرار أن ٌحدد احتماالت  : Uncertaintyحاالت عدم التؤكد  (3)حالة 

حدوث كل حالة منها مستقببلً ، ومن ثم تمثل الخصابص الشخصٌة لمتخذ القرار أهم المعاٌٌر التى ٌمكن علٌها التخاذ القرار 

 كدرجة تفاإله أو تشاإمه أو درجة أسفه على عدم تبنً قرار ما من عدمه

  :تصنٌف القرارات إلى استراتٌجٌة وإدارٌة وتشغٌلٌة

 ( Strategic Decision)القرار االستراتٌجً  (1)

  :تتمٌز القرارات االستراتٌجٌة بالخصابص التالٌة

 المركزٌة فى المستوٌات العلٌا.  

  ًٌعتبر القرار االستراتٌجً قراراً حتمٌا.  

 تتمٌز القرارات االستراتٌجٌة بعدم التكرار.  

 قرارات قلٌلة نسبٌاً فى عددها.  

 قرارات تتعلق بالمدي الطوٌل.  

 قرارات تتعلق بالمنظمة ككل.  

 قرارات تنظم العبلقات بٌن المنظمة وبٌبتها الخارجٌة

  Administrative Decision: القرار اإلداري ( 2)

  :ٌتمٌز القرار اإلداري بالخصابص التالٌة

  مشكبلت التنظٌم

 

  حـــل المشكلة

 

              

      

  التؤكــــد                المخاطرة         عدم التؤكد                     ض  الغمو    

                 Uncertainty                      Risk                    Certain 

 

 

 

 

  عالٌـــــة

 

  الهدفإمكانٌة تحقٌق 

 

 منخفضـــة
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تعتبر  .ٌتم اتخاذه داخل المنظمة لتسهٌل عملٌات اإلنجاز، وبٌان إجراءات تنفٌذ األعمال ، وتحدٌد كٌفٌة الحصول على الموارد 

القرارات اإلدارٌة هامة الستقرار الهٌكل التنظٌمً، وتحدٌد مراكز السلطة والمسبولٌة، ومدي المركزٌة أو البلمركزٌة التى ٌتم 

تهتم القرارات اإلدارٌة بتدفق البٌانات والمعلومات فٌما بٌن إدارات وأقسام المنظمة، وتنظٌم عملٌات  .تطبٌقها بالمنظمة

. االستفادة منها

  Operating Decision: القرار التشغٌلً ( 3)

 : ٌتمٌز القرار التشغٌلً بالخصابص التالٌة

وفٌما ٌسمً بجدولة اإلنتاج ..... تتعلق القرارات التشؽٌلٌة ببٌان التخصٌص للمواد على العملٌات، كذلك العاملٌن واآلالت 

توضح القرارات التشؽٌلٌة مستوٌات المخرجات التى تعمل المنظمة على إنتاجها وذلك ببٌان خصابصها وأبعادها  .والعملٌات 

تعمل القرارات التشؽٌلٌة على ترشٌد النفقات والتكالٌؾ التى تتحملها المنظمة فى  .ومقاساتها ودرجاتها وأشكالها التفصٌلٌة 

سبٌل عملٌاتها اإلنتاجٌة ، سواء كانت هذه التكالٌؾ ثابتة أو متؽٌرة للوحدة الواحدة ، أو مجموعة الوحدات ، من العمل أو 

عادة ما تكون القرارات التشؽٌلٌة ال مركزٌة ، حٌث ٌتم اتخاذها على مستوي اإلدارة واألقسام التشؽٌلٌة كل حسب  .الطاقة 

  .ظروفه ومتطلباته 

  .تتعلق القرارات التشؽٌلٌة بالمدي القصٌر ، فؽالباً ما تكون هذه القرارات شهرٌة أو أسبوعٌة أو حتى ٌومٌة 

. تتخذ القرارات التشؽٌلٌة بصورة متكررة ، فقد تكون ٌومٌة كما سبق القول وذلك لضمان انتظام سٌر العملٌات اإلنتاجٌة 

  :األخطاء الشابعة فى اتخاذ القرارات 

مما ال شك فٌه أن استراتٌجٌات اإلنتاج فى أى مشروع من المشروعات توضع فى ضوء مجموعة من المتؽٌرات الداخلٌة 

والخارجٌة والتى تمثل فى مجموعها بٌبة النظام اإلنتاجً، وتقاس فعالٌة مدٌر اإلنتاج والعملٌات فى اتخاذه للقرارات على 

  :أساس ابتكارٌته ومهارته فى تحقٌق ثبلث أهداؾ ربٌسٌة هً

  .التكٌؾ مع عناصر البٌبة الداخلٌة والخارجٌة التى تحٌط به 

  .التنبإ بدرجة التؽٌر المتوقعة فى البٌبة الداخلٌة أو الخارجٌة واالستعداد لمواجهتها

  .لمصلحته ولتساعده على التكٌؾ مع متطلبات البٌبة الخارجٌة فٌها استخدام القوي التى فى إمكانه التحكم 

وٌمكننا . ومع أخذ االعتبارات السابقة فى الحسبان فإنه كثٌراً ما ٌقع المدٌرون فى بعض األخطاء عند إصدارهم للقرارات 

  :حصر أهم هذه األخطاء فى ثبلث أخطاء ربٌسٌة هً

:  اتخاذ القرارات المسكنة-1

  ناسبؼٌرماتخاذ القرارات فى وقت -2

  اتخاذ القرار وعدم متابعة تنفٌذه-3

  :صنع القرار األخبلقً 

ولما كانت عملٌة صنع القرار عملٌة مركبة تتضمن العدٌد من المراحل، كل منها لها معاٌٌرها الخاصة ، وأهم ما ٌمكن أن 

ٌإدٌه المدٌر فى المنظمة باعتبارها جوهر العمل اإلداري ومحور نجاح اإلدارة وؼالباً ما تكون القرارات ناجحة بقدر ما تكون 

النتابج إٌجابٌة وهى التً تفرق بٌن مدٌر كؾء وأخر ؼٌر كؾء ، وبوضع معاٌٌر أخبلقٌة لكل مرحلة من مراحل صنع القرار 

  أو بٌن مستثمر أخبلقً وآخر ؼٌر أخبلقً. فإنه ٌمكن القول بؤنها التى تفرق بٌن مدٌر أخبلقً ، وأخر ؼٌر أخبلقً 

  (وهً كما ٌوضحها الشكل األول  ):معاٌٌر صنع القرار األخبلقً 

:  وتتضمن المعاٌٌر األخبلقٌة والعلمٌة التالٌة . مرحلة التحدٌد األخبلقً للمشكلة * 

  .التحدٌد الدقٌق للمشكلة من موقع الشخص أو األشخاص المتؤثرٌن بها - 

  .مدي القدر ة على التفرقة بٌن المشكلة والظاهرة ، أو بٌن االسباب والنتابج - 

  .مدي القدرة على تحدٌد المشكلة الربٌسٌة والمشاكل الفرعٌة الناتجة عنها- 

  .مراعاة المعاٌٌر الخاصة بالمعلومات من حٌث الدقة والموضوعٌة والشمول والتكلفة وؼٌرها - 

  .مشاركة المرإوسٌن المتؤثرٌن بالمشكلة بشكل مباشر أو ؼٌر مباشر - 

  .تحدٌد انعكاسات المشكلة على كافة جوانب المنظمة وعلى األطراؾ المتؤثرة بها - 

. الشعور باالنتماء للمجتمع وللمنظمة عند تحدٌد المشكلة - 

  :وتتضمن المعاٌٌر التالٌة . مرحلة تحدٌد وتقٌٌم البدابل أخبلقٌاًا * 

  .تحدٌد أكبر عدد من البدابل المتاحة للقرار - 
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  .مدي االستجابة ألي ضؽوط لئلٌحاء ببدابل معٌنة - 

  .مراعاة العدالة وعدم التحٌز عند تحدٌد وتقٌٌم البدابل - 

  .مراعاة الجوانب القانونٌة والخلقٌة عند تقٌٌم البدابل - 

 : مرحلة اتخاذ القرار األخبلقً ، وتشتمل على المعاٌٌر التالٌة * 

  .مراعاة أن ٌكون البدٌل المختار صحٌحاً ومقبوالً أخبلقٌاً وقانونٌاً - 

.  العبلج الجذري للمشكلة المحددة سلفاً - 

  .تحاشً الخروج بمكاسب خاصة ، أو اتخاذ تصرفات فردٌة لتحقٌق أهداؾ خاصة أو ؼٌر واضحة - 

  .تحقٌق العدالة بٌن مختلؾ األطراؾ المتؤثرة بالقرار - 

  .مراعاة أخبلق المهنة ، والقانون والنظام العام ، وقٌم وتقالٌد المجتمع - 

  .تحاشً الكذب أو الخداع أو التضلٌل عند شرح أو تفسٌر مبررات القرار - 

  .الحرص أن ٌتضمن القرار الوفاء بكافة االلتزامات أو العهود السابقة ، ومراعاة حقوق األخرٌن - 

  .الحرص على أن ال ٌلحق القرار أى أضرار بمصالح المنظمة أو مصالح المتؤثرٌن به - 

. مراعاة إمكانٌات المنظمة ، والظروؾ البٌبٌة المرتبطة بالقرار - 

  :وتحتوي على المعاٌٌر التالٌة. مرحلة تنفٌذ القرار * 

  .مراجعة القرار المتخذ قبل البدء فى تنفٌذه - 

  .مدي قبول المتؤثرٌن بالقرار ورضاهم عن القرار المتخذ - 

  .الحصول على تؽذٌة مرتدة أوالً  بؤول لنتابج التنفٌذ- 

  .التصحٌح الفوري ألى خطؤ مرتبط بالقرار - 

  .مراعاة مشروعٌة نتابج القرار من النواحً الخلقٌة والقانونٌة - 

 .وجود خطة واضحة لتنفٌذ القرار- 

  :المدخل الكمً فى اتخاذ القرارات

  :فى مناقشتنا للمدخل الكمً فى اتخاذ القرارات نود أن نشٌر إلى الحقابق التالٌة

وٌمكن لمتخذ القرار . أن هناك حاجة متزاٌدة الستخدام اإلحصاء واألدوات التحلٌلٌة الكمٌة كؤدوات مساعدة فى اتخاذ القرارات

أن ٌستفٌد إلى حد كبٌر من التسهٌبلت المتاحة فى اإلحصاء وبحوث العملٌات وؼٌرها من األسالٌب الرٌاضٌة خاصة بعد أن 

أصبح استخدام وتطبٌق هذه األسالٌب مٌسراً نتٌجة استخدام الحاسبات اآللٌة وظهور العدٌد من برامج الكمبٌوتر المعلبة أو 

الجاهزة لتنفٌذها ودون الحاجة إلى اإللمام بالنواحً الفنٌة المتخصصة فى مجال تشؽٌل تلك الحاسبات أو حتى فى مجال إعداد 

أن العلوم السلوكٌة أصبحت تحتل أهمٌة خاصة فى معالجة العدٌد من المشكبلت اإلدارٌة ومن ثم فقد أصبح مطلوباً .البرامج 

من متخذ القرارات اإللمام بمبادئ علوم النفس واالجتماع واالنثروبولوجٌا ذلك أن المعرفة المتحصلة من هذه العلوم ٌمكنها 

. المساعدة فى إٌجاد الحلول المناسبة لعدد ال ٌستهان به من تلك المشكبلت اإلدارٌة 

ولهذا فإن األسالٌب الرٌاضٌة  (األفراد)أن معظم القرارات اإلدارٌة ترتبط بطرٌق مباشر أو غٌر مباشر بمشكبلت إنسانٌة  .1

. بمفردها قد ال تمثل أساساًا صالحاًا التخاذ القرارات ، إذ البد من تدعٌمها بالخبرة والتقدٌر الشخصً لمتخذ القرار 

 حالة التؤكد                                  حالة المخاطرة                 حالة عدم التؤكد

 نظرٌة المبارٌات
 

  :التحلٌل اإلحصابً وٌشمل
 

 تحلٌل التعادل
 

 المعاٌٌر التحكمٌة
 

االحتماالت الموضوعٌة 
 والتحكمٌة 

اختبارات الفرص  
نظرٌة القرارات  

االرتباط واالنحدار  
تحلٌل التباٌن  

أسالٌب اإلحصاء البل معلمً  
نظرٌة صفوؾ االنتظار  

نماذج المحاكاة  
تحلٌل شبكات العبلقات  

  تحلٌل التكلفة والعابد
تحلٌل التفاصٌل  
  البرمجة الرٌاضٌة

الخطٌة  
ؼٌر الخطٌة  

العددٌة  
  الدٌنامٌكٌة
األهداؾ  
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نظرٌة المنفعة 
         أسلوب هاجن 
 

  :معاٌٌر عدم التؤكد : ثانٌاًا 

وفى حالة عدم التؤكد قد ٌعجز الباحث عن تخصٌص احتماالت للحاالت المتوقعة بل أنه ٌواجه صعوبة كبٌرة فى تحدٌد تلك 

فإن جهداً إضافٌاً ٌجب أن ٌبذل فى سبٌل الحصول على  (حجم الطلب)الحاالت وفى حالة صعوبة تحدٌد الحاالت المتوقعة 

ومتى أمكن التوصل إلى تقدٌر . معلومات كافٌة عن تلك الحاالت قبل محاولة اتخاذ أى قرار بشؤن االستراتٌجٌة المناسبة

وال ٌمكن القول بؤن معٌاراً ما . الحاالت المتوقعة فإنه ٌمكن االستعانة بعدد من المعاٌٌر فى المفاضلة بٌن االستراتٌجٌات البدٌلة

من هذه المعاٌٌر ٌفضل المعاٌٌر األخرى إذا أن االختٌار فٌما بٌنهما ٌتوقؾ على الخبرة الشخصٌة لمتخذ القرار، وقٌمه 

وفٌما ٌلً نعرض ألهم هذه المعاٌٌر باستخدام بٌانات المثال . ومعتقداته ، درجة تفاإله وأٌضاً درجة تحفظه فى اتخاذ القرارات

.  السابق

  .معٌار التفاإل التام ( 1 )

 . معامل التفاإل ( 2)

 . معٌار التشاإم ( 3)

 . معٌار األسف ( 4)

Shuaa al-otaibi                             

 الواجب االول

 : السإال األول 

  كل ماٌلً من خصابص المشروعات الصؽٌرة فٌما عدا

  ارتفاع التكالٌؾ الرأسمالٌة نسبٌا

 استقطاب العنصر النسابً للعمل فٌها

 التخصص فً اإلدارة 

 تواضع المستوى التكنولوجً

 

 : السإال الثانً

  ٌعنبر كل ماٌلً من معوقات البٌبة الخارجٌة للمشروعات الصؽٌرة ماعدا

  عدم ألمام صؽار المستثمرٌن بالمهارات اإلدارٌة

  .ضعؾ مساهمة الجهات المتخصصة فً دعم المشروعات الصؽٌرة

 عدم ارتباط المشروعات الصؽٌرة بإتحادات ترى مصالحها 

 .عدم وجود قانون موحد للمشروعات الصؽٌرة

 

 : السإال الثالث

  من بٌن المعاٌٌر المستخدمة للتمٌٌز بٌن المشروعات الصؽٌرة والكبٌرة ماٌلً

 عدد العاملٌن

 رأس المال المستثمر 

 المستوى التكنولوجً

  كل ماسبق

 

 : السإال الرابع

  عدد العاملٌن الذٌن ٌجب ان ٌعملو فً المشروع الصؽٌر فً أي دولة هو

 أقل من عشرة 

 من عشرة إلى أقل من عشرٌن عامبل 
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 عشرون إلى أقل من خمسٌن

  الٌوجد عدد محدد ٌطبق فً جمٌع الدول

 

 : السإال الخامس

  الصناعات التحوٌلٌة هً احدى أنواع المشروعات الصؽٌرة

  صح

 خطؤ

 : السإال السادس

  هناك بعض المنشؤت الصؽٌرة فً الدول الصناعٌة الكبرى تعادل حجم منشؤت الكبٌرة فً الدول النامٌة

 صح

 خطؤ

 الواجب الثانً
  1السإال 

 : ٌعتبر المشروع الصؽٌر ذو أهمٌة كبٌرة حٌث انه
 .ٌساهم فً إعداد العمالة الماهرة

 .ٌساهم فى حل مشكلة البطالة
 .ٌؽطى جزء من االحتٌاجات المحلٌة

 .جمٌع ما سبق
 

  2السإال 
 -:تتمٌز المشروعات الصؽٌرة بكل الخصابص االتٌة ماعدا

 .استقطاب العنصر النسابً للعمل فٌها
 .التخصص النسبً فً اإلدارة

 االنتشار الجؽرافً الواسع
 . ارتفاع المستوى التكنولوجً

 
  3السإال 

 -:تعرؾ المشروعات الصؽٌرة طبقا لمإسسة النقد السعودى اعتمادا على كل المعاٌٌر االتٌة ماعدا
 .معٌار العمالة
 .معٌار الملكٌة

 .معٌار التكنولوجٌا

 .معٌار رأس المال
 

  4السإال 
 -:قٌام أحد المستثمرٌن بإنشاء مطعم لتقدٌم الوجبات الؽذابٌة ٌندرج ضمن

 .المشروعات الخدمٌة
 .المشروعات الصناعٌة

 .األعمال األولٌة
 الصناعات التحوٌلٌة

 
  5السإال 

  كل مشروع ٌقوم بشراء سلعة ثم تعببتها أو تؽلٌفها ومن ثم إعادة بٌعها بقصد الحصول على ربح ٌعتبر من
 .المشروعات التجارٌة
 .المشروعات الخدمٌة

 .المشروعات اإلنتاجٌة
المشروعات االفتراضٌة 

 
  6السإال 
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 :ٌساهم المشروع الكبٌر فى كل ماٌلى ماعدا
 .حل مشكلة البطالة

 .تلبٌة احتٌاجات السوق المحلى
 .نقل التكنولوجٌا

 .اعداد العمالة الماهرة
الواجب الثالث 

 :من أهم العناصر التً ٌتضمنها مفهوم القٌادة ماٌلً- 1
  القدرة على التؤثٌرر
  القدرة على االتصال

 القدرة على تحقٌق األهداؾ
 جمٌع ماسبق

 : القابد كما ٌراه المرإوسون ٌجب أن تتوفر فٌه الصفات التالٌة ما عدا-2
  العدالى بٌن المرإوسٌن
 االهتمام بالعمل واألداء

 الحزم والموضوعٌة
 تحقٌق األهداؾ الشخصٌة للقابد

 :اعتماد القابد على السلطة الرسمٌة كؤداة للتحكم والسٌطرة تشٌر إلى القٌادة-3
 األوتقراطٌة
  الدٌمقراطٌة
  الفوضوٌة

 الشًء مماسبق
 : االعتماد على العبلقات اإلنسانٌة كؤساس للعمل ٌعد من خصابص القٌادة-4

 األوتقراطٌة
  لدٌمقراطٌةا

  الفوضوٌة
 الشًء مماسبق

 : القٌام بالعمل الصحٌح من أول مرة وفً كل مرة ٌشٌر إلى-5
  اإلدارة

  إدارة الجودة الشاملة
 القٌادة

 الشًء مماسبق
 : من أهم متطلبات إدارة الجودة الشاملة-6

  التزام اإلدارة العلٌا
  التركٌز على العمٌل

  التطوٌر المستمر
 جمٌع ماسبق

 : ٌتم قٌاس الجودة عن طرٌق-7
  قسمة األداء على التوقعات
 طرح األداء على التوقعات

  حاصل جمع األداء على التوقعات
 الشًء مماسبق

 : وفقا لمعادلة قٌاس الجودة تعتبر جودة السلعة مرتفعة عندما-8
  ٌكون الناتج واحد صحٌح

 ٌقل الناتج عن واحد صحٌح
 ٌزٌد الناتج عن واحد صحٌح

 الشًء مماسبق

 االختبار الفصلً

 : من أىم سمات السياسات الناجحة لممشروع الصغير :1السؤال
 الثبات والجمود
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 التغيير المستمر
 التوازن بين الثبات والمرونة

 ال شيء مما سبق
 

  : عادة تأخذ صورة جامدة وغير مرنة في شكل أوامر والخروج عمييا يعرض الشخص لمعقاب تشير إلى:2السؤال
 القواعد

 السياسات
  الخطط

  اإلجراءات
 

 : من أىم السمات الرئيسية لرسالة المشروع الصغير:3السؤال
 الموضوعية 

 البساطة
 التكيف مع البيئة 

 جميع ما سبق
 

 .تتميز المشروعات الصغيرة بتوفير العديد من فرص العمل لفئات الشباب المتعددة:4السؤال
 صواب

 خطأ
 

 .تعتمد المشروعات الصغيرة إلى حد كبير عمى اإلمكانيات المحمية المتاحة:5السؤال
 صواب

 خطأ
 

 : السبب الجوىري إلنشاء المشروع الصغير والذي يحدد ىويتو وتميزه عن المشروعات األخرى يقصد بيا:6السؤال
  الرسالة
 الرؤية
  الخطة

 ال شيء مما سبق
 

 -:يعتبر كل ما يمى من ايجابيات المشروعات الصغيرة ماعدا:7السؤال
 .تمثل عبئا عمى المرافق والبنية األساسية لمدولة
 .تجميع المدخرات المحمية وتحويميا الى استثمار

 .النمو و التطور الذاتي لممستثمر
 . التمشى مع اتجاىات النمو االقتصادى فى المستقبل
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 : الدوافع الشخصية الختيار االستثمار الحر كمينة لتحقيق النجاح والتميز تشير إلى:8السؤال
 . الحاجــة لإلنجــاز

 .الحاجـة لالستقالل
  . الميل لتحمل قدر معقول من المخاطرة

 .الميل لمضبط الداخمي
 

  -:يعتبر كل ما يمى من المشاكل المعوقة لممشروعات الصغيرة ماعدا:9السؤال
 .الضرائب
 .التسويق

  .التكنولوجيا
 .التمويل

 
 .تتسم المشروعات الصغيرة بمحدودية متطمبات التكنولوجيا:10السؤال
 صواب

 خطأ
 

استغالل الفرص المتاحة طبقا لوجية *المستثمر الصغير ىو الشخص الذي يوجو بكفاءة الموارد بما يساعده عمى :11السؤال
 : نظر

 مدخل السمات
  . المدخل البيئي

 . المدخل السموكي
 المدخل المعاصر

 
 : الخطوات التفصيمية الالزمة ألداء عمل معين يقصد بيا:12السؤال

 السياسات*
  اإلجراءات

 القواعد
 ال شيء مما سبق

 
وتخصيص الموارد وجدولة األنشطة وبيان كيفية ممارستيا *الصياغة المكتوبة بصورة محددة وواضحة والتي تتضمن :13السؤال

 : المشروع الصغير يقصد بيا* لتحقيق أىداف
 األىداف
 الرسالة
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 الرؤية
 الخطة
 

 .تعمل المشروعات الصغيرة عمى زيادة دخول األفراد الذين يعممون فييا، وتحويميم من فئات محتاجة الى فئات منتجة:14السؤال
  صواب

 خطأ
 

تسيطر المشروعات الصغيرة والمتوسطة عمى نسبة كبيرة من النشاط االقتصادي الصناعي في اغمب بمدان العالم فيما :15السؤال
 .:عدا

 .الشيء مما سبق
  .البالد الغنية بالموارد الطبيعية

 .البالد الفقيرة
 البالد المتقدمة صناعيا

 
 .مع التقدم االقتصادي وتطوره تقل فعالية المشروعات الصغيرة فى التنمية:16السؤال
 صواب

  خطأ
 

 -:ىناك أربعة جوانب رئيسية في نموذج االستثمار الناجح وىى كل مايمى ماعدا:17السؤال
  . فى السوق (خدمة / سمعة  )قبول المنتج 

 جاذبية الصناعة
  .تسعير المنتج فى السوق
 .خصائص المستثمر الحر

 
 .تعرف مؤسسة النقد السعودى المشروعات الصغيرة اعتمادا عمى معيار وحيد:18السؤال
 صواب

  خطأ
 

 :إعادة بيعيا بقصد الحصول عمى ربح يعتبر من*تعبئتيا أو تغميفيا ومن ثم *كل مشروع يقوم بشراء سمعة ثم :19السؤال
  المشروعات اإلفتراضية

 .المشروعات التجارية
  .المشروعات األنتاجية

 .المشرعات الخدمية
 

 : النتيجة المراد تحقيقيا مستقبال في تاريخ معين يقصد بيا:20السؤال
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 الخطة
 اليدف
 الرسالة

  ال شيء مما سبق
 

 :يعتبر كل ما يمي من المعوقات الخارجية التي تواجو المشروعات الصغيرة ماعدا:21السؤال
  .عدم ارتباط المشروعات باتحادات ترعى مصالحيا

 .نقص البنية التحتية
 .المنافسة الشديدة

 نقص جيات التمويل
 

األنشطة الذىنية التي تعتمد عمى قدرة مدير المشروع الصغيرعمى تصور الشكل المقترح لألنشطة الالزمة لتحقيق :22السؤال
  : األىداف تشير إلى

 التنظيم
 التخطيط

 الرقابة
 التوجيو

 
 : قدرة المستثمر عمى التوقع و السيطرة عمى األحداث، وتفادي الوقوع في المشكالت يقصد بيا:23السؤال

  . الحاجــة لإلنجــاز
 .الحاجـة لالستقالل

  .اإلبداع
  المبادرة

 
 إن طبيعة المشروعات الصغيرة ال تتالءم مع متطمبات عمل المرأة:24السؤال
 صواب

 خطأ
 

 -:تؤثر المشروعات الصغيرة فى دعم ورفع الكفاءة االنتاجية لممشروعات الكبيرة عن طريق كل مايمى ماعدا:25السؤال
 .انشاء نظام التعاقد من الباطن

 .اعداد العاممة الماىر
 .خفض تكاليف االنتاج

 .نقل التكنولوجيا
 

 . يختمف مفيوم المشاريع الصغيرة من دولة ألخرى وفقا الختالف إمكانياتيا وظروفيا االقتصادية واالجتماعية:26السؤال
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 صواب
 خطأ
 

 : من أىم الشروط الالزم توافرىا في أىداف المشروع الصغير:27السؤال
 البساطة والوضوح

 القابمية لمقياس
  القبول

  جميع ما سبق
 

 .ال يوجد اختالف بين المنشأت الصغيرة فى الدول الصناعية الكبرى والدول النامية:28السؤال
 صواب

 خطأ
 

 -:تتميز المشروعات الصغيرة بكل الخصائص االتية ماعدا:29السؤال
 .ارتفاع المستوى التكنواوجي
 االنتشار الجغرافي الواسع

 .استقطاب العنصر النسائي لمعمل فييا
 .التخصص النسبى فى اإلدارة

 
 .ال تساىم المشروعات الصغيرة فى تحقيق التوازن االقميمى فى ربوع المجتمع:30السؤال
  صواب

 خطأ
 

 : إن نجاح المستثمر يعتمد عمى محورين رئيسيين ىما؛ اإلحساس بالفرصة و اغتنام الفرصة وفقا لوجية نظر:31السؤال
  . مدخل السـمات
 . المدخل البيئي

  . المدخل السموكي
 .المدخل المعاصر

 
 

 :المدخل الذي ينظر لعممية االستثمار باعتبارىا سموكا إداريا وليس مجرد خصائص يتمتع بيا المستثمر:32السؤال
 مدخل السـمات
 . المدخل البيئي

  المدخل السموكي
 .المدخل المعاصر



 

77 

 
عمى الرغم من قمة عدد العاممين في المشروع الواحد إال أن تعدادىا الكبير وانتشارىا الواسع يجعميا تساىم في عالج :33السؤال

 .مشكمة البطالة
 صواب

 خطأ
 

  تعتبر خميطا من السياسات واإلجراءات والقواعد وليا بداية ونياية محددة يقصد بيا:34السؤال
 االىداف 
 الخطط 
  البرامج

 ال شي مما سبق
 

 عمال، يستخدمون معدات بسيطة ومستمزمات انتاج 10ورشة ذات ممكية فردية أو تضامن ، يعمل بيا أقل من :35السؤال
 .محمية

  .مشروع متوسط
 .المشروع الصغير المنزلى
  .المشروع الصغير الحرفى

 .مشروع كبير
 

 -:يساىم المشروع الكبير فى كل مايمى ماعدا:36السؤال
  .حل مشكمة البطالة

 .تمبية احتياجات السوق المحمى
  نقل التكنولوجيا

 .اعداد العمالة الماىرة 
 

باتت المشروعات الصغيرة واحدة من أدوات التنمية االقتصادية واالجتماعية فى الدول الصناعية والنامية عمى حد :37السؤال
 .سواء

 صواب
 خطأ
 

 -:أدت كل العوامل اآلتية عمى زيادة فرص العمل الحر ماعدا:38السؤال
  .العولمة الى زيادة فرص التجارة الدولية

  . التجارة االلكترونية
  .الضرائب

 .النمو المتزايد لقطاع الخدمات فى االقتصاد
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 .غالبا يكون مستيمكي منتجات المشروعات الصغيرة في حدود منطقة تواجد المشروع:39السؤال
 صواب

 خطأ
 : لمشروعو الصغير*يسعى المستثمر الى بناء سمعة طيبة :40السؤال

 .في مرحمة البداية
 .في مرحمة النمو

 في مرحمة النضج
 في جميع المراحل

* فى كثير من المشاكل شديدة االرتباط بالمواطن، مثل االمن الغذائى* تتسبب المشروعات الصغيرة والمتوسطة :41السؤال
 .والكسائى
 صواب

 خطأ
 .اليوجد تعريف محدد لممؤسسات الصغيرة يمكن تعميمو عمى جميع المؤسسات:42السؤال
 صواب

 خطأ
  : الخطوط العامة اإلرشادية التي تعمل كمرشد لكافة التصرفات والقرارات في المشروع الصغير يقصد بيا:43السؤال
 الخطط

 لسياساتا
 التوجيات

 ال شيء مما سبق
 -:أىم المعايير المستخدمة لمتمييز بين المشروعات الصغيرة و المشروعات الكبيرة كل ما يمى ماعدا:44السؤال

  .معيار عدد العاممين
 .معيار رأس المال

  .معيار المستوى التكنولوجي
 .معيار الثقافة التنظيمية

 
 -:تعمل المشروعات الصغيرة عمى كل مايمى ماعدا:45السؤال

 .التكامل الصناعي مع الصناعات الكبيرة
 .زيادة األعباء عمى المواطنين
 .اعداد العمالة الفنية المدربة

 .خمق اسواق كبيرة لمنتجات محمية
 -:يتسم المستثمر الحر بكل مايمى ماعدا:46السؤال

  .القدرة عمى توقع المشكالت
 . التوجو باإلنجاز
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  .القدرة عمى التحدي
  الميل نحو المقامرة

 :المدخل الذي يفترض أن النزعة االستثمارية لممستثمر الصغير ترجع لمتعميم والخبرة والخمفية األسرية ىو:47السؤال
 .مدخا السمات
 .المدخل البيئي

 .المدخل السموكي
 المدخل المعاصر

يتميز المشروع الصغير بأن استثماراتو محدودة كما أن تكمفة رأس المال المستثمر في أصولو الثابتة والمتغيرة مرتفعة :48السؤال
 .نسبياً 

  صواب
 أخط

 .تتميز المشروعات الصغيرة باالنتشار الجغرافي الواسع الذي يجعميا تغطي مناطق مختمفة وأعداد كبيرة من السكان:49السؤال
  صواب

 خطأ
 وجود خصائص االستثمار لدى البعض، دون البعض األخر، يرجع إلى أن المستثمر يتأثر بالثقافة وذلك وفق المدخل:50السؤال

 السموكي 
  البيئي

 السمات 
 المعاصر

 :يعد كل مايمى من المعوقات التى تواجييا المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى دول التعاون الخميجى ماعدا:51السؤال
  .المزايا والتسييالت المقدمة الحكومات

 .ضعف التدريب والتأىيل
  عدم استكمال األطر التشريعية والييكمية

 .عدم توفر قاعدة بيانات إحصائية تتبع نمو المشروعات
 

يوجد حد فاصل بين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة وذلك لعدم اختالف التعاريف من جية الى اخرى وكذلك :52السؤال
 .المعايير
 صواب

 خطأ
 :المدخل الذي يفترض أن المستثمر الصغير توجد لديو خصائص شخصية معينة تقوده الختيار مستقبمو االستثماري:53السؤال

  . مدخل السـمات
 . المدخل البيئي

  . المدخل السموكي
 المدخل المعاصر

 : يعد كل مايمى من االسباب الداخمية لفشل المشروعات الصغيرة ماعدا:54السؤال
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 .ضعف القدرات االدارية
 .عدم توافر الخبرة

  . التضخم
 نقص ميارة العمال

 -:قيام أحد المستثمرين بإنشاء مطعم لتقديم الوجبات الغذائية يندرج ضمن:55السؤال
 .المشروعات الصناعية

 .األعمال األولية
 .المشروعات الخدمية
 .الصناعات التحويمية

 :يعتبر المشروع الصغير ذو أىمية كبيرة حيث انو:56السؤال
 .يساىم فى اعداد العمالة الماىرة 

 .يساىم فى حل مشكمة البطالة
 .يغطى جزء من االحتياجات المحمية

 .جميع ما سبق
 .يتميز العامل فى المشروعات الصغيرة بعدم قابميتة لمتطور والتنمية:57السؤال
 صواب

  خطأ
 .ال يحتاج المشروع الصغير إلى عدد كبير من العمال ليبدأ نشاطو بقدر ما يحتاج إلى ميارة أولئك العمال. :58السؤال
 صواب

 خطأ
 .ىو الفرد الذي يرى الفرص التي ال يراىا اآلخرون ، ويوجو موارده الستغالل ىذه الفرص:59السؤال

 المستثمر الحر
  المدير
  القائد

 المسوق
 : من بين أسباب فشل المشروعات الصغيرة:60السؤال

  .القواعد والقوانين الحكومية
 المنافسة

  نقص خبرة المستثمر الشاب
 جميع ما سبق
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