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 للمكتبات أو مراكز النسخ غير المعلن عنها الطباعة وأتمنى التنسيق وأخذ األذن من الناشر زوطباعة هذا الملف محفوظة .ال يجوحقوق نسخ 
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 :الهمسُة األولى
مة هذِه الهمسات ال أجُد أفضل من أوصً بِه نفسً وإٌاَك بـ " تقوى ٌُّها الطالُب العزٌُز الكرٌم.. أُولى هذِه الكلِمات, وفً ُمقدِّ  هللا تعالى أ

ٌُسرا  } ,{ومن ٌتَِّق هللا ٌجعلَّ لُه مخرجا  } ," ٌنا الذٌن أوتوا الكتاَب من قبلِكم وإٌاكم أِن ِاتَّقوا هللا} ,{ومن ٌتَِّق هللا ٌجعلَّ لُه من أمرِه   ,{ولقد وصَّ
ر ر, وتنفرُج الضوائُق وال تتعسَّ  .فبالتقوى تسُهل األموُر وتتٌسَّ

 
 :الهمسُة الثانٌة

َق بالِجدَّ واالِجتهاد, والنجاَح بالُمذاكرِة والمثابرة, والوصولَ إلى المعالً بالِحرِص والتعب..  –رعاَك هللا  -ِاعلم  أن الِعلَم بالتعلُّم, والتفوُّ
ق  ٌُساِعُدَك على ُبلوِغ ذلك, فمن زَرَع البذلَ والعطاء حَصَد النجاَح والتفوُّ َد قبل االمتحان من أهِم ما  ٌِّ  . – بإذِن هللا –واالِستعداَد الج

 
 :الهمسُة الثالثة

نت م نهم, واحِرص على ِابدأ الُمذاكرة  واالِستعداد لاِلمتحان مستعٌنا  باهلل وحده, ودع عنَك كلِمَة " سوؾ " فإنها سَبٌب لِفشِل الناجحٌَن إن تمكَّ
ٌُؤذٌانِك َب السهَر وكثرَة اإلرهاِق فإنهم    ..فتراٍت من الراحة, وتجنَّ

 
 :الهمسُة الرابعة

ٌُسر ٌعِرفَُك ساِ  ؾ إلٌِه فً الرخاِء وال بحانُه عنَد الشِّدة علم أن التوفٌَق من عنِد هللا, والنجاِح بٌِدِه سبحانُه وحده, فأكثر من طلبِِه ذلك.. وتعرَّ
 والضٌق

 
 :الهمسُة الخامسة

ِب القَلَق واالنزعاَج وكثرَة الوساِوس, وعلٌَك باإلكثاِر من ذكِر هللا فإنها تطُردُ   كلَّ ذلك تجنَّ
 

 :الهمسُة السادسة
َك إذا نسٌت} ,قبلَ أن ُتجاوَب على األسئلة.. تأنَّ فً قراءتها, فالتأنًِّ من هللا, وابدأ باألسهِل منها وإذا استصعَب علٌَك ُسؤالٌ  ,{واذكر ربَّ

د: ) اللهم ال سهلَ إال ما جعلته سهال , وأنت تجعلُ الحزَن إن ش رحمه  -ئت سهال  (, وقد كان شٌُخ اإلسالم ابن تٌمٌة فاستؽِفِر هللا كثٌرا , وردِّ
  .إذا استؽلق علٌه فْهُم شًٍء ٌقول: ٌا معلّم إبراهٌم علِّمنً وٌا ُمفهِّم سلٌماَن فهِّمنً -هللا 
 

 :الهمسُة السابعة
ء, ومن أسبابِه: ضعُؾ اإلٌماِن وؼٌاُب التربٌة, وعالُجُه: تذكُّ  ًِّ ٌّة, وفعلٌ س ر الوعٌِد الذي وَرَد فً ذلك: ) من ؼشَّ فلٌس الؽشُّ ظاهرةٌ سلب

ا   ."منَّ
 

 :الثامنةالهمسُة 
ا} :قال تعالى ٌَ ْن اَر اآلِخَرَة َوال َتنَس َنِصٌَبَك ِمَن الدُّ ُ الدَّ ِه  ,{َواْبَتِػ فٌَِما آَتاَك هللاَّ فنجاُح الدنٌا مرتبٌِط بنجاِح اآلخرة, بل من سعا إلى طاعِة ربِّ

ًَ راؼمةوفالِح آخرته أتتُه   .الدنٌا وه
 

 :التاسعة الهمسُة 
ِ َوَما َشاأخٌرا   ٌء َفالَ َتقُلْ لَْو أَنِّى َفَعْلُت َكاَن َكَذا َوَكَذا. َولَِكْن قُلْ َقَدُر هللاَّ ًْ َطاِن (, فارَض بما .. )... َوإِْن أََصاَبَك َش ٌْ َء َفَعلَ َفإِنَّ لَْو َتْفَتُح َعَملَ الشَّ

ُرهُ هللاُ وٌكتُ   .ُبه, والعاقلُ اللبٌُب هَو الذي ٌستفٌُد من تجاُربِهٌُقدِّ
 
 

 . وإٌاكأسألُ هللا عز وجل لك الفوَز والفالح فً دنٌاَك وآِخرتِك.. كما أسألُُه أن ٌجعلَ هذِه االمتحانات بردا  وسالما  علٌك.. وفَّقنً هللاُ 
 

 ال تنسونا من صالح دعائكم
 سبحان هللا وبحمده ، سبحان هللا العظيم

     أخوكم / عادل الذرمان 

 كلمة ختامٌةهمسات و
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 تعرٌف المشروعات الصغٌرة: -1

 .ال ٌوجد تعرٌف محدد للمإسسات الصغٌرة ٌمكن تعمٌمه على جمٌع المإسسات 

  والكبٌرة وذلك الختالف التعارٌف من جهة الى اخرى وكذلك المعاٌٌر.ال ٌوجد حد فاصل بٌن المإسسات الصغٌرة والمتوسطة 

 ).....هناك عدة معاٌٌر فً ضوئها ٌتم تعرٌف المنشآت الصغٌرة مثل )عدد العاملٌن راس المال، الملكٌة 

 .هناك بعض المنشآت الصغٌرة فً الدول الصناعٌة الكبرى تعادل حجم منشآت كبٌرة فً الدول النامٌة 

 وم المشارٌع الصغٌرة من دولة ألخرى وقفا الختالف إمكانٌتها وظروفها االقتصادٌة واالجتماعٌة التً تحدد مالمح ٌختلف مفه

 وطبٌعة الصناعات القائمة فٌها.

 ومن أهم المعاٌٌر المستخدمة للتمٌٌز بٌن المشروعات الصغٌرة والمشروعات الكبٌرة:

 معٌار عدد العاملٌن. .1

 المستثمر.معٌار حجم رأس المال  .2

 معٌار اإلٌرادات. .3

 معٌار القٌمة المضافة. .4

 درجة التخصص فً اإلدارة. .5

 مستوى التقدم التكنولوجً .6

التً ٌعمل بها ما بٌن  المتوسطة والصناعاتعمال 11بؤنها الصناعات التً ٌعمل بها أقل من  تعرف الصناعات الصغٌرةمنظمة العمل الدولٌة 

 ناعات كبٌرة.ص ٌعد99عامل، وما ٌزٌد عن 99إلى  11

عامل فً مجال تجار الجملة،  111عامل فً مجال التصنٌع، واقل من 311وفً الٌابان المشروع الصغٌر أو المتوسط ٌعمل به اقل من 

 عامل فً مجال التجزئة.51و

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

ملٌون دوالر، 3عامل وإجمالً األصول والمبٌعات حتى 51بؤنها التً ٌعمل بها حتى  وعات الصغٌرةللمشرأن البنك الدولً ٌعتمد تعرٌفا 

آالف دوالر، 11ألف دوالر، وإجمالً األصول حتى 111عمال والمبٌعات اإلجمالٌة السنوٌة حتى  11حتى والمشروعات المتناهٌة الصغر

بالمشروعات ملٌون دوالر، وما زاد عن ذلك فٌصنف  11والمبٌعات حتى عامل وإجمالً األصول 311حتى  المشروعات المتوسطةبٌنما 

 الكبٌرة.

كل شركة أو منشؤة فردٌة تمارس نشاطا اقتصادٌا إنتاجٌا أو تجارٌا أو خدمٌا وال ٌقل رأسمالها المدفوع عن  بالمنشأة الصغٌرةفً مصر ٌقصد 

 .العاملٌن فٌها على خمسٌن عامالخمسٌن ألف جنٌه وال ٌتجاوز ملٌون جنٌة وال ٌزٌد عدد 

 

 أهمٌة المشروعات الصغٌرة والمتوسطة
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شخصا وال  251إلى 1فقد عرف المإسسة الصغٌرة والمتوسطة بؤنها كل مإسسة إنتاج سلع و/أو خدمات تشغل من  المشروع الجزائريأما 

 .ملٌون دٌنار511ملٌار دٌنار أو ال ٌتجاوز مجموع حصٌلتها السنوٌة 2ٌتجاوز رقم أعمالها السنوي 

 مجموع المٌزانٌة السنوي رقم األعمال االجراءعدد  الصنف

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

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

 ملٌون دج الى 200من  50-250 مإسسات متوسطة
 ملٌار دج 2

ملٌون دج الى  100من 
 ملٌون دج 500

 

 المشارٌع الصغٌرة لدى بعض دول العالممفهوم 

 الحد األعلى لعدد العمال الحد األدنى لعدد العمال الدولة

 1000 250 الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة

 500 1 إٌطالٌا وفرنسا

 300 20 الٌابان

 200 1 السوٌد

 99 1 كندا واسترالٌا

 50 1 بلجٌكا والدانمارك

 50 9 مصر

 20 9 السودان

 9 1 العراق

 9 1 غانا

 

بؤنها ذات ملكٌة فردٌة وان عملٌة اتخاذ القرارات اإلدارٌة بٌد المدٌر المالك وغالباً ما  تعرف مؤسسة النقد السعودٌة المؤسسات الصغٌرة

ٌكون هو المإسس للمشروع، وأنها تستوعب نسبة بسٌطة من حصة السوق وال ٌزٌد عدد العمال فٌها عن عشرٌن عامال ورأس المال ال 

 ٌتجاوز عن عشرة مالٌٌن لاير أو ما ٌعادلها.

 المشروعات الصغٌرة بعدة خصائص منها:تتمٌز 

 انخفاض التكالٌف الرأسمالٌة نسبٌاً. -1

 قلة عدد العاملٌن فً المشروع الصغٌر. -2

 تواضع المستوى التكنولوجً واآلالت المستخدمة. -3

 االنتشار الجغرافً الواسع.  -4

 استقطاب العنصر النسائً للعمل فٌها. -5

 ء، والموردٌن.عالقة الوساطة بٌن المدٌرٌن، والعمال، والعمال -6

 التخصص النسبً فً اإلدارة. -7

 التكامل التسوٌقً فً الحصول على احتٌاجاتها. -8

 قابلٌة القوى العاملة للتطور والتنمٌة. -9
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 خصائص المشروعات الصغٌرة:

 انخفاض التكالٌف الرأسمالٌة نسبٌاً: .1

فً أصوله الثابتة والمتغٌرة منخفضة نسبٌاً، مما  ٌتمٌز المشروع الصغٌر بؤن استثماراته محدودة كما أن تكلفت رأس المال المستثمر

 ٌجعل تكلفة خلق فرص العمل فٌها متدنٌة مقارنة بتكلفتها فً الصناعات الكبٌرة.

 

 قلة عدد العاملٌن فً المشروع الصغٌر:  .2

ٌٌر ٌٌحتاج ال  عدد قلة من الرغم وعلى العمال، مهارة أولئك إلى ٌٌحتاج ما بقدر نشاطه لٌٌبدأ العمال من كبٌرٌ  عدد إلى المشروع الصغ

ٌٌٌزها فً استقطاب األٌدي ما العمالة كثٌفٌة ٌجعلها الواسع وانتشارها الكبٌرٌ  تعدادها إال أن الواحد العاملٌٌن فً المشروع  العاملة، ٌم

 وبهذا اإلنسان، عن باآللة فٌٌها ٌٌستعاض التً الكبٌٌرة بالمشروعات مقارنة العمل العاطلة عن األٌدي امتصاص على قدرتها وبالتالً

 فرص العمل. من المزٌدٌ  توفٌرٌ  ف الصغٌٌرة المشروعات تتمٌزٌ 

 تواضع المستوى التكنولوجً واآلالت المستخدمة:  .3

 وتعتمد نسبٌاٌ، متقدم غٌرٌ  المستخدم التكنولوجً ٌٌكون المستوى ما فغالبا التكنولوجٌاٌ، متطلبات بمحدودٌةٌ  الصغٌٌرة تتسم المشروعات

 العمال. مهارة على تعتمد بدورها والتً المستخدمة بسٌٌطة واآلالت األدوات فتكون المتاحة المحلٌةٌ  اإلمكانٌاٌت كبٌر على حد إلى

 

 االنتشار الجغرافً الواسع:  .4

 

 ا نظر وذلك كبٌٌرة من السكان، وأعداد مختلفة مناطق تغط ٌجعلها الذي الواسع باالنتشار الجغرافً الصغٌٌرة المشروعات تتمٌزٌ 

 وحدود اإلنتاج فً إطار هذا مستهلكً ٌٌكون ما غالبا حٌثٌ  أخرى، جهة من ومحدودٌٌة إنتاجها جهة من تؤسٌٌسها تكالٌفٌ  النخفاض

 ٌٌساعد األمر الذي المشروعات، هذه من ٌدٌ  المز بتؤسٌسٌ  المحلً المجتمع تلبٌٌة احتٌاجات ٌستدعً الذي األمر المشروع، إقامة منطقة

 .المتوازنة التنمٌةٌ  وتحقٌقٌ  اإلقلٌٌمٌةٌ  التفاوتات تقلٌلٌ على 

 

 استقطاب العنصر النسائً للعمل فٌها: .5

 النساء من ملفتة نسبة تستقطب فٌٌها، حٌثٌ  للمرأة البارز الدور المنشآت من غٌٌرها عن الصغٌٌرة المنشآت فً ٌاٌلحظ ما أبرز لعل

 إلى إقلٌمٌ  أو من قطاع إلى قطاع مشاركتها من نسبة تفاوتت وإن ذلك المشروع، فً عاملة أم صاحبة المشروع كانت سواء بها للعمل

 المناطق األكثر احتٌاجاً  سٌما فً المرأة متطلبات عمل أكبر بشكل توائم الصغٌٌرة طبٌٌعة المشروعات" أن ٌٌتضح أنه إال إقلٌٌم،
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 وٌمكن تصنٌف أنواع المشروعات الصغٌرة ضمن عدة تصنٌفات فأحدها ٌقسم المشروعات الصغٌرة إلى ثالث مجموعات:
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 أنواع المشروعات الصغٌرة : 
 

 واإلنتاج الحٌوانً. الزراعٌةٌ  األعمال مختلف وتشمل األعمال األولٌة: -1

ٌٌةٌ  الصناعات -2  على باالعتماد وسٌٌطة أو نهائٌةٌ  ومنتجات سلع إلى لٌها األولٌٌة لتحوي المواد تستخدم التً المشارٌعٌ  وتشمل :التحوٌل

 لدٌٌها. التً اآلالت والمعدات

 بؤنفسهم كخدمات بها على القٌاٌم القادرٌنٌ  أو الراغبٌنٌ  غٌرٌ  وأعمال األشخاص خدمات بتقدٌمٌ  القٌاٌم تشمل والتً :الخدمات مشروعات -3

 .وغٌٌرها والتعلٌمٌ  والتدرٌبٌ  والترفٌهٌ  الصحة

 

 :-هًو أقسام ثالثة إلى النشاط ثٌ ٌح من ةغٌرٌ الص المشروعات قٌسم آخر فٌ نٌتص وهناك

 مضافة، ٌمةٌق تخلق ًالت عٌ رٌالمشا تلك أي طٌ سٌو أو ًنهائ منتج إلى الخام المواد لٌ وٌتح أي لٌ وٌالتح أساسها اإلنتاجٌة:المشروعات  -1

 :نوعان إلى تنقسم وبدورها

 ةٌ ٌالمحل الموارد تستخدم ًالت اإلنتاج العمل وورش ةٌ ٌٌدولٌوا ٌرةٌالصغ الصناعات مثل ةٌ كٌاستهال اعسل تنتج ًالت المشروعات. 

 اٌراتٌالس لصناعات ٌطةٌالوس كالصناعات أخرى سلعة إنتاج ًف تساهم ألجزاء ةٌ ٌإنتاج اعسل تنتج ًالت عٌ رٌالمشا. 

 كانوا خدمة مٌ ٌبتقد عنهم اٌبةٌن تقوم ثٌ ٌح أجر، مقابل نٌ رٌاآلخ لصالح ما خدمة تقدم ًالت المشروعات ًوه المشروعات الخدمٌة: -2

 .والتنظٌفٌ  واإلصالح اٌحةٌوالس المواصالت خدمات مثل بها، اٌمٌالق ٌعونٌٌستطٌ ال أو نفسهمبؤ بها قٌومونٌس

 قٌومٌ مشروع كل ًه أي ربح، قٌ ٌتحق أجل من مختلفة، سلع عدة أو ما سلعة عٌ زٌوتو ٌعٌ وب شراء أساسها المشروعات التجارٌة: -3

 جزئةوالت الجملة تجارة مثل ربح على الحصول بقصد هاٌعٌ ب ثم ومن فٌهاٌتغل أو تعبئتها أو ٌعهاٌب بإعادة قٌومٌ ثم سلعة بشراء

 أنواع المشروعات الصغٌرة 

من حٌث 

 المجال

من حٌث 

 الهدف
من حٌث 

نظم 

 

من حٌث 

 الشكل القانونً

 صناعً

 زراعً

 خدمً

 تربٌة

مشروعات تنفٌذٌة 

 لمشروع كبٌر

مشروعات صغٌرة 

لتحقٌق الربح 

 والدخل

 مشروعات صغٌرة

نظام إنتاج 

 علمً

نظام الصناعة 

 العائلٌة

نظام الحرف 

 الٌدوٌة

 نظام الورش

 ملكٌة فردٌة

 شركة فردٌة

 محدودةملكٌة 

 شركة توصٌة بسٌطة

 ملكٌة عامة
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 :إلى ٌرةٌالصغ الصناعات مسمى تحت الصناعة مجال ًف ٌرةٌالصغ المشروعات ٌصنفٌ أخر فٌ ٌتصن وهناك

 ًالمحل المجتمع جاتٌااحتٌ  ًتلب ةٌ ٌدٌ ٌوتقل ةٌ ٌٌدوٌ منتجات وتنتج ةٌ ٌدٌ ٌالتقل ٌعٌ التصن طرق تستخدم ًالت :ةٌ ٌالحرف دٌةٌ ٌالتقل الصناعات -1

 ٌط؛ٌالبس

 المنتجات مثل أكبر ٌهاٌعل الطلب ونٌك منتجات بإنتاج زٌ ٌوتتم :ةٌ ٌوالتقلٌدٌ  ٌثةٌالحد ٌنبما  اإلنتاج طرق تستخدم التً الصناعات -2

 .واألثاث ةٌ ٌالجلد

 .) إلخ... ٌة،ٌالطب ٌة،ٌٌماوٌالك ٌة،سٌلهندا (المجاالت وبمختلف :متطورة منتجات تنتج التً الصناعات -3

 

 المشروعات الصغٌرة: أهمٌة

 تعمل فً مجال األنشطة االنتاجٌة والخدمٌة والسلعٌة الفكرٌة. -1

 

 تغطً جزء كبٌر من احتٌاجات السوق المحلً. -2

 

 تساهم فً إعداد العمالة الماهرة. -3

 

 تشارك فً حل مشكلة البطالة. -4

 

 تعد المكون االساسً فً هٌكل االنتاج واالقتصاد فً بالد العالم. -5

 

 للقطاع االكبر من العمالة فً مختلف المجتمعات.استٌعابها  -6

 

 تساعد على تطوٌر التكنولوجٌا والفنون االنتاجٌة المحلٌة فً المجتمع ودفع هذه المشروعات الى مواقف تنافسٌة جٌدة. -7

 

 –خدمات  –تجارة  –ان المشارٌع الصغٌرة تعمل على تحقٌق التوازن االقلٌمً فً ربوع المجتمع لعملٌة التنمٌة االقتصادٌة )صناعة  -8

مقاوالت( وفً االنتشار الجغرافً وتحقٌق النمط المتوازن لجمٌع اقالٌم الدولة، وزٌادة حجم االستثمارات فً هذه االقالٌم، وزٌادة فرص 

 العمل وازالة الفوارق االقلٌمٌة الناتجة عن تركٌز االنشطة االقتصادٌة فً اقلٌم معٌن.

 

 شاهٌر فً العالم نجد انهم قد بدأوا بمشارٌع صغٌرة ثم أصبحوا من الشركات العمالقة.تم استعراض كافة االثرٌاء والم  -9

 

باتت المشروعات الصغٌرة كواحدة من احدى ادوات التنمٌة االقتصادٌة واالجتماعٌة واحد اهم عناصر االستراتٌجٌة فً عملٌات التنمٌة   -11

لنامٌة على حد سواء وان هذه الشركات لدٌها قدرة على االستجابة لمتغٌرات والتطور االقتصادي فً معظم دول العالم الصناعٌة والدول ا

 السوق والتطور السرٌع لحركة العرض والطلب وباتت فرصها بالنمو والبقاء أكبر من الشركات الكبٌرة ذات المرونة االقل.

 

وبرامج التدرٌب التً تإهلهم لٌصبحوا من رجال  اعداد الرواد من الشباب وزٌادة نسبتهم من خالل تطوٌر الخطط والمناهج التعلٌمٌة  -11

 االعمال واالتجاه نحو العمل الحر الخاص وتعطٌهم فرص النجاح.
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 المعوقات والمشاكل التً تواجه المشروعات الصغٌرة والمتوسطة:

  صعوبات تسوٌقٌة وإدارٌة .1

  إلى ضعف الكفاءة التسوٌقٌة المالٌة لهذه المشروعات الصناعٌة، وهو ما ٌإدي اإلمكانٌاتانخفاض 

 ًوالمستهلك الخارجً بمنتجات المشارٌع عدم وجود منافذ تسوٌقٌة منتظمة لتعرٌف المستهلك المحل 

 عدم توافر الحوافز الكافٌة للمنتجات المحلٌة.  

  اإلدارةالحدٌثة فً  األسالٌبعدم اتباع 

  المتاحة لدى هذه المشروعات واإلحصاءاتنقص المعلومات. 

  صعوبات فنٌة .2

 استخدام اجهزة ومعدات قد تكون بدائٌة او اقل تطورا 

 ضعف اسالٌب الصٌانة.  

  ًالدولٌة األسواقعدم اتباع المعاٌٌر الفنٌة والهندسٌة المتبعة ف.  

 على خبرة أصحابها االعتماد. 

  صعوبات تموٌلٌة .3

 على التموٌل الذاتً االعتماد.  

 ضعف زٌادة رإوس أموالها عن طرٌق طرح اسهم مالٌة  

 تردد الجهات المصرفٌة فً منح المشروعات قروضا ودعم مادي.  

  تتعلق بالسوق والمنافسة صعوبات .4

 عدم القدرة على التوسع والنمو.  

  الكبٌر اإلنتاجعلى وفورات  االعتمادعد القدرة على 
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 استفسارات المحاضرة األولى

 س، ج

باألعداد التي تم ذكرها في المحاضرات النصية مثل عدد  مطالبونهل نحن  -1

 وغيرها؟العمال ورقم األعمال 
  -نحن مطلوب منا التركيز فقط على كل من:

 .6ص  تعريف منظمة العمل الدولية للصناعات الصغيرة  -

 .7ص الصغيرةتعريف البنك الدولي للمشروعات  -

 .11ص تعريف مؤسسة النقد السعودية للمؤسسات الصغيرة -

وقراءه باقي التعاريف حتى ندرك الفروق بين الدول المختلفة لتعريفها المشروع 

 الصغير، وغير مطالبين بحفظ ما ورد بهم من أرقام.

ماذا يقصد بمعيار القيمة المضافة عند التمييز بين المشروعات الصغيرة  -2

 4في الشريحة رقم  والكبيرة؟طة والمتوس
، األرض ،مالةالع)عناصر اإلنتاج قيمة المضافة على مساهمةهي القيمة المضافة  -

 Value القيمة المضافةوقد تعرف  .لزيادة قيمة منتج معين )ورأس المال

Added " القيمة اإلضافية التي خلقت خالل مرحلة معينة من مراحل اإلنتاج أو بأنها

 ."من خالل التسويق

 جميع في الخدمات لقطاع الفقري العمود هي والمتوسطة الصغيرة الشركاتتعتبر  -

 المقابل، وفي. المضافة القيمة إجمالي من أكثر أو٪ 60 تمثل حيث تقريبًا، البلدان

 معظم في التصنيع في المضافة القيمة في كبيرة مساهمة الكبيرة الشركات تقدم

 .البلدان

في التفرقة بين  االعتماد عليها ايير التي يتممعمن اللذلك يعد معيار القيمة المضافة  -

 المشروعات الصغيرة والمتوسطة من ناحية والمشروعات الكبيرة.

 بصفة والمبيعاتعدد العاملين واجمالي األصول الخاصة ببالنسبة األرقام  -3

مطلوب حفظهم ام فقط  هل  9الشريحة رقم إلى  6رقم عامة من الشريحة 

 عليه؟هل الجدول يسأل  9هي للتوضيح؟ وبالذات في الشريحة رقم 

 -من: يتم التركيز فقط على تعريف كل  -

 .6منظمة العمل الدولية للصناعات الصغيرة ص  -  

 .7تعريف البنك الدولي للمشروعات الصغيرة ص -

 .11تعريف مؤسسة النقد السعودية للمؤسسات الصغيرة ص -

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%86%D8%A7%D8%B5%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%AC
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%B6
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%A3%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84
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ليست هي تزيد من خلق فرص عمل في أبالنسبة للمشروعات الصغيرة   -4

ان  14كيف مكتوب في الشريحة رقم ف البطالة،السوق مما يؤدي إلى تقليل 

  تكلفة خلق فرص العمل تكون متدنية؟

بكل تأكيد المشروعات الصغيرة والمتوسطة تعد رافد أساسي في خلق فرص عمل،  -

 البطالة.والمساعدة بقوة في تخفيض 

 هناك اختالف كبير بين خلق وتوفير فرص عمل، وبين تكلفة خلق فرص العمل. -

لدى  بسيطة او بدائية مهاراتتوافر يعتمد المشروع الصغير على  الغالبفي  -

أو على مهارات صاحب المشروع ذاته، وبالتالي تكلفة توفير او خلق فرص العاملين 

 منخفضة ومتدنية التكلفة.عمل في فالمشروع الصغير 

وعلى النقيض فالمشروعات الكبيرة تحتاج مهارات اعلى لدى العاملين وللحصول  -

عليها يتطلب تكلفة مرتفعة من اعالنات واجراء مقابالت للمتقدمين لشغل تلك 

 ائف وبالتالي فإن تكلفة خلق فرص عمل مرتفعة لديها.الوظ

بالنسبة لتقسيم المشروعات من حيث الهدف ما الفرق  19في الشريحة رقم  -5

بين المشروعات الصغيرة وبين المشروعات الصغيرة لتحقيق الربح 

المشروعات الصغيرة من حيث الشكل  ألنواعايضا بالنسبة  ؟،والدخل

القانوني ما الفرق بين ملكية فردية وملكية عامة وشركة فردية وملكية 

 محدودة ؟

 

 :الهدف إلى حسبقد يصنف المشروع الصغير  -

 مشروع صغير يؤسس من أجل تحقيق الربح وزيادة الدخل. -

 مشروع صغير يؤسس من أجل ايجاد او توفير فرص عمل. -
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 المشروع الصغير حسب الشكل القانوني إلى:وقد يصنف  -

، وهي تلك المنشأة التي يملكها فرد واحد يديرها بنفسه، ويحصل لمنشأة الفرديةا

على جميع األرباح، بجانب تحمله كل المسؤوليات، والموظفون الذين يأتي بهم 

من يعدون ثانويين ال شأن لهم إال بقدر ما يعطيهم من الصالحية، وما يقرر لهم 

 .الحقوق

وهي ما إذا كان شخصان أو أكثر، يشتركون في ملكية وإدارة  شركة التضامن

المشروع، بقصد تحقيق الربح، فهي ليست كالشركة الفردية السابقة، وإنما شركة 

تضامنية وهي تشبه الشركة الفردية في أن كل واحد من المشتركين، يكون مسؤوالً 

الحال، محدود أمام الشريك اآلخر، فهي شركة فردية غير محدود، ولكن بطبيعة 

موسعة وتعمل على الجمع بين المواهب والكفاءات والخبرات والثروات، ألشخاص 

متعددين، وبالتالي تتمكن شركة التضامن من الحصول على قدر أكبر من رأس مال 

 .الفرد

أو أكثر،  وهي شركة التضامن، بأن يكون هناك في الشركة فردان شركة التوصية،

لكن يضاف إلى القسم الثاني إضافة أناس آخرين، يعطون ويوصون، وليس لهم 

شؤون في الشركة إال أنهم يأخذون من الربح ويعطون للخسارة كذلك بالنسبة 

ألموالهم، وال يتمكن الموصي من التصرف في حصته بالبيع ونحوه إال بموافقة 

 .الشركاء

بشخصية معنوية مستقلة، عن شخصية  وتتمتع هذه الشركة شركة المساهمة،

أصحابها الذين يساهمون في رأس مالها، أي أنها وحدة قانونية قائمة بذاتها، ولها 

 .حقوقها القانونية

شريحة  التحويلية؟المشاريع اإلنتاجية والصناعات  بين الجوهريما الفرق  -6

 .21،20رقم 

 -إلى:يتم تصنيف المشروعات الصغيرة  20الشريحة 

 مشروعات أولية. -

 مشروعات تحويلية. -

 مشروعات خدمية. -

 -اخر: تصنيف اخر يعتمد على النشاط، بمسمي  21بينما تتناول الشريحة 

 مشروعات انتاجية. -
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 مشروعات خدمية. -

 مشروعات تجارية. -

 فالمشروعات االنتاجية هي مشروعات تحويلية في االساس.

بالنسبة المشاريع الخدمية هل يمكن أن نصيغها بمعنى اخر موجود في  -7

  (كالهما صحيح) ؟22و20الشريحة رقم 

 

 فييكاد يكون نفس التعريف  20الشريحة  فيالتعريف الخاص بالمشروعات الخدمية 

 منهما. أي، فكالهما صحيح، ويمكن االعتماد على 22الشريحة 

 

 

  هاتين العبارتينمعنى  توضيح هل يمكن 29الشريحة رقم  في -8

عدم القدرة على  مالية،ضعف زيادة رؤوس أموالها عن طريق أسهم  "

  الكبير ؟االعتماد على وفرات اإلنتاج 

رؤوس أموال الشركة الصغيرة عن طريق طرح أسهمها زيادة : ضعف أوالا 

 السوق. فيية المال

الها من خالل طرح يادة رأس مبمعنى أن الشركة الصغيرة ال تتمكن من ز

وافر وعدم ت، الجمهور بهام معرفة عد بسببسوق المال،  فيية مال أسهم

م توافر امكانيات مالية وعدشركات الكبيرة، خطط مستقبلية واضحة مثل ال

 .سوق المال فيضخمة لطرح اسهمها 

 الكبيرعدم القدرة على االعتماد على وفرات اإلنتاج  ثانيا:

ي تمكنه ية التاالمكانيات الفنية وال المال نى أن المشروع الصغير ال يمتلكبمع

 ق وفراتيحقمن خالله يمكن تذي ، والمن انتاج حجم كبير من الوحدات

 تكاليف االنتاج".ير" تخفيض الحجم الكب

 (2-8) من األسئلةمن  ستفساراتما جاء من اجابات في اال*

 .والفهم فقط لإليضاح
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 دور المشروعات الصغٌرة والمتوسطة فً التنمٌة

 حجام االخرى من المشروعاتواالبٌن المشروعات الصغٌرة الفرق 

  

 اآلتٌةوٌتضح من الجدول السابق التعارٌف 

 خمسة عمال، ٌستخدمون معدات ٌدوٌة ومستلزمات انتاج محلٌة وتسوق مشروع فردى بالمنزل ٌعمل به أقل من -:المنزلًالمشروع الصغٌر 

  .والمعارف لألسرةمنتجاته 

 عمال، ٌستخدمون معدات بسٌطة ومستلزمات انتاج 01بها أقل من  ورشة ذات ملكٌة فردٌة أو تضامن ، ٌعمل -:الحرفًالمشروع الصغٌر 

 محلٌة، وتسوق منتجاته بالمنطقة المحٌطة بها

 نصف الٌة تاال، ٌستخدمون عمال 51 -01مصنع ملكٌة، أو شركة ٌعمل به من «-: المشروع الصغٌر

 مزاٌا المشروعات الصغٌرة: 

 تقوم المشروعات الصغٌرة بدور مؤثر فً دعم ورفع الكفاءة االنتاجٌة للمشروعات الكبٌرة:  -

تفعة اعداد العاملة الماهر: غالباً ما ٌعمل بالمشروعات الصغٌرة عمالة غٌر ماهرة، والتً تترك المصانع الكبٌرة التً تجتذبها باألجور المر -0

 والمزاٌا االفضل.

انشاء نظام التعاقد من الباطن: فً العدٌد من الدول لتخفٌض تكالٌف وزٌادة القٌمة المضافة، تصبح الصناعات الصغٌرة مكملة ومغذٌة  -2

 ومعتمدة على الصناعات الكبٌرة. 

 إدارة المشروعات الصغٌرة والمتوسطة

 

http://www.cofe-cup.net/
http://www.cofe-cup.net/


                       الثانٌةالمحاضرة  -  مشروع التخرج 

 2الصفحة التعلين عي بعد                                                                                               –جاهعة اإلهام عبدالزحوي بي فيصل  

 هـ1441 األولالفصل      e7sasعادل الذرهاى ، أهاًي ،  إعداد : 

 الملف محفوظة .ال ٌجوز للمكتبات أو مراكز النسخ غٌر المعلن عنها الطباعة أتمنى التنسٌق وأخذ األذن من الناشر حقوق نسخ وطباعة هذا

 
 

cup.net-www.cofe منتدٌات كوفً كوب 
ذات التكلفة  قدرة المشروعات الصغٌرة  على خفض تكالٌف االنتاج: نتٌجة لتمٌزها بانخفاض تكلفة العمل، واستخدم اآلالت ومعدات -3

 االنتاج منخفضة.  

 مع نمو المشروعات الصغٌرة تزداد درجة تخصصها والتً ٌصاحبها مهارة عالٌة تمكنها من انتاج المنتجات بفعالٌة وتكلفة أقل.  -4

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

 ات الكبٌرة على جزء من القٌمة المضافة. تحصل المشروع -6

 دور المشروعات الصغٌرة والمتوسطة فً التنمٌة: 

 .تسٌطر المشروعات الصغٌرة والمتوسطة على نسبة كبٌرة من النشاط االقتصادي الصناعً فً اغلب بلدان العالم 

  من اجمالً عدد المنشآت الصناعٌة 01 -% 01افراد نسبة تتراوح ما بٌن  01شكلت المنشآت الصناعٌة التً ٌعمل بها أقل من %

 فً العالم. 

  .مع التقدم االقتصادي وتطوره تزداد فعالٌة المشروعات الصغٌرة فً التنمٌة 

 

 تساهم بشكل مباشر فً مواجهه وحل مشكلة البطالة عن طرٌق خلق فرص عمل كثٌرة وتشغٌل اعداد ضخمة من االفراد. -0

 معٌشة وذلك بتوفٌر فرص عمل منتجة لقطاع عرٌض من المجتمع بمختلف فئاته. زٌادة الدخل القومً ورفع مستوى ال -2

 تإدي الى االستقرار االجتماعً وذلك بزٌادة دخول االفراد التً تعمل فٌه، وتحوٌلهم من فئات محتاجة الى فئات منتجة.  -3

 تساهم فً ظاهرة التحضر حٌث تقوم بالتوطن فً نفس الموقع الذي توجد به خدمات.  -4

تعطى فرصة كبٌرة ألصحابها للتطلع لنمو الدافع الشخصً االمتالك ٌإدي الى الحصول على دخل أفضل، ٌإدي لتحسٌن مستوى  -5

 المعٌشة. 

 حل كثٌرة من المشاكل شدٌدة االرتباط بالمواطن، مثل األمن الغذائً والكسائً.  -6

 المدربٌن. اعداد العمالة الفنٌة المدربة تسمح بتكوٌن عرٌضة من العمال المهرة  -0

 االستجابة والتكٌف لمتطلبات المستهلكٌن بصورة سرٌعة لتناسب ذوق ورغبة المستهلكٌن بدرجة عالٌة.  -0

 خلق روح التكامل الصناعً مع الصناعات الكبٌرة وذلك من خالل التكامل الجزئً.  -9

 خلق أسواق كبٌرة لمنتجات محلٌة مما ٌساعد على تشجٌع االستثمار والتصدٌر.  -01

 لتكلفة االستثمارٌة ٌساعد على مشاركة اعداد كبٌرة من االفراد ذوي االموال المحدودة فً مختلف االنشطة. انخفاض ا -00

تجمٌع المدخرات المحلٌة وتحوٌلها الى استثمار حٌث ٌفضل الكثٌر استثمار اموالهم تحت اشرافهم مباشرة أو على مستوى االسرة أو  -02

 مجموعة من االصدقاء. 

 التكنولوجً والتقنً من خالل تقدٌم افكار حدٌثة مبتكرة أو تطوٌر أفكار قائمة. اٌجاد مصدر للتطور  -03

 خلق نواه لتكوٌن المشروعات الكبٌرة عن طرٌق النمو والتطور الذاتً أو عن طرٌق االندماج مع مشروعات اخرى.  -04

ة مما ٌشهد تطوراً واضحاً للمشروعات التمشً مع اتجاهات النمو االقتصادي فً المستقبل خاصة بعد التوجه عالمٌاً نحو الخصخص -05

 الصغٌرة والمتوسطة كؤساس للنمو االقتصادي. 
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 هناك بعض السلبٌات للمشروعات الصغٌرة والمتوسطة تتمثل فً:

 تلوث البٌئة. 

 نتٌجة انتشار الصناعات المعدنٌة، والنجارة، المدابغ والصناعات الجلدٌة. -

 له اثار على مرافق والبنٌة االساسٌة، وٌنتج عنها خسارة مادٌة ضخمة.  -

  .ألف منشؤة 951بلغ  2100السعودٌة فً عام  عدد المشروعات الصغٌرة المتوسطة العاملة فً المملكة العربٌة

  .%منهم عمال اجانب 09ملٌون عامل،  02.4ٌعمل بها نحو  

  .االقتصادٌة األنشطة% 40بنسبة تتعدى  ٌتركز نشاط المنشآت الصغٌرة والمتوسطة فً تجارة الجملة والتجزئة 

 السعودٌٌن العاملٌن فً المنشآت الصغٌرة والمتوسطة % من 0.32ز عمل السعودٌٌن فً نشاط الجملة والتجزئة بنسبة ترك 

 عوامل زٌادة فرص العمل الحر: 

 استمرار معدالت التغٌر فً العالم، خلق فرصاً جدٌدة أمام رواد األعمال.  -0

 النمو المتزاٌد لقطاع الخدمات فً االقتصاد.  -2

 ادت العولمة الى زٌادة فرص التجارة الدولٌة.  -3

 ٌة. سهلت التجارة االلكترونٌة عملٌة انشاء مشروعات، والقٌام بالتصدٌر بتكالٌف زهٌدة مقارنة بالتجارة التقلٌد -4

 عوامل شخصٌة تزٌد من دافعٌة االشخاص.  -5

 دوافع إنشاء المشروعات الصغٌرة والمتوسطة: 

 تولٌد اإلنتاج والدخل وفرص العمل. -أ 

 زٌادة التراكم الرأسمالً، وتعبئة المدخرات القومٌة.  -ب 

 خلق وصقل المهارات الفنٌة واالدارٌة الالزمة لدفع عجلة التصنٌع.  -ج 

 نشر النمو االقتصادي على اكبر قدر من المساحة الجغرافٌة، وتحقٌق زٌادة التوازن االقلٌمً للتنمٌة.  -د 

 خلق ودعم مجاالت للتصدٌر غٌر المجاالت التقلٌدٌة.  -ه 

 تلبٌة جزء من السوق المحلً خاصة من السلع التً ٌمكن انتاجها بشكل اقتصادي.  -و 

 اعادة توزٌع الدخل والثروة بشكل أفضل.  -ز 

 لمساهمات كصناعات فرعٌة ومغذٌة للمشروعات الكبٌرة. ا -ح 

 توفٌر رافد هام من روافد االبتكار واالبداع والتمٌٌز التكنولوجً.  -ط 
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 دوافع انشاء المشروعات الصغٌرة والمتوسطة:

 الدوافع السلبٌة واالٌجابٌة المحفزة على انشاء مشروع صغٌر. 

 دوافع سلبٌة دوافع اٌجابٌة

 .توافر رأس المال 

 .وجود فكرة مشروع 

 .الرغبة فً االستقالل 

 .الرغبة فً تحقٌق عائد مادي مرتفع 

 .حب المغامرة 

 .تشجٌع األهل 

 .التشجٌع من جانب أجهزة الدولة 

 .تحقٌق الذات 

  سوء الظروف المرتبطة بالعمل فً المجال

 الوظٌفً.

 .المعاناة من البطالة 

  عدم الرغبة فً العمل فً وظٌفة حكومٌة أو

 خاصة.

 غلب على الظروف المحٌطة.الت 

 

 الجهات الداعمة للمشروعات الصغٌرة والمتوسطة: 

ات حتى ٌتم توفٌر البٌئة الصالحة والمتطلبات الالزمة لعمل المشروعات الصغٌرة والمتوسطة ال بد من توافر الجهات التالٌة لتقدٌم المساعد

 الالزمة: 

  جهة تتولى مسئولٌة التخطٌط المركزي لهذه الصناعات. وقد تكون قسماً متخصصاً فً وزارة الصناعة فٌساعد تلك المشروعات

 فً التموٌل والتسوٌق لمنتجاتها. 

  .جهة تتولى مسئولٌة تقدٌم المساعدات للعاملٌن واصحاب المشروعات من تؤمٌنات ومعاشات 

 د األعمال. وٌمكن أن تكون الجامعات والمعاهد. جهة تساعد فً عملٌة خلق وتطوٌر روا 

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

  .جهة تتولى مسئولٌة توفٌر المعلومات المتعلقة والالزمة للمشروعات 

  .جهة تموٌلٌة تتخصص فً التعامل مع حجم تلك المشروعات 

 ئولٌة ضمان مخاطر االئتمان المصرفً للمشروعات. جهة تتولى مس 

  .جهة متخصصة فً تقدٌم المساعدات التسوٌقٌة 

% من 20% من اجمالً الشركات وتستوعب نحو 93م 2103تشكل المشارٌع الصغٌرة والمتوسطة فً المملكة العربٌة السعودٌة عام 

 العمالة. 

صاد السعودي وتركٌز المملكة على التنوٌع االقتصادي ومقارنة بالدول المتقدمة التً هذه المساهمة تعتبر ضعٌفة بالنسبة لحجم نمو االقت

 % من الناتج المحلً االجمالً.51تسهم فٌها المشروعات الصغٌرة والمتوسطة بما ال ٌقل عن 
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 البنك السعودي للتسلٌف واالدخار، ٌقدم تموٌل، ارشاد، تدرٌب.   -0

http://www.scb.gov.sa 

 صندوق المئوٌة، ٌقدم التموٌل، االرشاد، تسهٌل االجراءات، التدرٌب، الخدمات البنكٌة، التسوٌق، تسهٌالت شراء اللوازم. -2

http://www.tcf.org.sa 

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

http://www.babrizgjameel.com 

 برنامج كفالة )بنك التنمٌة الصناعً( ٌقدم التموٌل عن طرٌق الكفالة لدى البنوك، التدرٌب.  -4

http://www.sidf.gov.sa 

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

center.org-http://www.en 

 معهد رٌادة األعمال الوطنً، ٌقدم تدرٌب، تؤهٌل، توجٌه، ارشاد.  -6

http://www.riyadah.com.sa 

 الهٌئة العامة للسٌاحة واالثار، تقدم دعم مشارٌع سٌاحٌة، ورش عمل.  -0

http://www.scta.gov.sa 

 الصندوق الخٌري الوطنً، ٌقدم قروض صغٌرة لألفراد ضمن برنامج اقراض المشارٌع الصغٌرة.  -0

http://www.ncf.org.sa  
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 المشروعات الصغٌرة والمتوسطة فً دول التعاون الخلٌجً

ومع ذلك تمثل مساهمتها  %من اجمالً العمالة 20اجمالً الشركات وتستوعب نحو  %من 93تشكل المشارٌع الصغٌرة والمتوسطة حوالً 

 االقتصاديالسعودي وتركٌز المملكة على التنوٌع  االقتصادهً مساهمة ضعٌفة بالنسبة لحجم نمو فقط و %33 اإلجمالًفً الناتج المحلً 

 اإلجمالً%من الناتج المحلً  51والمتوسطة بما ال ٌقل عن  بالدول المتقدمة التً تسهم فٌها المشروعات الصغٌرة ومقارنة

 

 .2102عدد المنشآت الصناعٌة الصغٌرة والمتوسطة فً دول المجلس عام   
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 المعوقات والمشاكل التً تواجه المشروعات الصغٌرة والمتوسطة: 

 ➢ .العاجل تحتاج الى الدراسة والحل التًعامة من مجموعة من المعوقات  بصفة العربٌةالدول  فًتعانى المشروعات الصغٌرة والمتوسطة 

 المشكالتمواجهة هذه المشروعات لعدٌد من  فًتتسبب  ألنها

 وٌمكن تصنٌف تلك المعوقات والمشاكل إلى مجموعتٌن رئٌسٌتٌن:

 مجموعة معوقات البٌئة الخارجٌة )المستوى الكلً(:  - أ

عدم وجود قانون موحد للمشروعات الصغٌرة ٌحدد تعرٌفاً لها وٌنظم عملها وٌوفر لها تسهٌالت فً مجاالت التموٌل والتراخٌص وعدم  -

ار التشرٌعات التً تنظم االستثمار، وتعدد الجهات المشرفة على االستثمار وتضارب اختصاصها، وتعقد االجراءات المتعلقة استقر

 بالتراخٌص والضرائب والتؤمٌنات. الخ 

 

، كما ادى عدم ارتباط المشروعات الصغٌرة باتحادات ترعى مصالحها جعلها تعمل بشكل فردي مما قلل من فرصتها التنافسٌة فً السوق -

 الى ارتفاع اسعار مستلزمات االنتاج مقارنة بالمشروعات الكبٌرة.

 

نقص خدمات النقل والخدمات العامة والبنٌة االساسٌة، والتً تإثر على نقل الخدمات والمنتجات النهائٌة، باإلضافة إلى نقص خدمات  -

 المٌاه والكهرباء والتخزٌن والتخلص من النفاٌات.

 

عدم وجود توازن فً التوزٌع االقلٌمً للمشروعات الصغٌرة، إذ تستؤثر أماكن دون أخرى بهذه المشروعات، مما ٌإكد عدم وجود عدالة  -

 فً توزٌع االستثمارات الخاصة بهذه المشروعات بٌن اقالٌم الدولة الواحدة. 

 

 ال المنشآت الصغٌرة ككل، والتركٌز مع المشروعات الكبٌرة.اقتصار دعم المصارف على الدعم المالً دون الدعم الفنً الذي ٌدعم أعم -

 

عدم مالئمة اسالٌب االقتراض لظروف المشروعات الصغٌرة والمتوسطة، نتٌجة مشكلة عدم توافر الضمانات الكافٌة لالقتراض، باإلضافة  -

ن سوق االئتمان غٌر الرسمً والذي الى عدم توافر الوعً المصرفً لدى اصحاب هذه المشروعات مما ٌجعلهم ٌفضلون االقتراض م

 ترتفع فٌه اسعار الفوائد، مما ٌمثل عقبة أمام حصولهم على التموٌل بشروط مالئمة. 

 

على الرغم من أن المعلومات تعتبر ُمدخالً حٌوٌاً لإلدارة، اال ان هناك معاناة من قصور البٌانات والمعلومات المنشورة عن المشروعات  -

ما تكون متقادمة أو متباٌنة فً حالة توافرها، وذلك بسبب تعدد االجهزة المعنٌة بها، وعدم االتفاق على مفهوم موحد  الصغٌرة، والتً غالباً 

 لها وعدم وجود نظم للمعلومات خاصة بهذا القطاع. 
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 ضعف تواجد الشركات المساعدة المتخصصة فً مجاالت دعم هذه المشروعات مثل:  -

  .شركات لتسوٌق منتجات هذه المشروعات 

  .شركات تنظٌم واقامة المعارض المحلٌة والدولٌة 

 .ًشركات التؤجٌر التموٌل 

 .شركات الخدمات الصناعٌة 

 .شركات ضمان مخاطر االئتمان 

 .الشركات المتخصصة فً انشاء المجمعات الصناعٌة الصغٌرة 

 

 مجموعة معوقات البٌئة الداخلٌة )المستوى الجزئً(:  - ب

عدم المام نسبة كبٌرة من اصحاب المشروعات الصغٌرة بالمعلومات الفنٌة واالقتصادٌة الخاصة بالخامات واآلالت والجودة، مما ٌإدي  -

ض، أو الى استخدام معدات متقدمة الى استخدامهم معدات اما متقادمة مما ٌإدي الى معدالت انتاج منخفضة ومستوى جودة اٌضاً منخف

 ذات استثمار كبٌر نسبٌاً وتكلفة تشغٌل عالٌة. 

 

ضعف القدرات االدارٌة والتنظٌمٌة والتسوٌقٌة لدى اصحاب هذه المشروعات، وعدم توافر المهارات البشرٌة المطلوبة، ونقص التدرٌب  -

ا ٌإدي الى ارتفاع تكلفة االنتاج، وضعف امكانٌات التسوٌق المحلً وعدم الحصول على الخدمات االستشارٌة والخدمات المساعدة لها، مم

 والخارجً خاصة مع عدم توافر المعلومات الخاصة باحتٌاجات االسواق وتفضٌالت المستهلكٌن ومواصفات المنتجات.

 

ى التكنولوجٌا المناسب، وافتقار انخفاض انتاجٌة المشروعات الصغٌرة، وافتقار العدٌد منها لمفهوم تخطٌط االنتاج، وعدم اختٌار مستو -

ٌإدي  الكثٌر منها للمفاهٌم االساسٌة للجودة نتٌجة عدم االلمام بنظم الرقابة على الجودة ونظم المعاٌٌر والمواصفات المحلٌة والدولٌة، مما

 الى انتاج سلع غٌر مطابقة ال تستطٌع المشروعات الصغٌرة تصرٌفها، أو تسوٌقها محلٌاً أو دولٌاً. 

 

ٌاب الوعً المحاسبً لدى اصحاب المشروعات الصغٌرة، إما لعدم معرفتهم بالقواعد واألصول المحاسبٌة، او لعدم خبرتهم فً هذا غ -

المجال مما ٌإدي الى لجوء معظمهم الى مكاتب محاسبٌة خارجٌة، إلعداد الحسابات الختامٌة وهو ما ٌكبد المشروع نفقات كثٌرة، هذا 

 وع المشاكل الضرٌبٌة. باإلضافة الى تعدد وتن
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 المعوقات والمشاكل التً تواجه المشروعات الصغٌرة والمتوسطة فً دول التعاون الخلٌجً: 

  .صعوبة التموٌل واجتذاب النقص فً الخدمات المالٌة ومحدودٌة مإسسات التموٌل 

 تصدٌر.البنٌة التحتٌة للمشروعات الصغٌرة والمتوسطة وخاصة فً مجاالت االنتاج والتسوٌق وال 

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

المشارٌع فضالً الى عدم تؤهٌل تلك المنشآت إلنتاج مخرجات مطابقة للمواصفات العالمٌة خاصة بعد انضمام الكثٌر من الدول الى 

 وتوقٌع بعض الدول اتفاقٌات شراكة دولٌة. منظمة التجارة العالمٌة 

  المشكالت المتعلقة بتوفٌر المواد الخام التً ٌتم استٌرادها نظراً لضآلة الكمٌات التً تتطلبها تلك المشارٌعSME's  االمر الذي

 ٌإدي الى ارتفاع اسعار االنتاج.

  .عدم وجود بنٌة تشرٌعٌة حدٌثة خاصة بالمشروعات الصغٌرة والمتوسطة 

 .ضعف وصعوبة االتصال والتعاون مع المشارٌع الكبٌرة 

  عدم استكمال األطر التشرٌعٌة والهٌكلٌة للـSME's .فً غالبٌة دول المجلس 

  ضعف ربط السٌاسات واالجراءات الخاصة بـSME's .بمعوقات نجاحها مثل سٌاسات التعلٌم والتدرٌب والتؤهٌل 

  عدم توافر قاعدة بٌانات احصائٌة لـSME's  ومإشرات قٌاس فعالة وبٌانات احصائٌة تتبع نموSME's  ووضع السٌاسات الخاصة

 لها. 

 العوامل التً تؤدي الى نجاح وفشل المشروعات الصغٌرة: 

 ولقد تطرقت العدٌد من الدراسات الى تلك العوامل ألهمٌتها وتلخص الجداول الثالثة االتٌة تلك الدراسات: 
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 لصغٌرةأهم أسباب فشل المشروعات ا
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 أهم العوامل المؤثرة فً نجاح المشروع الصغٌر
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 سمات وقدرات شخصٌة المدٌر الناجح فً المشروعات الصغٌرة والمتوسطة:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.cofe-cup.net/
http://www.cofe-cup.net/


1 
 

 2استفسارات 

 س، ج

 ؟(1)المحاضرةفي  أن اخر شريحتين هي فقط لفهم ما سبق . 1س

 

المحاضرة األولى لتوضيح ما تم ذكره ونقل الطالب  في. اخر شريحتين 1ج

 للواقع العملي.

 

 يقصد ب كل ما يلي؟ ماذا. 2س
 عالقة الوساطة بين المديرين، والعمال، والعمالء، والموردين. -

ن كل من احد عوامل نجاح المشروع الصغير أنه يبنى على روابط قوية واتصاالت متكاملة ومشاركة بي

 فيير وهذه العالقة تدعم وتساند المشروع الصغ والموردين.المدير أو المالك وكل من العمال، والعمالء 

 .رات التي تحيط بهمتغيالواجهة التحديات التي تنتج من م

 

 الحصول على احتياجاتها. في التسويقيالتكامل   -

نشطة التسويقية تكامل األبالتكامل التسويقي بأن المشروع الصغير يعتمد اعتمادا رئيسيا على  فييقصد 

تسويق منتجات المشروع  فيح نجالترويج( حتى ت -التوزيع -التسعير -نشطة المنتجفيما بينها من )ا

 هيزات.المشروع من مواد خام وتجحصول وتوافر الدعم المالي لتوفير احتياجات الصغير ومن ثم ال

 .3س
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 يمكن االكتفاء بالتركيز على كل من  .3ج

 ايجاد أو توفير فرص عمل.مشروع صغير يؤسس من اجل  -

 مشروع صغير يؤسس من اجل تحقيق الربح وزيادة الدخل. -

 

ة على البالك بورد الخاصتي تم وضعها بالنسبه لشريحه االستفسارات واالسئلة ال.4س 

  . بحفظها مطالبيناو اننا  هل هي فقط توضيح واثراء ؟؟، بالمحاضرة االولى

 

 .4ج

من االجابة على االستفسارات رقم واحد، تم  البالكبورد فيما تم وضعه  -

 توضيحه باستفاضة وتحديد ما هو المطلوب وما هو للقراءة واالستزادة.

 .5س

 

. يتم التركيز على تعريف كل من البنك الدولي ومنظمة العمل الدولية والمعايير 5ج

 كل منهما عليها. اعتمد التي
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والتي تتناول موضوع دور المشروعات  2بخصوص المحاضرة رقم   لدي استفسار 6س.

 ...... الصغيرة والمتوسطة في التنمية

  :- وهو كالتالي

االختبار حول أسامي الجهات الداعمة المشروعات الصغيرة  هل من الوارد ذكر أسئلة في

  ام هي لالطالع والمعرفة ؟ ٣٠إلى  2٥والمتوسطة من الشريحة رقم 

 لتوضيح واالفادة العمليةتم ذكر هذه الجهات لغير وارد تماما،  6ج.

 .7س 

 

  7ج.

قوية ووطيدة وممتدة مع  عالقاتبناء وامل نجاح المشروع الصغير هو أحد اهم ع - 

 .يل، والعمكل من المورد

حول العميل من مجرد مشتري ومستهلك لمنتجات أن يفالمدير الناجح يستطيع 

قضاء  فيالمشروع إلى داعم ومسوق ومروج لمنتجات المشروع لذلك فنجاح المدير 

 أداء المدير.يؤثر على وقت مع العميل يقنعه 

 فيير ولى من العملية اإلدارية ونجاح المدخطوة األط، فالتخطيط اليوهكذا التخط

  ه التنفيذ والرقابة بصورة صحيحة.التخطيط الجيد يتبع

مشروع الصغير يعتبر المشروع الصغير كأحد ابناءه يقضى وايضا المدير الناجح لل

أعمال وحل المشكالت التى تتواجد والتطوير والتحسين  فيجزء كبير من وقته 

 المستمر.

 Big Dataأو عصر المعرفة يتميز بما يطلق عليه البيانات الهائلة  -
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انات الضخمة وتساعد البيي تحلل والبرامج التلذلك ازداد الحاجة للتطبيقات  -

 على االستفادة منها.

ن البد من غرض ولكجيات التي تم تطويرها لهذا الد من البرمناك العديوه -

 تنظيم االستفادة منها.

في دوافع انشاء المشروعات الصغيرة والمتوسطة : زيادة  19شريحة   2في المحاضرة . 8س  

 ماذا تعني ؟  التراكم الرأسمالي وتعبئة المدخرات القومية

تعد مصدر لتراكم  فإنهاوعات الصغيرة نتيجة كثرتها وانتشارها الكبير المشر -

وتدعم قومي للدول لذلك تشجع الدول الكبرى راس المال وزيادة الدخل ال

 المشروعات الصغيرة بقوة حتى يزداد صالبة االقتصاد بها.

 

في نهايتها نماذج خطة التسويق للمشروعات الصغيرة ما المطلوب  4في المحاضرة . 9س 

 ؟ فيها

 الواقع العملي. فيطالع واالستفادة النماذج الموجودة في نهاية المحاضرة لال -

 

هل يسأل عنها  ٥1إلى  48بالتحديد الشرائح من ، و نصية 2بخصوص المحاضرة رقم . 1٠س

 في االختبار ام هي فقط للتوضيح والفهم؟

جزء اصيل من المقرر ومن المحاضرة الثانية ويمكن أن يسأل عنها وتكون  -

 محل أسئلة.

 

ا عوامل خارجية توحي بأنه 46الى  44هناك نقاط من الشريحة  2في المحاضرة النصية. 11س

 !كيف أستطيع التمييز ؟

تواجه  التيالمعوقات والمشاكل على تركز   46 -44الشرائح من  -

، فالمهم هنا الخليجيدول التعاون  فيالمشروعات الصغيرة والمتوسطة 

 التعرف على تلك المعوقات سواء كانت داخلية أو خارجية.

 

  ( الذي معناه : مشروعات صغيره ومتوسطه  SME 's) وهل نحفظ هذا االختصار؟

 ال يحفظ للمعرفة واالستزادة فقط. -

 

 

 



5 
 

من الجداول و   هل ممكن اخبارنا مالشي تريده  2استفسار عن المحاضرة النصية . 12س

  والرسومات واألعداد

 لالستزادة.ايضا  30-28ومن  لإليضاح 32شريحة  -

 فيمعنا ويجب التركيز عليه ومحل اسئلة  52 – 48ومن ، 3شريحة  -

 االختبارات.

 فهم واالنتقال إلى الجانب العملي.خاصة بها للاالحصائيات واألرقام ال -

 

بعنوان )فكر القائد وفكر المدير(  1لدي استفسار عن ما تم ذكره في محاضرة البث المباشر. 1٣س

 وأيضا )متحف الغفيلي(واالسئلة التي تم السؤال عنها؟ واالسئلة التي تم السؤال عنها
 هل مطالبين بها أم أنها فقط لتوضيح ما تم شرحه بالمحاضرة؟

 يادة.يجب معرفة الفرق بين فكر االدارة والق -

 والفهم. لإليضاحتحف الغفيلي مثال م -
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 : قدمة م
تعطً  (Entrepreneurship)وفً اللغة االنجلٌزٌة فإن كلمة  (Entrepreneurship Era)ال شك أننا حالٌاً فً عصر االستثمار الحر 

 –فً عملة وقراراته  –مصطلحاً ذا داللة خاصة ٌعبر عن شخص بعٌنة له سمات خاصة، وٌعٌش فً بٌئة ذات مواصفات خاصة، وٌسلك 

 سلوكاً له مواصفات محددة. 

المراد باللغة  ورغم ثراء اللغة العربٌة فإن كافة الترجمات التً اعطٌت لهذه الكلمة اتسمت بالقصور فً التعبٌر فً التعبٌر عن المدلول

 أو الملتزم. وفً االدبٌات االدارٌة ترجمت إلى: المنظم، المروج، المبدع االنتاجً. \االنجلٌزٌة، ففً قاموس المورد نجد أنها تعنً المقاول 

 بيئة األعمال، بيئة متغيرة: 

أحد الثوابت الرئٌسٌة فً العصر الحالً الذي شهد عدداً من التغٌرات االستراتٌجٌة ذات الخصائص الخاصة  –فً بٌئة األعمال  –ٌعد التغٌٌر 

 والصناعات الرئٌسٌة، والقوى الدافعة. 

  - -:عصور متميزة ثالثيمكن التمييز بين 

  األولٌةعصر الموارد 

  الصناعًعصر 

 عصر التكنولوجٌا أو المعرفة. 

 األوليةعصر الموارد 

 ،ٌتمٌز بالقدرة على التشكٌل البسٌط للخامات  

 لضخامة النسبٌةو وحدات العمل با  

  ودوافعه عن العامل اإلداريلٌتناسب مع طبٌعة مفهوم  االستبداديمٌل المدٌر للنمط 

  .عصر الصناعة 

  خاصة مع ظهور البترول كطاقة بدٌلة للفحم، اإلنتاجتطور فٌه  

 ،واتسمت وحدات العمل بالضخامة  

  والنقل االتصاالتوتطور وسائل.  

   مسك بحرفٌة النظم والتعلٌماتٌمٌل للت اإلداريالنمط  

   راألوامالمٌل الشدٌد الطاعة سلسلة صارمة من 

 :السباب عديدة كظاهرة اإلبداعيعلى المرحلتين السابقتين عدم نمو التفكير  ويالحظ

 عدم المٌل للمخاطرة.  

 اإلدارة فًالتقلٌدٌة  األنماط.  

 عدم توافر الٌة مناسبة لتموٌل الفكر الجدٌد 

 

 

 الحر وثقافة المستثمر الحرالمستثمر 
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  المعرفة عصر

 ٌطلق علٌه عصر انفجار المعلومات.  

  من المعلومات االستفادةتنظٌم  باألسالٌازدادت الحاجة.  

  النمو معدالتزادت. 

  اطرةخبالمٌل الى الم اإلدارياتسم النمط 

 الخاصة القرارات ذتخاال االستعداد  

 تحمل المسئولٌة 

 

 

نجد أن منظمات األعمال الصغيرة نجحت في تحقيق مساهمات إبداعية بأكثر مما حققته المنظمات  ،وفً ظل النظام االقتصادي المعاصر

  وٌرجع ذلك إلى العدٌد من األسباب منها:، الكبيرة

 ، وقدرة على التكٌف بشكل جذري وبتكلفة أقل مع التغٌٌرات التكنولوجٌة فً النظام االقتصادي المعاصر. أنها أكثر مرونة: أولا 

 ، وللعمل كحضانات لإلبداع مقارنة بالمنظمات الكبٌرة.أنها أكثر جاذبية للمبدعين :اا ثاني

 الحرٌصٌن على ربط أفكارهم اإلبداعٌة بالفرص التسوٌقٌة التً تتاح لهم أنها أكثر إيجابية للمستثمرين:  ثالثاا 
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 تقلص الميل نحو المنظمات العمالقة: 

سات القومٌة االقتصادٌة بوجه عام، وفٌما ٌتعلق بالتنمٌة االقتصادٌة للمجتمع بوجه خاص، تركز فً السٌا –لسنوات عدٌدة  –كانت النظرة 

 على منظمات االعمال الضخمة فقط. 

 أن تحقق مزاٌا اقتصادٌة تنافسٌة.  –من خالل نظم االنتاج الكبٌر  –وتعود هذه النظرة التقلٌدٌة إلى أن هذه المنظمات العمالقة تستطٌع 

قد أثبت بما ال ٌدع مجاالً للشك أنه ٌمكن تحقٌق هذه المزاٌا حتى من خالل  –المعتمد على المعرفة  –نظام االقتصادي المعاصر إال أن ال

 منظمات األعمال الصغٌرة. 

حٌث عدد على األقل من  –وبناء على ذلك فقد بدأت المنظمات الكبرى بمراجعة هٌاكلها التنظٌمٌة فً عملٌة تحول خطٌرة إلى خفض حجمها 

 . Small Is Beautifulوهو أحد سمات ما سمً بعملٌة التحول الى الحجم األصغر  –الموظفٌن 

 ضرورة التحالف الستراتيجي: 

 ،ٌتسم النظام االقتصادي المعاصر بالتغٌر التكنولوجً السرٌع 

 وإقبال المنتج على تحقٌق رضا المستهلك 

 لمنتجات وجودتها. والعمل على اشباع رغباته من خالل تشكٌلة ا 

  .ولقد أجبر هذا التغٌٌر العدٌد من الشركات العمالقة كً تتجه لتخفٌض الحجم والدخول فً اتحادات استراتٌجٌة مع منظمات صغٌرة 

 

 نمو قطاع الخدمات والمقاولت بمعدل أكبر من القطاع الصناعي: 

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

 االٌجابً على نمو المنظمات الصغٌرة ونمو فكر المستثمر الشاب. 

 هذه االسباب فً:  التجاه لنمو قطاع الخدمات. وتتمثلوهناك ثالثة اسباب رئيسية تجعل من فكرة المستثمر الشاب هي األنسب في ضوء هذا 

أن هذا االتجاه ٌعنً صغر رأس المال المطلوب، وكذا محدودٌة المخزون واالصول الثابتة، كما تنجم عنه أٌضاً فرص للعمل والنمو  -أ 

 والربحٌة للمشروع والمستثمر الشاب. 

تسمح للمستثمر الشاب بالتعامل مع  –حسب الظروف  –كثافة العمالة  فضالً عن ذلك فإن اتجاهات االعتماد على التكنولوجٌا، أو -ب 

 الفرص المتاحة. 

فرصاً للحصول على المعلومات  –اآلن  –ٌتٌح للمستثمر الشاب  –كشبكة االنترنت مثالً  –التقدم الحادث فً تكنولوجٌا المعلومات  -ج 

 ه عام. عن األسواق، والمنافسة، واالتجاهات االجتماعٌة واالقتصادٌة بوج

 

 حرية التجارة والمنافسة في ظل منظمة التجارة العالمية: 

ثم التحول الى منظمة التجارة العالمٌة الى إلزام الدول الموقعة على االتفاقٌة، ثم عضوٌة المنظمة  –بعد دورة اورجواي  –أدت اتفاقٌة الجات 

تقال السلع واالفراد والخدمات واالموال. الخ بما ٌعنً فتح باب المنافسة على بإزالة المعوقات والقٌود )المباشرة وغٌر المباشرة( أمام حرٌة ان

 مصراعٌه. 
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 التجاه نحو مفهوم السوق المحدودة: 

قضٌة جوهرٌة بالنسبة لمنظمات األعمال الصغٌرة على ضوء اتجاهات العولمة، والمنافسة  Niche Marketأصبح مفهوم السوق المحدودة 

لك مإشر حرج لألعمال الناجحة، فالفجوات االستثمارٌة، والفرص السوقٌة المحدودة، واالستجابات السرٌعة لفرص المتزاٌدة وباعتبار ذ

 االستثمار. كلها أشٌاء ٌمكن تحقٌقها من خالل المشروعات الصغٌرة فقط. 

منشآت الضخمة، لكنها لن تمثل خطراً كبٌراً كما ذات اثار سالبة على ال –ربما  –وبعبارة موجزة فإن المنافسة القاتلة التً أشرنا الٌها ستكون 

 بالنسبة للمشروع الصغٌر. –بعض ٌزعم ال

 الميل نحو التكامل الجماعي: 

الى التجمع والتكامل الجماعً ٌتٌح لها الحصول على قوة تفاوضٌة نظراً لما تتمٌز به من ضخامة الموارد  العمال الصغيرةان مٌل منظمات 

 ا الشراء بؤسعار مخفضة فضالً عن حجم ضخم بشكل ال ٌقل عما ٌتحقق للمنظمات العمالقة. المطلوبة مما ٌتٌح له

 تقلص نزعة البيروقراطية في منظمات العمال: 

أدت الى التطورات فً مجال تكنولوجٌا المعلومات الى وجود قوى دافعة للخروج بالمنظمات من الشكل التقلٌدي الى الشكل العلمً، حٌث ال  

 أهمٌة لوجود المكاتب، والمدٌرٌن والموظفٌن، والتدرج الهرمً )كما هو الحال فً المنظمة البٌروقراطٌة(.

الل مكتبة الخاص الصغٌر فً ظل تحالفات استراتٌجٌة مع غٌرة من المستثمرٌن وباستخدام االتصاالت ٌعمل من خ المستثمر الحرومن ثم فإن 

 بالحاسب اآللً الستغالل الفرص التسوٌقٌة السانحة. 

 مفهوم المستثمر الصغير: 

عاٌٌر المتفق علٌها فً الكتابات ومع ذلك فهناك العدٌد من الم المستثمر الصغيرتعرٌف واحد متفق علٌة عالمٌاً لتحدٌد من هو  ل يوجد

  وتشمل هذه المعايير:المتخصصة التً ٌتم بناء علٌها تحدٌد ماهٌة المستثمر الصغٌر، 

 معدل العمال –عدد العاملين  –حجم المنظمة 

 الصول والمتطلبات الرأسمالية –نوعية العمالء 
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 مقدمة: 

تشٌر االحصاءات الى ان االالف من المستثمرٌن ٌبدؤون عملهم سنوٌاً فً المشروعات والصناعات فً الوالٌات المتحدة االمرٌكٌة، وفً 

% من المشروعات الصغٌرة الجدٌدة تفشل وتخرج خارج 08هناك  –العالم. وتشٌر االحصاءات اٌضاً انه على مستوى العالم  غٌرها من دول

 السوق خالل السنوات الخمس االولى من حٌاتها.

ز المستثمر الحر ومن هنا ٌثور التساؤل عن خصائص أولئك المستثمرٌن الناجحٌن وبمعنى اخر هل هناك خصائص سلوكٌة ٌمكن قٌاسها لتمٌٌ

 الناجح عن غٌره من المستثمرٌن؟ 

 وٌمكن تلخٌص أهم نتائج الدراسات التً حاولت االجابة على هذا التساؤل فً المجموعات الثالث التالٌة: 

على  : ٌتسم المستثمرون الناجحون بالمبادرة وٌتوقعون المشكالت قبل حدوثها وٌتخذون بشأنها االجراءات الوقائٌة عالوةالمبادرة -أ 

 التخطٌط والتنفٌذ الجٌد. 

: ٌحرص المستثمر الناجح على التأكد من أن عمله على أعلى مستوى من الجودة، وٌحرصون على استخدام باإلنجاز التوجه -ب 

 المعلومات المستقاة باستمرار من أجل تحسٌن جودة عملهم دائماً، وهم ٌنتهزون الفرصة حٌنما وأٌنما وجدت. 

بحاجات ورغبات العمالء، وهو ٌبذل قصارى جهده فً بناء عالقة وطٌدة مع  –تماماً  –: ٌهتم المستثمر الناجح االلتزام نحو االخرٌن -ج 

 كافة االطراف التً ٌتعامل معها. 

 القدرة والمهارات االدارٌة للمستثمر الصغٌر: 

لدراسات إلى أن نقص أو غٌاب هذه المهارات ٌؤدي حتماً تعد القدرة والمهارة االدارٌة هً الركٌزة الثانٌة فً بناء المستثمر الناجح. وتشٌر ا

 إلى فشل المستثمر الصغٌر. وتشمل هذه المهارات والقدرات ما ٌلً: 

تعد إدارة النقدٌة أحد العوامل الحرجة بالنسبة لنجاح المستثمر الحر. وفً الحقٌقة فإن الربحٌة ال تضمن موقفاً صحٌاً  إدارة التدفق النقدي: -1

 دي وخاصة بالنسبة للمنظمة التً تنمو بشكل سرٌع بدون تخطٌط مالً مسبق. للتدفق النق

 

تعتبر مراقبة المخزون من أهم المهارات الواجب توافرها وبالذات بالنسبة للمشروع االستثماري الجدٌد. فمستوى  مراقبة المخزون: -2

 المخزون ٌؤثر على: العملٌات والجدولة وتكلفة التصنٌع وربحٌة المنشأة. 

 

 

 

 

 

المستثمر الحر، خصائصه، وعوامل 

 نجاحه

http://www.cofe-cup.net/
http://www.cofe-cup.net/


                      الرابعةالمحاضرة  -  مشروع التخرج 

 2الصفحة التعلين عي بعد                                                                                               –جاهعة اإلهام عبدالزحوي بي فيصل  

 هـ1441الفصل األول      e7sasالذرهاى ، عادل أهاًي ،  إعداد : 

 حقوق نسخ وطباعة هذا الملف محفوظة .ال ٌجوز للمكتبات أو مراكز النسخ غٌر المعلن عنها الطباعة أتمنى التنسٌق وأخذ األذن من الناشر

 
 

cup.net-www.cofe منتدٌات كوفً كوب 
 

تستغرق عملٌة بناء شبكة األعمال عده سنوات قبل أن ٌتمكن المستثمر من جنً ثمارها. والمقصود بالشبكة هو عملٌة بناء  شبكة األعمال: -3

  من خالل نمطٌن رئٌسٌن هما:وتنمٌة االتصاالت 

 االتصاالت الرسمٌة.  - أ

 االتصاالت غٌر الرسمٌة.  - ب

 

ٌساهم مفهوم التخطٌط االستراتٌجً فً تحدٌد أهداف المنظمة الجدٌدة. والرؤٌة الخاصة بها. وكذلك التعرف على  التخطٌط االستراتٌجً: -4

 قدراتها الداخلٌة. وبٌئتها الخارجٌة باإلضافة الى إدراك جوانب القوة والضعف. والفرص والتهدٌدات المحٌطة بها. 

 

الخدمة التً سٌتعامل بها إلشباع وتلبٌة حاجات عمٌل محدد. وهذا ٌتطلب  \سلعة ٌجب على المستثمر أن ٌقوم بتصمٌم ال شرٌحة السوق: -5

 مصداقٌة عالٌة ومهارات متفردة فً االنشطة والعملٌات والمنتجات والتسوٌق. 

 

ذا ٌتمثل أحد أسباب فشل المشروعات الصغٌرة فً نقص النظام المناسب المساك الدفاتر. حٌث ٌضمن وجود ه المهارات المحاسبٌة: -6

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

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

 

ٌلبً حاجات ورغبات العمالء ٌعد عمالً هاماً بالنسبة لنجاح ان تدفق المنتجات )السلع والخدمات( بالشكل الذي  المهارات التسوٌقٌة: -7

. االعمال واالستثمارات. وتشمل هذا المهارة التسوٌقٌة القدرة على وضع المنتج فً موقعة التنافسً بالسوق. والتسعٌر الكفء لوحدة المنتج

 ق.وصٌاغة االستراتٌجٌة التروٌجٌة. كما تشمل اٌضاً التخطٌط التسوٌقً وبحوث السو

 

ٌتوقف جزء كبٌر من نجاح المستثمر على قدرته على التخلص من االعمال الروتٌنٌة الٌومٌة، والتركٌز على النمط  تفوٌض السلطة: -0

 االستراتٌجً للقرار. 

 نموذج االستثمار الناجح فً الصناعات الصغٌرة: 

 هناك اربعة جوانب رئٌسٌة فً نموذج االستثمار الناجح وهً: 

 خدمة( فً السوق. \لعة قبول المنتج )س - أ

 جاذبٌة الصناعة. - ب

 امكانٌات االستثمار الجدٌد. - ت

 خصائص المستثمر الحر.  - ث
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 وٌتبٌن لنا من هذا الشكل ما ٌلً:

أنه لكً ٌكون المستثمر ناجحاً فإن االمر ال ٌتوقف على مجرد تمتعه بمجموعة من السمات والمواصفات بل هو محصلة للجوانب  -1

 االربعة المشار الٌها. 

الخاص بقبول المنتج باألسواق الى اهمٌة وجود فجوه حقٌقة بٌن الطلب والعرض، بما ٌعنً وجود حاجه للمنافع  الجانب األولٌشٌر  -2

 حققة عن المنتج مما ٌسمح له باالستمرار والنمو.المت

وهو جاذبٌة الصناعة فالمقصود بذلك وجود فرص متاحه للتكامل مع العناصر القائمة فعالً فً الصناعة بما ٌحفز  الجانب الثانًأما  -3

 على عملٌة االستثمار فٌها. 

 : مثللعناصر المساعدة وهو امكانات االستثمار الجدٌد الى مجموعة من ا الجانب الثالثوٌشٌر  -4

 توافر البنٌة االساسٌة لالستثمار.  - أ

 توافر امكانٌات الدخول والنمو بوجود حوافز. الخ  - ب

واالخٌر فٌقصد به تلك الشخصٌة ذات المواصفات السابق االشارة الٌها والتً تلتقط هذه االشارات من سوق  الجانب الرابعاما  -5

 محسوبة فٌها. االستثمار وتوفق بٌنها وتقبل المخاطرة ال

 

االستثمار 
 الناجح

جاذبٌة 
 الصناعة

قبول المنتج 
  \سلعة )

(  خدمة
 باالسواق

خصائص 
المستثمر 

 الحر

امكانٌات 
المنشأة 
 الصغٌرة
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 : ة مقدم .1

  .علٌه أن ٌصنع الفكرة الجٌدة المتاحة، وهو الذي ٌتعٌن األفكارهو الذي ٌقرر أفضل  األعمالان رائد 

والتجهٌز األعدادإن تأسٌس أي مشروع استثماري ٌتطلب  

 انشاء المشروع مكونات  .2

  " .: صاحب المشروعاوال 

 ٌةالصفات والقدرات الشخص 

 صاحب المشروع ٌمثل النواة التً ٌبنى علٌها المشروع.  

  .ثانيا: العوامل البيئية

  والمعلوماتٌة واالقتصادٌة االجتماعٌةالظروف.  

 ثالثا: المنشأة

  معنوٌة -مادٌة)للمشروع  الالزمةالموارد(.  

  الضرورٌة اإلدارٌةالمهارات والقدرات. 

 غيرمشروع ص إلنشاء األفكارمصادر  .3

  .الخبرة الشخصٌة (1

  األفضلمن ٌملك خبرة سابقة ٌسعى دائما لتقدٌم.  

  .التعلٌم والتدرٌب (2

  التدرٌب والتعلٌم خاللمهارة ٌمكن تنمٌتها من  اإلبداعحٌث أن 

  .التً تصدرها الجهات الرسمٌة واألدلةالمصادر الرسمٌة كالكتٌبات  (3

  فة التجارةغر خالل: ٌصدر من االستثمارٌةدلٌل الفرص.  

 وتوزٌعها قائمة الواردات: حٌث ٌمكن اختٌار احد السلع من هذه القائمة وانتاجها.  

  .المعرفة بالعالقات الصناعٌة داخل الصناعة (4

  .التقلٌد والمحاكاة (5

ٌحمل درجة عالٌة من المخاطرة 
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 انتاج افكار طرق  .4

  الذهنً العصف 

  المقابالت 

 التركٌز  مجموعات 

 مثال بيتزا السريعة

Fast Pizza 

 

 The Planالخطة 

 ما هو الهدف من عملنا التجاري؟  

 ما هو اتجاهنا؟  

  ؟اآلناٌن نقف نحن  

 وكٌف نصل؟  

  المنشأة الصغٌرة هً اعداد خطة  إلنشاء األولى اإلعدادٌة اتخاذها فً المراحل األعمالإن من أهم الخطوات التً ٌجب على رائد

  .المشروع

 صاحب المنشأة معلومات التً تم جمعها بمعرفةالخطة هً " أداة تنظٌم وتحلٌل وتقٌٌم ال.  

  وتشغٌلها لبدء المنشأة لإلعداد الالزمةحٌث تصف الخطة جمٌع الخطوات 
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 خيارات انشاء المشروع الصغير

  .مشروعه التجاري إلنشاءدراسة عدة خٌارات  األعمالٌتعٌن على رائد 

  "؟األعمالمشروع ٌمكن أن ٌبدأ به رائد  ما هو أفضل" : االتً : على السؤال الجوهري  اإلجابةوعلٌه 

  .المستهلكٌن والمشروع الرائد هو الذي ٌلبً حاجة السوق، وٌشبع احتٌاجات ورغبات

 ٌجب أن تبنى على البحث عن المعلومات االنطالقونقطة 

 اختيار المشروع التجاري

  .ركز على البحث ثم البحث عن المعلومات حول المشروع (1

  السوق وتبحث عن الفرص التسوٌقٌة المتاحةوذلك ان تحلل.  

  ما هو النشاط الذي سوف تقدمه؟ وما هو المنتج الذي سوف تركز علٌه؟ (2

 اإلنتاجٌة ففً الغالب المشارٌع الخدمٌة تعتبر أقل تكلفة فً التأسٌس من المشارٌع.  

  .تعرف وحدد مهاراتك وخبراتك (3

  انطالقكحتى تحدد احتٌاجاتك ونقطة 

  .الخٌارات المتاحة والحلول المختلفةدرس ا (4

  .أن تبدأ مشروعا جدٌدا 

 أن تشتري مشروعا قائما.  

  االمتٌازأن تحصل على حق . 

 أن تدٌر مشروعا من المنزل.  

 تعرف على مزاٌا وعٌوب كل خٌار، واستشر الخبراء والمتخصصٌن.  

  .المشروعات المشابه لخٌارك ن ٌدٌرونحدد الخٌار المناسب ثم قم بزٌارة مٌدانٌة واستشٌر اصحاب م (5

  .التوكل على هلال وانطلق فً تنفٌذ القرار الذى اتخذته (6

 .راقب وتابع حتى تعالج وتصحح أول بأول (7
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 االمتيازحق 

 

 كيف تقلل من مخاطر البدء في المشروع الصغير

  .وفً نوعٌة المنشأة التً تخطط لها اإلدارةاكتسب الخبرة فً  (1

  .خطٌط مسبقا. حت تقلل المخاطر وتدٌر مواردك بفعالٌةقم بالت (2

  .األمرلك وشاركهم فً  األسرةشجع دعم  (3

  .مهمة للغاٌة واإلصرار االحتمالقوة  (4

  .تجنب القرارات المتسرعة واستخدام الحقائق فً بناء قراراتك (5

  .اتبع نقاط قوتك وركز على اهتماماتك (6

 .اثبتت الحقائق امر ما ل، وكن مستعدا ان تتخلى عن المنشأة اذاتخجل من التراجع وترك العم ال (7
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 خطوات في طريق انجاح المشروع الصغير

 

 

 كيف يمكن أن تتجنب الفشل؟

  .افهم مشروعك بعمق .1

  .مالئمةتطوٌر خطة عمل  .2

  .إدارة مصادر التموٌل .3

  .فهم القوائم المالٌة .4

  .بنجاح األشخاصإدارة  .5

 سرتكاهتم بنفسك وا .6

 فكر القائد وفكر المدير

صفقاتها ، وبالطبع ٪من  3٧وفً ٌوم واحد  الغٌت العالمٌة المالٌة األزمة وخالل 2٧٧٢موظف ، فً عام  7٧٧٧شركة ضخمة لدٌها أكثر من 

 كانت كارثة.

 من المصروفات دوالرملٌون  1٧على توفٌر  الشركة لم تستوعب القدر الكبٌر من موظفٌها وبمرتباتهم العالٌة ، وكانوا مجبرٌن 

رفض الفكرة ، وظل ٌناقشهم لفترة  (  الرئٌس التنفٌذي للشركة - بوب شابمان)اجتمع وقرر تسرٌح جزء من الموظفٌن، ولكن  اإلدارةمجلس 

 : .. وهو األزمةلبرنامج ُمرضً ٌحل  طوٌلة ، حتى وصلوا
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أسابٌع بدون راتب ، فً أي وقت ٌرٌده ، ولٌس  4إجازة لمدة  ان ٌقوم بأخذ؛  اإلدارةأن ٌقوم كل موظف ، من أبسط عامل إلى رئٌس مجلس  

 .متتالٌة األسابٌع شرطا أن تكون

 القائد والمدير

 ، فقد قال للموظفٌن العبقرٌة لٌست فً فكرة الحل ، إنما كانت العبقرٌة فً الطرٌقة اللً أعلن بها رئٌس الشركة البرنامج

 : It's better that we should all suffer a little, than any of us should have " to suffer a lot ."  

  :بمعنى

  ))من أن ٌعانً بعضنا الكثٌر بدالأن نعانً جمٌعا القلٌل ..  األفضل((

فمن كان منهم لدٌه ما ٌكفٌه من  .وزٌادة وبوالتقدٌر من شركتهم ووجدوا أن لهم قٌمة ، بدأوا بتطبٌق المطل األمانعندما استشعر الموظفون 

، أي ضعف  دوالرملٌون  2٧!! أن الشركة وًفرت  المفاجأةوكانت  .وهكذا أسابٌع إجازة ، ومن كان أقل قدرة اخذ أسبوعٌن، 6أو  5المال اخذ 

 .ٌفصل إنسان واحد من الشركة الرقم الذي كانوا بحاجته ، ولم

 :المطلوب

 ولماذا؟ الحالة السابقة؟ فًمن هو المدٌر تحدٌد من هو القائد؟ و 

 متحف الغفيلي

 

 

http://www.cofe-cup.net/
http://www.cofe-cup.net/


                      البث المباشر االول -  مشروع التخرج 

 7الصفحة التعلين عي بعد                                                                                               –جاهعة اإلهام عبدالزحوي بي فيصل  

 هـ1441الفصل األول      e7sasالذرهاى ، عادل  إعداد : 

 حقوق نسخ وطباعة هذا الملف محفوظة .ال ٌجوز للمكتبات أو مراكز النسخ غٌر المعلن عنها الطباعة أتمنى التنسٌق وأخذ األذن من الناشر

 
 

cup.net-www.cofe منتدٌات كوفً كوب 
 

 ما هً العوامل التً ساعدت على نجاح مشروع "متحف الغفٌلً"؟  

 ما هً المعوقات التً تواجه المنشاة؟  

  على نجاحها؟ التً تواجه المنشأة وتساعد المشكالتلمواجهة  الالزمةما هً الخطة 

 

 األعمالاساسيات ريادة 

 الفرد سمات محددة كالمبادرة امتالك❑

 تنمٌة المهارات لدى المبادر ❑ .

 .االقتصاديأهم مرتكزات النمو  ❑ .

 أهم أدوات توظٌف الموارد بشكل امثل ❑ 
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 مقدمة  .1

  : بظاهرتٌن رئٌسٌتٌن هما الحالًالعقد  فً األعمالٌتسم مناخ 

  ، عدم التأكد 

 والظواهر المتتابعة .  

  الفائدة المرتفعة ، والمستوٌات غٌر المستقرة للتضخم، والمنافسة الشدٌدة،  معدالتمثل 

  الفعالة وغٌر  األسالٌب ماالستخدالمستثمر الشاب أن ٌلجأ لذلك ٌتعٌن على ا . الصغٌرة األعمالشركات  خاللهاوهى كلها عوامل تعمل

 المكلفة للتخطٌط

 التخطيط  .2

 ما هو التخطيط ؟

 »المنشأة توجٌه امكاناتها الداخلٌة والخارجٌة لتنفٌذ رسالتها المحددة بنجاح خاللهاتستطٌع من  التًأنه العملٌة «المقصود بالتخطٌط  

 : نقص التخطيط وفشل المنظمات الصغيرة

المشروعات الصغٌرة متسما بكل أو  فًالرئٌسٌة لفشل المشروعات الصغٌرة . وفى العادة ٌكون التخطٌط  األسبابٌعد نقص التخطٌط أحد  

  :ببعض النقائص التالٌة

  رسمًغٌر  .1

  هٌكلًغٌر  .2

 ٌتم برد الفعل  .3

 غٌر شامل .4

وتكمن  .حقٌقًدون أن ٌتحول هذا التفكٌر إلى سلوك  االستراتٌجًأن المدٌرٌن وأصحاب المشروعات الصغٌرة ٌنشغلون عادة بالتفكٌر  وٌالحظ

  - -:فيما يلىالمشروعات الصغٌرة  فًمشكلة نقص التخطٌط 

 بداٌة النشاط -

  .تخصٌص الوقت -

 .األهدافوضع  -

 

 

 

 

 للمشروع الصغير االستراتيجيالتخطيط 
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 االستراتيجيعملية التخطيط  .3

 هل يجب أن يكون للمشروع الصغير أيضا استراتيجية؟ 

 ج ما ٌكون إلى وجود استراتٌجٌة واضحة تحكم قراراته، والواقع أن المشروع الصغٌر أحو

 .المطلوبة األهدافحٌث انه بموارده المحدودة ال ٌتحمل اتخاذ الكثٌر من القرارات الخاطئة والتً ال تكون فً اتجاه تحقٌق 

  :فى مشروع صغير ، ما يلى االستراتيجيتتضمن الخطوات الرئيسية لعملية التخطيط 

 صٌاغة الرسالة  .1

  األهدافتحدٌد  .2

  االستراتٌجٌةاختٌار  .3

  االستراتٌجٌةالتعرف على الخرٌطة  .4

 مراجعة الموقف  .5

 التخطٌــط  .6

 التنبــــــــــــــــؤ .  .7

 المتابعـــة .8

Strategy :استراتيجيةأصل كلمة 

  .فنون الحربالٌونانٌة والتً تعنً ” استراتٌجٌون“إلً كلمة  استراتٌجٌةٌرجع أصل كلمة  ❑

 علم تخطيط وتوجيه العمليات العسكريةوفقا لقاموس وٌبستر علً أنها  استراتٌجٌةكلمة  تعرف ❑

 علم أو فن الحرب ووضع الخطط وإدارة العمليات الحربيةعلً أنها تعنً  االستراتٌجٌةو ٌشٌر قاموس المورد إلً ❑ 

 

 االستراتيجيةالقرارات 

 

 . المطروحة االستراتٌجٌةالقرار من بٌن البدائل  ٌمثل القرار المفضل لدي متخذ ةاالستراتٌجٌالقرار ❑

  وذلك لمواجهة موقف استراتٌجً ٌخص احد جوانب التنظٌم الذي ٌعمل به❑ 

  هً قرارات رئٌسٌة تتعلق بأداء رسالة المنظمة وغاٌاتها وأهدافها تجاه الفرص والمخاطر البٌئٌة❑ .

 .ظمة وتتخذ هذه القرارات فً اعلً مستوٌات التنظٌمو ذات تأثٌر مهم علً المن اآلجلوهً قرارات طوٌلة ❑ .

 

 اإلداريةالقرارات 

 

 اإلداري األداءتتخذ لتٌسٌر عملٌات ❑  

 تفٌد فً استقرار الهٌكل التنظٌمً❑  

 .منها االستفادةتهتم بتدقٌق البٌانات والمعلومات بٌن إدارات وأقسام المنظمة وتنظٌم عملٌات ❑  
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القرارات التشغيلية

 ق بتخصٌص الموارد علً العملٌات الفنٌة المختلفةتتعل❑

 تحدٌد مستوي المخرجات❑ 

عادة ما تكون ال مركزٌة❑ 

االستراتيجيالتخطيط 

  علً االستراتٌجًٌرتكز التخطٌط:  

 اعادة تنظٌم المستوي الذي ستكون علٌه المنظمة  .1

 تحلٌل البٌئة التنافسٌة  .2

 النظرة الشاملة  .3

 لمنظمة التسوٌقً ل االتجاهتدعٌم  .4

 التً تأمل تحقٌقها  األرباح معدالتتحدٌد  .5

 بٌان وضع المنظمة بالنسبة للمنظمات البدٌلة  .6

 مراجعة احتٌاجات و متطلبات المتعاملون مع ما تقدمه المنظمة أول بأول  .7

 الجودة الشاملة  ألبعادمراجعة مهام و أعمال المنظمة طبقا  .8

 لمنظمةاهمٌة استخدام التكنولوجٌا فً تقدٌم صناعة ا .9

 

. مشروع صغير في االستراتيجي(عملية التخطيط  2-4)ويوضح الشكل رقم 
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   :صياغة الرسالة .1

  االستراتٌجًأول خطوات التخطٌط.  

 الذى توجد فٌه المنظمة األعمالالتعرف على مجال  تمت.  

  رص،ومن ثم التركٌز على البحث عن الف األعمالٌساعد صٌاغة الرسالة على التعرف على مجال.  

  اآلتٌة األسئلةعلى  واإلجابةولذلك ٌتعٌن علٌنا السؤال:-  

 ما هو عملنا؟  .1

 من هو عمٌلنا؟  .2

 مزاٌانا التنافسٌة؟  هًما  .3

 ماذا ٌجب أن ٌكون عملنا؟  .4

 توقعاتنا؟  هًما  .5

 م هو مجال عملٌاتنا؟  .6

.ٌتعلق هنا بصناعة معٌنة وشرٌحة محدد من السوق ، ومنطقة جغرافٌة بعٌنها فاآلمر

 

  األهدافتحديد  .2

  تحقٌقهالذى نرٌد  اإلنجازتحدٌد.  

  األهمٌةو ترتٌبها حسب  الواقعًأهداف. ثم استبعاد غٌر  11- 5ما بٌن  األهدافٌتم وضع عدد من.  

  نفس الوقت مثل الربحٌة والحصة السوقٌة فً األهدافالمنظمات الصغٌرة أن تحاول تحقٌق  فًولٌس من المعتاد 

  ةاالستراتيجياختيار  .3

 ٌكون لها سوق محدد.  

 الفرص المتاحة استغالل.  

  ٌمكن لنا تكٌٌفها بما ٌتناسب مع ظروف الشركة التً االستراتٌجٌاتصٌاغة.  

 مثل استراتٌجٌة التركٌز. استراتٌجٌة تشكٌلة السوق، الرٌادة التكالٌف. 

 

  االستراتيجيةالتعرف على الخريطة  .4

  قطاع محدد فًالمنافسة  قوٌة لتحدٌد ةبأداتزود المنشأة الصغٌرة.  

 وٌتٌح للمدٌر أو المالك اختبار سلوك المستهلكٌن.  

  للمنافسٌن االستراتٌجٌةتمكن من متابعة التحركات.  

  المالئمالتوقٌت  فًالمطلوبة  االستراتٌجٌةاحداث. 
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 مراجعة الموقف  .5

  الداخلٌة والخارجٌة اإلمكاناتمراجعة.  

 ٌةمراجعة جوانب القوة والضعف الداخل.  

 مراجعة الفرص والتهدٌدات الخارجٌة.  

  والجزئًلذلك ٌتم دراسة البٌئة على المستوى الكلى 

 التخطيط - .6

  .اآلجلمن المفضل للشركات الصغٌرة والمتوسطة التركٌز على التخطٌط قصٌر ومتوسط 

  .سٌطرتها على المتغٌرات الخارجٌة ٌكون محدود الن

 التنبؤ  .7

 لتنبؤ غٌر المكلفمن ا االستفادةضرورة تعظٌم 

  .من اعادة تجمٌع وتشغٌل المؤشرات الخاصة بالصناعة والمنافسة البد

 المتابعة .8

 ان وضع خطة دون القٌام بالمراجعة ٌعتبر عمال ناقصا

 .االنحرافاتٌتم مقارنة ما تم فعلة بما كان مخطط ومستهدف لتحدٌد  وبالتالً

 نواع الميزات التنافسيةا

  .هي التكلفة، الجودة، التشكيلية، و السرعةٌمكن للمشروع الصغٌر أن ٌنافس علٌها و  رئٌسة مجاالت أربعهناك 

  «المنافسة على التكلفة " السعر .1

 المنافسة على الجودة  .2

 المنافسة على تشكٌلة المنتجات  .3

 المنافسة على سرعة تقدٌم الخدمة .4

 

  .»السعر« المنافسة على التكلفة  (1

 لسعر هً اسهل أنواع المنافسة، على الرغم من أن المنافسة على ا 

 فمن السهل علٌهم تخفٌض اآلخرٌنللمنافسٌن  األسهلأٌضا  ألنهاٌبنى علٌها مٌزته التنافسٌة،  االانه على المشروع الصغٌر  اال ،

  .ٌقدر علٌه المشروع الصغٌر بما ٌتسبب فً سهولة إخراجه من السوق الالسعر إلى الحد الذي 

  اإلنتاجٌةو عموما ٌسعى المشروع الذي ٌستهدف المنافسة السعرٌة إلى تقلٌل الفاقد، وزٌادة ، 

  العاملة عالٌة التكلفة،  األٌديكما قد ٌسعى إلى مٌكنة العمل إذا كانت 

 الفواقدو تقلٌل  اإلنتاج معدالتدائما ٌكون عن طرٌق زٌادة إنتاجٌة العاملٌن بتدرٌبهم لرفع  األفضل األسلوبأن  اال. 
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 المنافسة على الجودة  (2

  علٌه،  اآلخرونٌجب على المشروع الصغٌر أن ٌبادر إلى تحسٌن جودة منتجه و لٌس فقط مواجهة مستوٌات الجودة التً ٌفرضها 

  فً ذلك اآلخرٌنإن علٌه أن ٌطور مستوٌات الجودة بشكل مستمر و أن ٌسعى لكً ٌسبق.  

  المستهلك و إرضائه، بما ٌجعله  إلسعادل عٌوب المنتج، بل ٌجب النظر إلٌها على أنها وسٌلة ٌجب النظر للجودة على أنها تقلٌ الو

 اكثر ارتباطا بالسلعة، 

  إلنجاحو ٌجب التنبه إلى أن الجودة ٌجب أن تحدد من جانب المستهلك و ال ٌفرضها المنتج، كما ٌجب النظر إلٌها على إنها أداة 

 .المشروع

 

 لمنتجات المنافسة على تشكيلة ا (3

  العمالءٌجب على المشروع أن ٌكون قادرا على التنوٌع فً تشكٌلة المنتجات لكً ٌتمكن من التكٌف مع احتٌاجات  

  اصبح المنتج الذي ٌقدمه راكدا و غٌر مطلوب  االو  األذواقو  االحتٌاجاتكما ٌجب أن ٌكون قادرا على التشكل السرٌع مع تطور

  .العمالءمن 

 و التكلفة قد تقف عائقا أمام الرغبة فً التنوٌع،  تاجاإلنأن ظروف  اال 

 أو العمال و الفنٌٌن، ولذلك فعلى المشروع الصغٌر أن ٌوازن بٌن اإلنتاجهذا التنوٌع قد ٌتطلب تغٌٌرات أساسٌة فً خطوط  الن ،

 .التنوٌع و الثبات فً المنتج

 المنافسة على سرعة تقديم الخدمة  (4

  زات التنافسٌة الهامة و خاصة فً المشروعات الخدمٌة، أحد المٌ األداءأصبحت سرعة 

  ،و تتطلب المنافسة على سرعة الخدمة أن ٌكون المشروع ذو قدرة عالٌة على التكٌف و التطوٌر 

  و أن ٌضع نصب أعٌنه أداء المنافسٌن فً هذا المجالبالعمالءو أن ٌكون على صلة وثٌقة و مستمرة ،.  

  المطاعم و خاصة ذات خدمة التوصٌل ، و كذلك الخدمات البرٌدٌة و  األداءٌمكن فٌها المنافسة على سرعة الشائعة التً  األمثلةو من

 .الشحن و التفرٌغ

 

 ،أن المشروع الصغٌر أحوج من غٌره فً أن تكون له استراتٌجٌته التً تحكم أداءه 

  الوصول إلى الجوانب التً ٌمكن التمٌز فٌهل عمالئهو أن علٌه أن ٌحدد نقاط القوة و الضعف بمشروعه و كذلك احتٌاجات 

  التً ٌجب علٌه الدخول  األسواقالخاصة بالمشروع تمكنه من اتخاذ القرارات الخاصة بالمنتجات و  االستراتٌجٌاتكذلك فان تحدٌد

 إلٌها،

 كما تمكنه من اتخاذ القرارات الخاصة بالخدمات المقدمة 

  العمالءالواضحة للمشروع أن ٌكون للمشروع مٌزة تنافسٌة واضحة و مطلوبة من  راتٌجٌةاالستو ٌعتبر من أهم المٌزات التً تقدمها 

  .احتٌاجاتهم تالئمو 

  فً السوق و المنافسة و  االستمرارو عن طرٌق معرفة هذه المٌزة التنافسٌة و تدعٌمها، ٌكون المشروع الصغٌر اكثر قدرة على

 .التطور
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 مشروع خاص إلنشاءالتخطيط .  4

  . وضع أهداف مشروعك فًتخطٌط ٌساعدك ان ال

  .الروتٌنٌة األنشطةأداء  فًالتخطٌط ، ووقتا اقل  فًومع نمو المشروع تتعاظم الحاجة للتخطٌط ، وستجد أنك تقضى وقتا أطول 

  ▪ :وتشملعند القٌام بعملٌة التخطٌط  االعتبار فًونتناول فٌما ٌلى أربعة بنود هامه ٌجب أخذها 

  . ابـةالتخطٌط والرق (1

  . المساءلـــــة (2

  . التخطـٌط للنمـو (3

  األولوٌاتتحدٌد  (4

 

  . التخطيط والرقابـة (1

  .الروتٌنٌة األنشطةمع تفوٌض سلطات بشأن  االستراتٌجٌة األنشطةمن المهم أن نحتفظ بقدر من الرقابة على 

 .خرٌطة جانت مثلوٌستخدم هنا الخرائط الزمنٌة 

  Chart Gantt خريطة جانت

 وأبسط اسالٌب الجدولة والتحمٌل من أقدم.  

  العلمٌة اإلدارةجانت، احد رواد حركة  هنريقدمها.  

 ًواحد أو عدة  إنتاجًٌمكن به تخطٌط وجدولة انجاز بعض العملٌات المتتابعة سواء كان ذلك على مركز  بٌانًعبارة عن تصوٌر  ه

 .مراكز انتاجٌة مختلفة
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  :اربع انشطة رئيسية هيدى المدن بعدة انشطة، اح فًٌمر مشروع حدٌقة عامة صغٌرة 

  .اعداد الرسومات (1

 وتمهٌدها،  األرضتجهٌز  (2

  .توصٌل الخدمات واقامة المرافق (3

 المالهًبناء مدٌنة  (4

  اسابٌع، كما ان توصٌل  7وتمهٌدها ٌتطلب  األرضاسابٌع، وان تجهٌز  5العداد الرسومات هو  الالزمفاذا افترضنا ان متوسط الوقت

 .اسابٌع 8وتركٌبها ٌستغرق  المالهًلمدٌنة  الفعلًاسابٌع، وأن عملٌة البناء  5 فًمات واقامة المرافق من الممكن أن ٌتم الخد

  اسابٌع، كما ان توصٌل  7وتمهٌدها ٌتطلب  األرضاسابٌع، وان تجهٌز  5العداد الرسومات هو  الالزمفاذا افترضنا ان متوسط الوقت

  .اسابٌع 8وتركٌبها ٌستغرق  المالهًلمدٌنة  الفعلًاسابٌع، وأن عملٌة البناء  5 فًن الممكن أن ٌتم الخدمات واقامة المرافق م

  توصٌل الخدمات واقامة  فًالتمام الحدٌقة، علما بأن ٌصعب البدء  الالزمارسم خرٌطة جانت النشاء هذه الحدٌقة. وما هو الوقت

 .األرضٌز بعد اتمام عملٌة تجه اال المالهًالمرافق وبناء 

 جدولة المشروع. 5

 

 المساءلة (2

  عند اتمام المهام األداءاحدى نتائج التخطٌط الجٌد تزوٌدك بعوامل محددة لتقٌٌم.  

  والى اٌن تتجه، واجعل كل من ٌعاونك ٌشعر بالمسئولٌةاآلنفالمطلوب منك دائما ان تعرف اٌن تقف ،.  

 ل ما لدٌة، طالما أنه ٌعلم أن عمله سوف ٌقٌموتضمن عملٌة المساءلة أن ٌقوم كل شخص بأداء افض. 

 

  التخطيط للنمو (3

  المستقبلً الماضٌة توفر لك معلومات مفٌدة للتخطٌط األعمالان الخطط و.  

  الخارجة عن منظمتك على نطاق الصناعة واالتجاهاتفهم العوامل.  

 اسالٌب و اختراعات جدٌدة لها تأثٌر كبٌر على خططك.  

 واسواق جدٌدة تالمجاالوامتدادها  ك وتطوٌرهاٌجب أن تكون لك رؤٌة مستقبلٌة، تخطٌطا عن نمو منظمت.  

 أشخاص مبدعٌن التخطٌط للنمو لٌس عملٌة روتٌنٌة، النه النمو ٌتضمن التغٌٌر وٌتطلب. 
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  األولوياتتحديد  (4

  اإلٌراداتالدائمة خفض التكالٌف وزٌادة  األولوٌاتمن.  

  الروتٌنٌة بل خصص جزءا من وقتك للتخطٌط للنمو باألعمالتنشغل  أالٌجب علٌك مراعاتها هو  التً األولوٌاتومن.  

  اآلتيةالتكاليف  مجاالتولخفض التكاليف البد من التعرف على:  

o التكالٌف المباشرة. العمالة والمواد الخام.  

o  .والحرارة اإلضاءة والعمالة غٌر المباشرة وتكالٌف اإلمداداتالتكالٌف غٌر المباشرة.  

o  قات مكتبٌة. نف اإلدارٌةالتكالٌف.  

o نفقات المبٌعات. نفقات متعلقة بالمبٌعات والتروٌج 

 المجاالتجداول المقارنة بين 

 

 المتاحة المجاالتجداول المقارنة بين 
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 المبيدات الحشرية للتمييز
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 3استفسارات 

 س، ج

نصية والتي هي بالتحديد الشريحة رقم  ٤لدي استفسار بخصوص المحاضرة رقم .1س

  هل يمكن أن نصيغ الركن الربع بعبارة أخرى خبرة المستثمر ومهاراته وقدراته ؟ ٢٩

 يمكن.نعم  .1ج

 

عن مراحل التخطيط  ٥لدي استفسار بخصوص المحاضرة النصية رقم  .٢س

بمجملها ) قبل التخطيط، أثناء  ٣االستراتيجي بصفة عامة يمكن أن نقسمها إلى 

  التنفيذ، بعد الرقابة( ؟
  دكتور اليست الرقابة هي مرحلة مستمرة من األول حتى النهاية ؟

 تابعة بدل من الرقابة النيصح استخدام المولكن يفضل ويستحسن و يمكن.نعم  .2ج

 لألخطاءالمتابعة اشمل واعم من الرقابة وتحتوى على الرقابة مع اجراء تصحيح وعالج 

 .والقصور

الحر  )المستثمر الرابعة المحاضرةفي  جيفقره التخطيط االستراتي يحتوضارجو . ٣س

اساله في االختبار   منها  تأتيفهي لم توضح معي ؟ وهل  نجاحه(خصائصه وعوامل 

 ؟ اما بداخلهحيث يصعب على استيعاب 

 حل وهي بعدة مرا االستراتيجير التخطيط مي. 3ج

 :ولى: تحليل الوضع الراهن للمنشأة عن طريقالمرحلة األ

 صر القوة والضعف.خلية من تحديد عناتحليل وضع الشركة الدا -

الفرص والمخاطر  ديدتحليل وضع الشركة الخارجي من تح -

 المتوقعة.

 م الشركة.قي دتحدي -

 تحديد أولويات الشركة. -

 التجاه لها "أين أن تريد أن تذهب"تريد الشركة ا يالت الوجهةالمرحلة الثانية: تحديد 

 .تحديد الرسالة والرؤية -

 .صياغة األهداف االستراتيجية -

 ة عن طريق:ل للنتائج المرجولوصوي يتم استخدامها لد الوسائل التالمرحلة الثالثة: تحدي

 صياغة االستراتيجيات المختلفة. -

 وضع برامج. -
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 :عن طريقفيذ ة: التنالمرحلة الرابع

 وضع أهداف متوسطة المدى. -

 .برامجوضع  -

 المراجعة. مرحلة الخامسة:ال

 .ةالتغذية الراجع -

 ؟هو الفرق بين فكر القائد وفكر المدير :في محاضره )البث المباشر االول ( ما .٤س

ك رؤية بعيدة المدى، يمتلفكر القائد وفكر المدير. فالقائد  نهناك فروق جوهرية بي.٤ج

. القائد يهتم بتحقيق األهداف المشتركة ومشاكلة ضع الحاليمدير يميل لتناول الوبينما ال

عن طريق  أهداف المنظمة. القائد يغير يقبتحقمدير يهتم له وللمنظمة والعاملين، بينما ال

ناتج  .اللوائح والضوابطاد على مباالعتبينما المدير يغير سلوك الموظفين  فيالتأثير 

 دارة.دة أعلى من ناتج اإللقياا

بالنسبة ، لدي استفسارين بخصوص المحاضرة النصية الخاصة بالبث الثاني. ٥س

بالتحديد المدرسة البيئية من ضمنها الخلفية االسرية هل نقصد بعنصر  ٨الشريحة رقم 

 الميالد هو التوارث؟

اسرة عصامية، هل الوالد . يقصد به المناخ والمحيط االسري هل تم التنشئة في ٥ج

 .يتأثر رائد األعمال وبالتاليوالوالدة واالخوة مثال اصحاب مشاريع خاصة وأعمال حرة، 

  هل المقامرة تعني المغامرة ؟. 6س 

 ال المقامر ال يحسب المخاطرة وال يقدر العواقب وال يدرس االحتماالت.. 6ج

ثم يغامر، ويقدم على فعل  ويستعد ضع ويحيط بالظروف ويفهمها، يقرأ الوالمغامر مقدام

 .الشيء

حيث انك ذكرت بأن غير مطالبين  ٢رقم  ةفي المحاضر ة التاليةالشريحيخص  بما. 7س

بعدها من ساليدات  قبلها وما حيث تم حذف مابحفظ االرقام والنسب هل هذي معنا ام ال ؟

سبب لي  ؟ مما جاء في االستفسار الثاني ولكن لم يتم التطرق لهذه الشريحه وذلك بما

 الشك ؟
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 الشريحة للفهم واالستزادة فقط. فيي تم توضيحها وذكرها . المعلومات الت7ج

 

ة اهم عشر مخاطر تهدد نجاح المشروعات الصغير ٢ ة رقمبما يخص المحاضر. ٨س

؟ حيث لم يتم تحديد ذلك  بحفظ اسماء الكتاب االجانب من وجه نظر الكتاب هل مطالبين

 عنه ؟ السؤالوكيفيه  في االستفسار الثاني ؟

 
ي الت 10معرفة المخاطر  مطلوب وبقوةلوب حفظ اسماء الباحثين ولكن . غير مط٨ج

 ددها كل منهم.ح

عما تم تنزيله سابقا ألنه تم  ٢و  1هل تختلف المحاضرة النصية للبث المباشر  ٩س.

 تنزيلهما مرتان؟

 ال يوجد اختالف. ٩ج.

 رةوامل فشل ونجاح المشروعات الصغيفي جدول عن ع ٢ ةالمحاضر. 10س

 ؟ هل ممكن تربط العوامل بالعالم الي ذكرها

 ؟ام المطلوب اننا نفهم ان جميع هذه العوامل هي تسبب الفشل وعدم النجاح للمشروع

 ؟ضروري واسماء العلماء غير

. وال يشترط حفظ اسماء باحثحددها كل  يالت العشرةنعم يجب معرفة العوامل  10ج.

 ثين.الباح
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 11س

 

 
 

 .ال يوجد اختالف ولكن تفصيل فقط: ول. الجزء األ11ج

من ثم صياغة وهذه األسئلة تساعد على تحليل وضع المنظمة  الجزء الثاني:

 االستراتيجية الخاصة بها.

  -ثالث:الجزء ال

ك فهم سلوشركة على يساعد ال االستراتيجيالتخطيط بمعنى ان   -

تهم واجراء بحوث التسويق ومعرفة عمالء وتحديد احتياجاال

 اتجاهاتهم.

خاصة بالمنافسين "االستخبارات التسويقية" اجراء بحوث   -

 والضعف.يد عناصر القوة لديهم ودراسة المنافسين وتحد
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 ٥لدي عدة استفسارات بخصوص المحاضرة رقم 

 

القرارات التشغيلية عادة تتسم أنها ال مركزية مثال حدث ماس كهربائي في . 1٢س

المصنع هل هنا من الصحيح أن العامل يتصرف بسرعة وال ينتظر رأي اإلدارة العليا ألنه 

  إذا انتظر سوف تنهار الشركة؟

شغيلية جب على العامل ان يتصرف بسرعة ويتخذ قرار، ولذلك تميل القرارات التي.1٢ج

 بأن تكون ال مركزية.

المحاضرة النصية من  1٤تكون طريقة السؤال في الشريحة رقم  ان يمكنكيف . 1٣س 

 ؟ ٥رقم 

الشريحة  فيي كما تم توضيحها ايضا . أن تتعرف على خطوات التخطيط االستراتيج1٣ج

 .٨رقم 

ل يمكن أن نقول مرحلة ما قبل تتمثل في صياغة الرسالة إلى عنصر تخطيط وه. 1٤س

 ؟  متوسط األجل، مرحلة أثناء تتمثل في التنفيذ، مرحلة ما بعد تتمثل في الرقابة والمتابعة

 نعم يمكن..1٤ج

الرسالة في شروط ان تكون بسيطة وقصيرة    هل يمكن أن نجمل صياغة. 1٥س

  ريحة السوق المستهدف ؟وواضحة يتم فيها تحديد المجال والعميل وش

 عم بكل تأكيد..ن1٥ج

 

  ؟ ٣1الشريحة رقم  ٥ما معنى كلمة الردم في المحاضرة النصية رقم  16س

، بمعنى وجود فجوات وتحتاج اصالح وتغطية مثال الشيءآي تغطية يقصد بالردم  .16ج

 جم لالستزادة.ويمكن الرجوع للمع

  ؟ ٥المحاضرة النصية رقم  1٨ما معنى العبارتين االتنين في الشريحة رقم . 17س

يتيح المدير أو المالك اختبار سلوك المستهلكين " ، تمكن من متابعة التحركات  "

 " ناالستراتيجية المنافسي

 سؤال سابق. فيم االجابة ت. 17ج
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هل المقصود المستوى الجزئي هو  ٥المحاضرة النصية رقم  1٩في الشريحة رقم  .1٨س

بيئة الداخلية للمنظمة اما على المستوى الكلي هو البيئة الخارجية سواء كانت هامة أو 

 خاصة ؟

 . نعم.1٨ج

  

مطلوبة في  ٥هل االشكال والرسوم البيانية الموجودة في المحاضرة النصية رقم . 1٩س 

 االختبار؟

، الباقي للفهم 1٤شريحة رقم  االستراتيجيالرسمة الخاصة بخطوات التخطيط .1٩ج

 واالستزادة والتوضيح.

هل سوف نسال عن صفات كل كائن حي في االختبار ؟ مثال أذكر صفات . 20س 

  ( ٤2و٤1نصية الشريحتين رقم ٥الديناصور ) المحاضرة رقم 

 . بكل تأكيد ال.٢0ج

 1٤و12نصية بالتحديد الشرائح  1لدي استفسار بخصوص محاضرة البث المباشر رقم 

من عيوب حق االمتياز محدوية التصرف بالملكية ؟  12بخصوص الشريحة رقم .21س

  ارجو التوضيح

وتحد من  احب العالمة التجاريةم بوضعها صعقد االمتياز يحتوى على شروط يقو ٢1ج.

من األمور يجب الرجوع إلى  ذى تحصل على حق االمتياز. وفي كثيرتصرفات الشخص ال

 موافقة منه. إلخذصاحب العالمة 

عن خطوات في طريق نجاح المشروع الصغير عند  1٤بخصوص الشريحة رقم . 22س 

  النقطة استخدام احالم اليقظة ما معنى ذلك ؟

ي ثم تنتقل إلى العقل كر فيها بالعقل الواعترد إلى ذهن الفرد ويف التياألفكار  هي. ٢٢ج

 المحاضرة المسجلة. فيوتم اعطاء مثال  .حلها وتفاصيلهاواعي وتجد الال
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بالنسبة الختبار في هناك نقطتين في الموضوع أشعر بأنهم يمكن إضافتهم في .23س

 صفحة واحدة ؟

 . مصادر الحصول على أفكار أو طرق إنتاج أفكار -1

كيف يمكن أن تقلل من مخاطر البدء في مشروع صغير أو كيف يمكن أن تتجنب الفشل في  -2

 . ( 1٥و 1٣المشروعات ؟ ) الشريحة رقم 

 . نعم بكل تأكيد.٢٣ج

لمطلوب ا ما 20لالطالع والشريحة  ٤في المحاضرة النصية  1٨هل الشريحة . 2٤س

  م؟فيها لم أفه

. يبق وهى خاصة بالتخطيط االستراتيجسؤال سا في 1٨تم شرح الشريحة رقم  ٢٤ج.

، لمشروعي يمكن ان يتبعها االتسويقية الت تخاصة باالستراتيجيا ٢0والشريحة رقم 

ه من منتجات. أو محددة وانتاج ما تحتاجقية سوز على شريحة سواء استراتيجية التركي

، أو استراتيجية تقليل من خالل تمييز المنتج ببعض الخصائص تمييزاستراتيجية ال

 افسي.ج بسعر تنتمتع المنتستوى ممكن ومن ثم يالتكلفة إلى احدى م

 .2٥س
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الئم سوق ي تالخاصة بالمستثمر الصغير والتوافر الخصائص والسمات بمعنى ت -. ٢٥ج

 تغيرة.المعروف بالمخاطرة والحداث المو، االستثمار

بمعنى االعتماد على التمويل الذاتي للمشروع في المراحل األولى ودون االعتماد على -

 القروض والمنح الخارجية.

يوم فترة تحصيل مستحقاته  ٣0م على األقل. ويو ٩0فترة التي يسدد فيها التزاماته ال-

 بشكل كبير. الذاتييل د على التموحتى يتمكن من االعتما

 .٢6س

 

 
 

سب األولوية وتتابع ح. المقصود بالتحميل هو تحميل االنشطة على الوقت المتاح 26ج 

 ألنشطة.ا

 زادة وااليضاح فقط.فهم واالستلل ٤1،٤2الشريحة -
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 .27س

 

 ن مع مزيد من التفصيل.نفس الخطوات واحدة، ولك. ٢7ج

 ، المهم معرفة الخطوات وفهمها جيدا.االختبار فيان تقوم بالرسم يطلب منك لن 
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 مقدمة:  -1

 هذه هً النقاط الرئٌسٌة فً المحاضرة الماضٌة: 

 صفات وخصائص المستثمر الحر. -1

 خصائص المستثمر الحر الناجح.  -2

 نموذج االستثمار الناجح.  -3

 تدريب: 

 عزٌزي المستثمر الصغٌر فبعد أن تناولنا خصائص المستثمر الصغٌر، فما هً الخصائص التً ترى أنك تفتقدها؟ 

...............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................... 

 ما هً األنشطة التً تعتقد أنك تتسم بالنجاح فٌها؟ 

...............................................................................................................................................................

..................................................... 

 ما هو موضوع الدراسة وثٌق الصلة بكل نشاط فٌها، وما هو تقدٌرك فً كل منها؟ 

............................... % ...................................................................... 

................ % ..................................................................................... 

............................................................................. % ........................ 

 وضح هنا نوعٌة القدرات التً تشٌر هذه األنشطة الناجحة الى أنك تتمتع بها؟

...............................................................................................................................................................

..................................................... 

 

 

 

 الميل نحو فكر المستثمر
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 من فضلك حدد ما ٌلً مهارتٌن على االقل فً كل تصنٌف مما ٌلً: 

 المهارات الفكرٌة:  -1

...............................................................................................................................................................

..................................................... 

 المهارات االنسانٌة:  -2

...............................................................................................................................................................

..................................................... 

 المهارات الفنٌة:  -3

...............................................................................................................................................................

..................................................... 

 حدد االشٌاء الهامة جداً لك فً العمل الذي تختاره؟ 

1- ..........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................ 

2- ..........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................ 

3- ..........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................ 

 

 تعريف المستثمر الحر:  -2

 تعد عملٌة تعرٌف المستثمر الحر عملٌة صعبة سواء على مستوى االطروحات العلمٌة أو العملٌة. 

  لحر هو:فالمستثمر ا

 الفرد الذي ٌرى الفرص التً ال ٌراها االخرون وٌوجه موارده الستغالل هذه الفرص

 وبناء على ذلك فإن المستثمر هو الشخص الذي ٌقدم منتجات جدٌدة

 أو أنماط جدٌدة من المنشآت، باإلضافة الى هذا فهو ٌدبر رأس المال المطلوب وٌخلق استثماراً جدٌداً وٌتحمل مخاطر العملٌات. 
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 أدوار المستثمر الحر: 

  المستثمر المبدع والمتحمل للمخاطر: -1

إن المستثمر هو الذي ٌخلق أفضل الصور، فهو ٌفهم اغراضها، وٌعلم أن االبداع وتحمل المخاطر هما اهم الصفات التً تمٌز المستثمرٌن 

 عن المدٌرٌن. 

  المستثمر المدير أو المنسق: -2

اغة استراتٌجٌة المنظمة واختٌار هٌكلها ٌحتاج توجٌه الموارد والرقابة علٌها، الالزم لبقاء المشروع االستثماري الى ان ٌقوم المستثمر بصٌ

 المناسب وتحدٌد العملٌة االدارٌة الستثمار الفرصة المتاحة. 

 إن السإال الحرج هنا هو لماذا ٌرى المستثمرون الفرصة بٌنما ال ٌراها االخرون؟ 

 على هذا السإال نستعرض بعض مدارس االتجاهات االكادٌمٌة. لإلجابة

 .ٌنما وأٌنما وجدتوهم ٌنتهزون الفرصة ح➢ 

 إعداد أو تأهيل المستثمر الصغير:  -3

  وهي:مدارس رئٌسٌة ألهم المداخل التً تتعرض للعوامل المإثرة فً إعداد أو تؤهٌل المقاول الصغٌر،  أربعهناك 

 مدخل السمات  -أ 
 المدخل البٌئً  -ب 
 المدخل السلوكً  -ج 
 المدخل المعاصر  -د 

 

 مدخل السمات:  -أ 

 من هو المستثمر الصغٌر؟

 ٌفترض نموذج السمات أن المستثمر الصغٌر توجد لدٌه سمات شخصٌة معٌنه تقوده الختٌار مستقبلة االستثماري. 

 وأهم سمات المستثمر الحر: 

 الحاجة الشدٌدة لإلنجاز. -1

 شخصٌة تتحمل المخاطر.  -2

 القابلٌة لتحمل الغموض الذي ٌحٌط المشروع من بداٌة حٌاته.  -3

 االبداع. -4

 الحدس. -5

 المرتفعة لالستقالل.الحاجة  -6

 ضبط النفس. -7

 الحاجة المنخفضة لالمتثال -8

 . 
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 المدخل البيئي:  -ب 

 بموجب هذا المدخل فإن النزعة االستثمارٌة للمستثمر الصغٌر ترجع لمجموعة من العوامل الخارجٌة والتً ٌمكن اٌضاحها فٌما ٌلً: 

  دور الثقافة: -1

  .ان اسباب وجود خصائص االستثمار لدى البعض، دون البعض األخر ٌرجع الى ان المستثمر ابن بٌئته الثقافٌة 

 نظرية الجذب والدفع -2

  .)ان الفرد ٌنجذب الى المجال االستثماري بسبب اٌجابٌة فً البٌئة )االفكار والفرص الجدٌدة 

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

 : منهج الهامشية االجتماعية -3

  ًٌتجه االفراد الذٌن ٌعٌشون على هامش المجتمع: المرأة فً بعض المجتمعات( بحكم الضرورة ولٌس االختٌار الى اعماال

 خاصة بهم. 

  التعليم والخبرة: -4

 وى التعلٌم بٌن المستثمرٌن أعلى منها بٌن الموظفٌنتشٌر االحصاءات الى ان نسبة ومست 

  كما تشٌر أن الخبرة السابقة تزٌد من فرص نجاح االستثمار  

  الخلفية االسرية: -5

 موقع مٌالد الفرد فً اسرته ٌحدد امكانٌه ان ٌكون مستثمرا حرا 

   فالطفل االول ٌحظى بالرعاٌة التً تكسبه ثقة ذاتٌة واستقاللٌة ذاتٌة 

 لدراسات ان ثلثً اصحاب االعمال الخاصة قد انحدروا من عائلة كان االب او االم فٌها اصحاب األعمال الخاصة.وتشٌر ا 

 

 المدخل السلوكي: -ج 

ان المستثمر الصغٌر ٌعتبر مستثمرا حرا، ٌعد جزءا من عملٌة خلق االستثمار. ومن هنا كان تحول السإال من: من هو المستثمر  

الصغٌر؟ الى: ما الذي ٌفعله المستثمر؟ ومن ثم ٌتم النظر لعملٌة االستثمار باعتبارها مدخالً ادارٌاً ولٌس مجرد سمت ٌتمتع بها شخص 

 عملٌة االستثمار مرتبطة بؤداء الوظائف االدارٌة الرئٌسٌة فً: االستراتٌجٌة االدارٌة، الهٌكل التنظٌمً، عملٌة االدارة. معٌن. وبهذا تكون 

الموارد وٌضع االستراتٌجٌة المالئمة ونظم الرقابة  –بكفاءة  –وعلى ذلك ٌمكن تعرٌف المستثمر الصغٌر بؤنه: الشخص الذي ٌوجه 

 تغالل الفرص المتاحة. والمكافؤة بما ٌمكن من اس

 

  المدخل المعاصر: -د 
 معاصر بالنظر الى الشكل التالً: ٌمكن تصور المدخل ا
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 وٌوضح هذا الشكل أن نجاح المستثمر ٌعنً محورٌن رئٌسٌن هما:  

 وهذا ٌتطلب تفاعالً بٌن السمات الشخصٌة للمستثمر والقوى البٌئٌة المإثرة.  االحساس بالفرصة: - أ

 وهذا ٌتطلب ادارة وقدرة فً استثمار الموارد وتعظٌم منافعها فً إطار التفاعل مع االمكانات االستثمارٌة المتاحة.  اغتنام الفرصة: - ب

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

 

 سمات المستثمر الصغير:  -4

هل هناك سمات مشتركة بٌن أولئك المشاهٌر فً صناعه المقاوالت فً مصر مثالً: حسن عالم، عثمان احمد عثمان، حسن درة، ومختار 

 ابراهٌم وغٌرهم أو اولئك المستثمرٌن الممٌزٌن امثال: هٌولٌت، باكارد، وبٌل جٌتس، وغٌرهما فً الخارج. 

 شخصٌات ناجحة بدأت من اعمال صغٌرة
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 فٌما ٌلً قائمة بؤهم السمات المشتركة بٌنهم، وهً تصلح فً النهاٌة للقٌاس المرجعً كً نتعرف على تلك الفرص الكامنة للنجاح:

  الحاجة لإلنجاز -1

 الحاجة لالستقالل -2

  الميل لتحمل قدر معقول من المخاطرة -3

  الميل للضبط الداخلي -4

  القدرة على تحمل الغموض -5

 االبداع -6

 المبادرة -7
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 الحاجة لإلنجاز: .1

أهم الدوافع الشخصٌة الختٌار االستثمار الحر كمهنه. فالمستثمر الحر ٌرغب فً تحمل مسإولٌة تصرفاته، وتتمٌز الحاجة الى لإلنجاز  

  بثالث خصائص رئيسية يشترك فيها كل المستثمرين:

 الرغبة فً حل المشكالت.  (1

 القدرة على تحمل مخاطرة معقولة بعد دراسة كل البدائل.  (2

 الحاجة إلرجاع االثر كمقٌاس لما حققوه من نجاح.  (3

 

 : الحاجة لالستقالل .2

ناك العدٌد من االفراد تركوا وظائفهم التنفٌذٌة وهم فً قمة النجاح وذلك لرغبتهم الشدٌدة ان ٌكون لهم عمل خاص وان ٌكونوا هم ه

 رإساء أنفسهم.

 

  الميل لتحمل قدر معقول من المخاطرة: .3

 ما ٌبدو لألخرٌن مرتفع المخاطر من الناحٌة االستثمارٌة قد ٌكون اقل البدائل المتاحة فً درجة المخاطرة من وجهه نظر المستثمرٌن. 

 

 الميل للضبط الداخلي:  .4

 من أكثر العوامل ارتباطا من الناحٌة االٌجابٌة بشخصٌة المستثمر.  (1

 مستثمر والمدٌر التنفٌذي للشركة وبٌن المستثمر الناجح واالقل نجاحا. ٌمٌز بٌن ال (2

 وبناء علٌه ال ٌلقى عبء نجاحه أو فشلة فً ظروف البٌئة الخارجٌة.  (3

 

 القدرة على تحمل الغموض:  .5

  .القدرة على إدراك موقف غامض بطرٌقة اٌجابٌة 

 .والغموض هنا ٌقصد به نقص المعلومات 

  .أحد أصول االستثمار 

 

 االبداع: .6

  .ٌعتبر جوهر عملٌة االستثمار 

 .االلٌة التً ٌستطٌع المستثمر خلق وزٌادة الثروة 

 .ومصدر االبداع هو البحث الخالق عن الفرص فً المواقف التً توجد داخل وخارج الشركة 

 

 المبادرة:  .7

  .ًوثٌقة الصلة بصفة الضبط الداخل 

 .احدى الصفات المشتركة بٌن المستثمرٌن 

  .تعنً أن المستثمر ٌسٌطر على االحداث وٌعتمد على حدسه وبدٌهٌته فً حل المشكالت 
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 خصائص أخرى في المستثمر الحر: 

 .البدٌهٌة 

  .الرإٌة 

 باإلضافة الى ما سبق يتميز المستثمر الحر ايضاً بالخصائص االتية: 

 البديهية:  -1

  .تلعب البدٌهٌة دوراً بالغ األهمٌة بالنسبة لعملٌة صناعة القرارات فً المنظمات الصغٌرة 

  .ففً كثٌر من هذه المنظمات ال ٌتم اتخاذ القرارات بناء على الحقائق أو المعلومات الكاملة فقط 

  .بل تتخذ بناء على خبرة المستثمر وحسه العملً ومشاعرة اللحظٌة 

 : الرؤية -2

 ٌة نقطة البداٌة بالنسبة للمشروع االستثماري الجدٌد. تمثل الرإ 

  .وهً بمثابة الحلم الذي ٌطمح المستثمر الى تحقٌقه فً المدى الطوٌل 

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

  .والرإٌة هً بمثابة القوة الدافعة وراء نجاح المستثمر 
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 المحتوٌات قائمة 

  المقدمــة .1

  تنمٌة صفات القٌادة .2

  القٌاديالسلـــوك  .3

  اآلخرٌنقٌــــــادة  .4

  اآلخرٌنقٌـــادة ودفـــع  .5

  تحسٌن معنوٌات مرإوسٌك .6

  قٌـــادة السلوك .7

 .واألجوبة األسئلة .8

 

 : مقدمة  -1

  ٌحققها التًتتحدد فعالٌاته كقائد بالنتائج  وسلوكٌات المستثمر ، كما باتجاهات لؤلعمالالكلى  األداءٌتحدد 

  من العاملٌن ، أو حتى مئات منهم قلٌبلكانوا ٌقودون عددا  العادة قادة فعالٌن ، سواء فًوالمستثمرون الناجحون ، ٌكونون. 

 بطبٌعة عملهم ، فإن المستثمرٌن قادةو :-  

o ٌجب أن ٌبحثوا عن الفرص ، والمشروعات المحتملة ، النهم  

o  هذه المشروعات ، المطلوبة لتحقٌق أهداف واإلنسانٌةوأن ٌجمعوا الموارد المالٌة  

o  واآلخرٌن ألنفسهم األهدافوٌضعون ،  

o  األهدافلتحقٌق هذه  اآلخرٌنوأن ٌقودوا وٌوجهوا 

 بٌن المدٌر والقائدالفرق 

 القائد المدٌر

بدستور شركته او المكان الذي  الدرجة ٌإمن فًف كبٌر موظ .1

مهمة .ثم توزٌع  تام. ٌبدأ عمله بالتخطٌط ألً بإخبلص ٌعمل فٌه

 على سٌر العمل واألشرافالمتابعة  المهام على موظفٌه ثم

 أو منصب ٌتواجد فٌه مكان أيرجل مبدع ٌحدث فرقا فً  .1

 وضع الخطة والرإٌة فًماهر  .2 ٌدٌر العمل بكفاءة .2

نجاحه هو نجاحهم هم  ٌستطٌع إقناع كل مرإوسٌه بؤن .3 وسٌطرته الوظٌفٌة ٌدٌر الناس معتمدا على قوته .3

 جمٌعا بالنفع أٌضا وٌعود علٌهم

 وموظفٌه زمبلئه قادر على بث الحماسة وعلى تحفٌز .4 اللوائح والقرارات ٌفنى عمره الوظٌفً فً متابعة .4

 اإلنسانًٌهتم بالجانب  .5 مرإوسٌه أم ا ٌهتم كثٌرا اذا كان محبوبا من ال .5

 وتعلٌمه وتدرٌبه ٌسعى لنمو كل فرد فً مجموعته .6 

 بنفسه وبقدراته ٌعتمد فً إدارته لفرٌقه على ثقته- .7 

 

 

 الشاب قائد فعالالمستثمر 
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 تنمٌة صفات القائد  -2

 آلخرشخص القائد  ٌجب تنمٌة وتحسٌن الصفات القٌادٌة ، حٌث أن هذه الصفات تختلف من .  

  التحسٌنات تساعده للقٌام بهذهقدراته القٌادٌة سوف » الشخصٌة« اإلنسانومعرفة  

 اإلضافٌةأن تقوم بتقٌٌم خبراتهم لتحدٌد نجاحاتهم وأنشطتهم  قائدا ، فإنك تتحمل مسئولٌة تنمٌة مساعدٌك وٌجب علٌك أٌضا وباعتبارك 

 مستقببلٌتعٌن قٌامهم بها  التًومسئولٌاتهم  ،

  مخاطر ، وفرصا عظٌمة طٌاتها فًتحمل  التًوٌكون القائد ـ عادة ـ مستعدا لقبول التحدٌات.  

 وتستخدمها كدلٌل لك " وعلٌك دائما أن تتذكر المقولة " عامل الناس كما تحب أن تعامل.  

  الٌةالت األسئلةبنعم على  اإلجابةٌتطلب أن تكون قادرا على  األمرولكى تكون قائدا ناجحا ، فإن:  

  هل أنت قائد ولست تابعا ؟ .1

 طلبا للنصٌحة والقٌادة ؟ اآلخرونهل ٌنظر لك  .2

  هل تخلق وتنفذ أفكارا جدٌدة ؟ .3

  ؟ االجتماعٌةالحٌاة  فًهل لك دور نشط  .4

  هل تحاول تحسٌن نقاط قوتك وتدنٌة نقاط ضعفك ؟ .5

  تكون كفئا ؟ كًهل تنظم وقتك وأنشطتك  .6

  امج، أو خطة محددة لتحسٌن قدراتك القٌادٌة ؟هل لدٌك برن .7

  أهدافك ؟ إلنجازبمساعدتك  لآلخرٌنهل تسمح  .8

 هل تتعلم من أخطائك ؟ .9

  تبدأه ؟ ءشً أيهل أنت مإمن بالنتائج وتنهى  .11

  ؟ اآلخرٌنمساعدة  فًهل تستخدم قوتك كقائد  .11

  قدراتك ؟ فً اآلخرونهل ٌثق  .12

  عند اتخاذ قراراتك ؟ اآلخرٌن بآراءهل تستفٌد  .13

  بكفاءة ؟ اآلخرٌنهل لدٌك القدرة على التعامل مع  .14

  تجعل منظمتك أفضل ؟ كًهل تقوم بتغٌٌر ما تقوم به  .15

  هل تفوض سلطاتك الى مساعدٌك ؟ .16

 هل تتشارك نجاحك مع مرإوسٌك ؟ .17

 

 السلوك القٌادي  -3

  القٌاديالسلـــوك 

 :القٌاديٌوجد نمطان رئٌسٌان للسلوك 

  ) السلوك الموجه بالعمل) اإلنجاز، وتحقٌق  األهدافالتخطٌط ، وصٌاغة  (أ 

  . )السلوك الموجه بالبشر ) اإلنسانٌة العبلقاتالدافعٌة،  (ب 
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  السلوك الموجه بالعمل❑

 ـ  : هذا النمط إلى النماذج السلوكٌة التالٌة فًٌمٌل القائد 

  عدٌهالخاصة بمسا واألدوارٌحدد بوضوح الدور الخاص به . 

  متوقع منهم ٌعملون ما هو اآلخرٌن، وٌجعل  لئلنجازٌضع أهدافا صعبة ولكن قابلة.  

  اإلنجازٌضع اجراءات قٌاس التقدم نحو الهدف ، وقٌاس  

  باألهدافالموجهة  واألنشطة ، واإلرشادالتخطٌط ، التوجٌه ، الرقابة ،  فً القٌاديٌطبق بكفاءة الدور  

 ٌالمحققة اإلنتاجٌةادة ٌهتم بز . 

  هدافباألتوجٌه السلوك الموجه  فًٌكونوا غٌر نشطٌن  هذا التوجه ، ٌمٌلون الى أن فًوالقادة الذٌن ٌحققون نتائج منخفضة ،  

   للمنظمة ٌوضحون أدوارهم كقائد وال مرإوسٌهمكما ٌمٌلون إلى العمل بالقرب من. 

 

  السلوك الموجه بالبشر❑

  :الى النماذج السلوكٌة التالٌة القٌاديهذا الجانب من السلوك  فًن ٌحقق نتائج مرتفعة ٌمٌل الشخص الذٌ 

  المنظمة ، وٌهون التوترات حٌن تنشؤ فًٌظهر اهتماما بصٌانة التجانس  

 ٌظهر اهتماما بالعاملٌن كبشر ولٌسوا كوسائل انتاج 

  ومشاعرهم ، وأفكارهم ، ورغباتهم ،ٌظهر تفهما واحتراما لحاجات العاملٌن ، وأهدافهم . 

  مرإوسٌهبٌنه وبٌن  االتجاهٌن فًجٌدا  اتصاالٌنشئ .  

 ٌطبق مبدأ التعزٌز لتحسٌن أداء مساعدٌه .  

 ٌفوض السلطة وٌشجع المبادرة .  

  المنظمة فًٌخلق مناخ فرٌق العمل ، والتعاون . 

 : ٌلى جهٌن بالبشر فٌماوتتمثل اهم الخصائص العامة الشائعة بٌن القادة المو❑

  اآلخرٌنمطلبا أولٌا ضرورٌا للعالقات الجٌدة مع  ٌفهمون حاجتهم ، وأهدافهم ، وقٌمهم ، وحدودهم ، وامكاناتهم . وٌعد هذا .1

  . حاجاتهم إلشباع، وهم ٌساعدون البشر  اآلخرٌنلدٌهم حساسٌة لحاجات  .2

  . تلف عن قٌمهم وأنماط حٌاتهمتخ التًٌقدرون وٌقبلون القٌم وأنماط الحٌاة  .3

  . احتٌاجاتهم المسئولٌة وٌتفهمون فًٌفوضون سلطاتهم لمساعدٌهم وٌشركونهم  .4

 . إلى الحوار األسئلةالى  االستماعجٌدة من  اتصاالتٌمارسون مهارات  .5

 

 قٌادة اآلخرٌن  -4

  اآلخرٌن العمل مع خبللالقٌادة التً تساعد على تحقٌق النتائج من  مجاالتمن أهم.  

  الذٌن تقودهم اآلخرٌنعٌون  خبللعلٌك أن تكون قادرا على رإٌة المواقف من وٌجب.  

  أو شربة ماء أو كلمة "  الشايأشٌاء تبدو صغٌرة .. كوب  الموقع ترتفع بتحقٌق فًفمثال قد تكتشف كمستثمر شاب أن إنتاجٌة العمال

 .. هٌبل  هٌبللى عنه " أو ربما غنائهم معا خ " ٌنور " أو هللا 
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 قٌادة ودفع اآلخرٌن  -5

 د المستثمرون دافعٌن ناجحٌن للعاملٌن معهمٌع .  

  إلى أي مدى تستخدم هذه  )للبشر أن ٌحفزوا بها مرؤوسٌهم  الموجهٌن األشخاصٌستطٌع بها  التًوفٌما ٌلى مجموعة من الطرق

  : ) الطرق؟؟

 للعاملٌن .  الذاتًبناء التقدٌر  .1

  . إخبار المرإوسٌن .2

 تفوٌض السلطة .  .3

  .ى العالقاتالحفاظ عل .4

 تحلٌل المشكلة، ولٌس الشخص .  .5

  تطبٌق مبدأ التعزٌز .6

 . التصحٌحً اإلجراءاتخاذ  .7

  .الفعـــال اإلنصات .8

 .باستمراروضع أهداف محددة، ومراجعتها  .9

 

 قاعــدة ذهبٌــة

ٌمكن أن ٌإثر  قرار أيادتك ، وقبل أن تتخذ الذٌن ٌعملون تحت قٌ األشخاص أعٌن خبللمن  األشٌاءٌجب أن " ترى "  فعاللتكون قائدا « : 

 . »علٌهم علٌهم ، احسب جٌدا كٌف سٌإثر هذا القرار

 

 قٌادة السلوك  -6

  . بطٌئا ، فٌجب علٌك أن تحاول إنجاز أهداف محددة كل  تحقق تقدما وألنكٌملك معظم القادة القدرة على التصرف وإنجاز النتائج

  .ٌوم

  ة قدراتك القٌادٌةزٌاد فًوقد تكون المقترحات التالٌة ذات نفع  

  بمجرد اتخاذك القرار التنفٌذي اإلجراء اتخذ .1

  .عناصر قادرة بجوارك باستخدامكٌف ومتى تستخدم هذه القدرات  اعلمتكون قائدا ناجحا ،  كً .2

  قدراتك القٌادٌة إذا ركزت على تنمٌة جوانب قوتك فًسوف تجنى الثقة  .3

 .ٌعرف أخطاءهالقائد الجٌد هو الذى ٌراجع خططه و .4
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 تحسٌن معنوٌات مرؤوسٌك  -7

  المتوافقٌن للعمل معك األشخاصاختر  

  المرؤوسٌن تتعلق بقدرتك على تحسٌن معنوٌات األسئلةوفٌما ٌلى مجموعة من:  

  هل مرإوسوك مقتنعون بظروف عملهم ؟ .1

  المنظمة ؟ فً الفرديهل ٌعلم كل مرإوس دوره  .2

  للعمل ؟ اآلمنةهل تقوم بتصحٌح الظروف غٌر  .3

 بصحة ورفاهٌة مرإوسٌك ؟ اهتمامككٌف تعبر عن  .4

  كٌف تقٌس معنوٌات العاملٌن معك ؟ .5

  كٌف تحاول تحسٌن معنوٌات العاملٌن معك ؟ .6

  كٌف تلبى برامجك التدرٌبٌة احتٌاجات العاملٌن معك ؟ .7

  كٌف تقٌٌم أداء كل مرإوس لك ؟ .8

  هل ٌستطٌع مرإوسوك تنفٌذ أفكارهم ؟ .9

  هل تكافئ مرإوسٌك على مساهمتهم للمنظمة ؟ .11

 العمل ؟ فً مشكبلتهمهل تسمح لمرإوسٌك بحل  .11

 

  :قاعدة ذهبٌه اخرى

 .االحتٌاجاتوالواضح بهذه  المباشر االهتماماحتٌاجات مرإوسٌك وإبداء  نجاحك كقائد مرتبط بقدرتك على تفهم 
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 المحتوٌات قائمة 

 تمرٌن .1

 د االعمالرائصفات  .2

 رائد االعمالسلوك  تفسٌر مدارسأهم  .3

 ورٌادة االعمالاالبتكار  .4

 حول المبادرة حقائق  .5

 االبتكارعوائق  .6

 تساعد على االبتكارامور  .7

 التفكٌر االبداعً خطوات  .8

 العمل االبداعً مكونات  .9

 الشخص المبتكرخصائص  .11

 االعمال واالبتكار رائد  .11

 

 تمرٌن   -1

 مهارتك وخصائصك قٌم 

 

  - :النتٌجة 

  .مع الناس للتواصل الالزمةالمهارات  امتالككمؤشر على  5الحصول على درجة 

  .مشروع ناجح إلنشاءالفرص المتاحة  غاللاستإلى القدرة على  باإلضافة - .والقدرة على استخدام الموارد المتاحة 

 .تطوٌر وتعزٌز مهاراتك، والتغلب على نقاط الضعف لدٌكل فالبد من بذل مزٌد من الجهد 3- 1اما اذا كانت الدرجات تتراوح بٌن  

 ورٌادة االعمالاالبتكار 
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 قٌم شخصٌتك  2تمرٌن 

 

 

 مشروع استثماري إلنشاءفأكثر . فانت لدٌك قدرات طبٌعٌة  35اذا كانت درجاتك 

  األعمالصفات رائد  -2

  .وضوح الهدف .1

  البحث عن اسلوب معٌن فً الحٌاة .2

  .ٌخافون من الفشل ال .3

  .شخصٌات حالمة .4

  .فاعلون .5

 .ٌستسلمون للعوائق ال .6
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 األعمالأهم مدارس دراسة وتفسٌر سلوك رائد - -3

 

 األعمالورٌادة  االبتكار- -4

 ًابعة عن البٌئة المتغٌرةالتحدٌات الن لمواجهة تلك رئٌسًٌعتبر مفتاح  فاالبتكارظل بٌئة أعمال متغٌرة  ف.  

  على المستهلكٌن والحفاظ األسواقالشركات على المنافسة والسٌطرة على  االبتكارٌساعد.  

 هو الخروج عن المألوف، وتقدٌم ما هو جدٌد االبتكار 

 الحقائق التً تؤثر علً المبادرة- -5

  وأنظمتها. الخوأهدافها وسٌاستها  نظمتهبزمام المبادرة فً تطوٌر وتحسٌن أعمال م اآلخذٌنبغً علً كل قٌادي  

 جدٌدة وأفكار متجددة ٌجب انتظار وقوع المشاكل حتً ٌبادر بحلها أو بالحث علً استخدام أسالٌب وال. 

  :المبادرات الناجحة تقوم علً ثالث أسس رئٌسٌة هً

o للوظٌفة، فالمدٌر اٌضا مسئول عن مهام من  سٌةمن الواجبات الرئٌ األعمالعما ٌنتج من اعمال وإن لم تكن هذه  تحمل المسؤولٌة

  .بالتصحٌح والتحسٌن ٌشرف علٌهم. لذا ٌجب أن ٌبادر

o والتوسع تذهب سدي وحالما تثبت لدٌه جدواها ٌبادر  . المدٌر الناجح ال ٌدع من الفرص المناسبة للنمو والتطور البحث عن الفرص

  .باستغاللها

o  والدراسات والبحوث التً تسهم فً إثراء الفكر واستنارة  علً المعلومات واالنفتاحوتجدٌد العمل لتطوٌر  الجدٌدة األفكارالبحث عن

 العقل
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 بتكار عوائق اال -6

  .ٌتطلب صبر ومثابرة مستمرٌن االبتكارتوجد مثابرة كافٌة ، أن  ال .1

  .ك معالجة ذلكستقرارٌة فٌجب علٌالامن عدم  التغٌٌر ٌتطلب كسر الروتٌن ، فإذا كان التغٌٌر ٌسبب لك التوتر والخوف .2

  .واوقاتك قد تشعر بأنه ال وقت كافً لدٌك للتفكٌر الخالق ، حاول تنظٌم اعمالك .3

  ، أما عدم الثقة فهً معول هدام االبتكارتحقٌق  نقص الثقة فً النفس ، إن الثقة فً النفس وفً قدراتك تساعدك نفسٌا علً .4

 لالبتكارالمشاكل ثم العمل علً حلها كلها عوامل معاكسة  وانتظار حدوثوالتصرف الفوري بدون تخطٌط  واالنفعالالعدوانٌة،  .5

 وتعمل ضدة

 

 أمور تساعد على جمع افكار جدٌدة  -7

  ًٌومٌن أو ثالث بدون مقاطعة لتنمً لدٌك القدرة علً  كل األقلاقض بعض الوقت بمفردك ، وحاول أن تجد لنفسك ساعة عل

  .التفكٌر فً االستغراق

  خصص لكل عمل وقته مالك سوٌاوإنجاز كل أع ءشًتحاول أن تعمل كل  والنظم أعمالك.  

  االبتكارفً تساعدك علً  (ربع ساعة( الٌقظة المدروسة والمخطط لها مسبقا ولفترات قصٌرة احالمأستفد من.  

  تكتفً بفكرة أو فكرتٌن وال األفكارعندما تفكر فً افكار جدٌدة حاول استخرج أكبر قدر ممكن من. 

  فكرة جدٌدة ترد إلً ذهنك ، واحتفظ لنفسك بمفكرة حول كل الجدٌدة األفكاركن متٌقظا دوما حٌال.  

  الفروقات والتفكٌر  المالحظةوبذلك تكون لدٌك قدرة أفضل علً  ،اآلخرٌن حظهاٌال الأشٌاء  تالحظمن حول جٌد فقد  األحداثراقب

  .من عدة جوانب األحداث فً

  ومعرفة  األسئلةغٌره، متً تؤدون ذلك النشاط....الخ .أن  علً األمرأسأل وبدون حرج، كٌف تم ذلك العمل ؟ ولماذا تفضلون هذا

 .تساعدك علً كشف الحواجز دون المشاكل اوإجاباته

  أن ذلك ٌساعدك علً تزوٌد أفكارك مجانا ، واقتراحاتهموانتقاداتهم  أراءهمفً أفكارهم وأسالهم عن  اآلخرٌنشارك.  

 جدٌدةتدع الحقائق والمنطق عائقا لورود أفكار  ال 

 

 نشاط

 ؟كوكاكوالاستخدام ل علبة البٌبسً او  21اذكر 
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 الجماعً اإلبداعًخطوات للتفكٌر  -8

 :الجماعً اإلبداعًوضع ماٌك فانس سبع خطوات للتفكٌر 

 أهداف ومتطلبات ونتائج المشروع الذي أنت بصدده : وهً الخطة الرئٌسٌة والتً تتضمن إلقاء نظرة عامة علً كلاألولًالخطوة  

الناتجة عن الخطة الرئٌسٌة  األفكاروٌتم عرض  األساسٌةالخطة  : تطوٌر الفكرة وهً تعنً بالتوسع التام فً الفكرة التً تكونهالخطوة الثانٌةا

 تطوٌر الفكرة علً لوحة

 وشرحها واألفكارالمشروع وبهدف التأكٌد علً الخطة وتفاصٌلها  مع كل من له دور فً االتصالوذلك ٌعنً  االتصال: الخطوة الثالثة 

 .علٌها واإلجابة واالستفسارات

 األدواروالمهام وتوزٌع  األعمال: تنظٌم الخطوة الرابعة

 وتقٌٌمها األفكارومراجعة  األعمال بأول وتقٌٌم اوالا لمراجعة النتائج  وذلك العكسٌة غذٌةالت: الخطوة الخامسة

علً  واالطالعوالبرامج والنشاطات والمهام أول بأول  األهداف والتً تعنً أن ٌستطٌع الجمٌع مشاهدة اإلٌضاحلوحة  الخطوة السادسة:

 المستجدات النتائج وجمٌع

مترابطة ظاهرٌا علً شكل عالقات  األفكاروفكرته حتً وإن لم تكن  وأن ٌدلً كل براٌه األفكاروتعنً بتولٌد  األفكار: مشاركة الخطوة السابعة

 مترابطة بالمشروع وبرامجه هادفة

 اإلبداعًمكونات العمل  -9

 : بخصائصه المعرفٌة والتطورٌةالشخص المبدع❑

 من خبرات ٌوجههالتفاعل بٌن الفرد وما  خاللالجدٌد من  اإلنتاجهو ظهور  اإلبداع: أي ان  اإلبداعٌة اإلنتاجٌة❑ 

 :ومراحلها وأنماط التفكٌر ومعالجة المعلومات اإلبداعٌةالعملٌة ❑ .

 لدٌه اإلبداعً األداءتوفرها البٌئة للفرد المتعلم والتً تسهل  : ٌقصد به مجموعة الظروف والمواقف المختلفة التً اإلبداعًوقف الم❑ .

 خصائص الشخص االبداعً -11

  :ٌتكون من األبداعوٌرى البعض أن 

  . محدد الصحٌحة فً زمن االستجابات: إصدار أكبر عدد ممكن من  الطالقة

  .زمن الصحٌحة والمختلفة فً االستنتاجات: إصدار أكبر عدد ممكن من  المرونة

  . واألفكار:وهً عدم تكرار المعانً  األصالة

 . االحتٌاجاتبإدراك الثغرات وإدراك  ، وهً ترتبطللمشكالتأو الحساسٌة  االستقبال: وهً حساسٌة  الحساسٌة
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 رائد االعمال واالبتكار  -11

  شكل مبدعالمحٌطة ب هو من ٌتمكن من استثمار التغٌرات الدائمة فً البٌئة األعمالرائد.  

 مثل بٌل جٌتس، وجاك ما.  

 التغٌٌر، وٌتجاوب معه، وٌستغل الفرص "هو الشخص الذى ٌبحث عن دائما عن األعمالرائد  عرف بٌتر دراكر". 

 

 المشكالتوحل  االبتكاربٌن  العالقة- -12

  " جدٌدة بٌن مجموعة من المعلومات  عالقاتإدراك  االبتكارواضحة تماماا، فجوهر  المشكالتوحل  االبتكاريبٌن التفكٌر  العالقةأن

  .« المشكالت ، وهذا العالقاتأٌضا هو جوهر أسلوب حل ا الخبرات السابقة فً عملٌة إدراك  والبٌانات المتاحة ، واستثمار

 و ٌرى ترفنجر :Treffinger العادي فً حل أي  اإلنسانالذي ٌتبعه  األسلوبمن  ٌقترب كثٌراا  للمشكالت االبتكاريأن" أسلوب الحل

  . إٌجاد حلول متنوعة وغٌر نمطٌة للموقف المشكل الذي ٌواجهه مشكلة تواجهه ؛ فالمبتكر ٌحاول

  : ٌرتكز على أمرٌن هما االبتكاري المشكالتومما سبق ٌتضح أن أسلوب حل 

  . الحٌاة مشكالت مواجهة مشابهه لما هو واقع فً الحٌاة ، وذلك لتعوٌد الطالب على للمشكالتتقدٌم صور  .1

 . إٌجاد أكبر عدد ممكن من البدائل للحل أو المشكلة .2
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 قائمة المحتوٌات 

 مقدمة  .1

 المقصود بموقف الخطر .2

 السمات المرتبطة بالمخاطر .3

 تحمل المخاطر الشخصٌة  .4

 وضع االفكار االبداعٌة .5

 انماط االشخاص المخاطرٌن .6

 تفوٌض السلطة .7

 تنفٌذ التغٌٌر .8

 تقٌٌم مخاطرك .9

 االسبلة واالجوبة .11

 

 مقدمة : 

  للمخاطر المحسوبة ،  متحمالٌعد المستثمر الشاب 

 المقامرة فًٌدخل  الانه  االالعمل ،  فًالمثٌر  بالتحديع تمتعه وم.  

  المثٌر ،  التحديمن  الكافًالقدر  ال تتضمنـ ببساطة ـ  ألنهاالمخاطر  بانخفاضتتسم  التًوٌتجنب المستثمر الشاب تلك المواقف 

  ، ٌفضل تلك التحدٌات القابلة للتحقٌق بإٌجازاح .. إنه ـ وببساطة أٌضا ـ ٌرٌد النج ألنهكما ٌتجنب المواقف ذات المخاطرة المرتفعة. 

 ومع التوسع فً حجم األعمال ، فإن المشاكل تبدأ فً التعاظم والتعقد.  

 وهنا ٌجب أن نتذكر دابما أن نمو وتطور األعمال ٌفرض علٌنا اال نخاف من اتخاذ القرارات ، وتحمل بعض المخاطر.  

 لمخاطر لرغبتهم فً األمان وتجنب الفشل ، ورغم أن معظم الناس تخاف من تحمل ا 

  ، اال أن كونك تدخل فً إطار " المستثمر الحر " . فإن هذا ٌفرض علٌك أن تعمل دابما تحت الضغوط وفى ظل ظروف المخاطرة

 .وأن تفهم تماما أن هناك ـ دابما ـ إمكانٌة للفشل

 

 المقصود بموقف الخطر- -1

  أن تختار من بٌن عدة بدابل وتكون النتابج المحتملة لكل بدٌل غٌر معروفة األمرلب منك العادة ـ حٌن ٌتط فًٌحدث الخطر ـ .  

  الموقف أٌضا فًالخسارة . ومع تعاظم إمكانٌة الخسارة ٌتعاظم الخطر  احتماالتظل موقف الخطر ـ تكمن  فً -وهنا .  

  احتماالتظروف عدم التؤكد ، مراعٌا التوازن بٌن  ظل فًمواجهة الخطر ـ أن تتخذ بعض القرارات  فًومن ثم ٌتعٌن علٌك ـ 

 الفشل واحتماالتالنجاح 

 

 

 

 الشاب متحمل المخاطرالمستثمر 
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 : التالٌة واالعتباراتالبدٌلٌن على مجموعة العوامل  الحدوٌتوقف اختٌارك 

  مدى جاذبٌة كل البدابل أ ـ 

  ب ـ مدى استعدادك لقبول الخسارة المحتملة .

 . لفشلالنسبٌة لكل من النجاح وا االحتماالتج ـ  .

 زٌادة عوامل النجاح وتدنٌة عوامل الفشل فًد ـ مدى مساهمة جهودك  

 مثال

o  تكون من شباب المستثمرٌن ٌمثل موقفا مفعما بالمخاطرة كًإن البرنامج الذى ٌمكن أن تشارك فٌه لتؤهٌلك........!!! – 

o ن ضآلته، تقنع بما ٌضاف الٌه سنوٌا من فقد كان بإمكانك أن تبحث عن وظٌفة ما، بمرتب ثابت، وهو مضمون بصرف النظر ع

 أو غٌرها عالوات

o  ربما بمبالغ صغٌرة وامكانات محدودة ولكن، هناك فرص النجاح، االستثمارأنشطة  فًتبدأ  كًوعلى جانب اخر هناك امكانٌة ،

 .احتمالٌتعاظم معها دخلك وتنمو ثروتك، وٌصبح مستقبلك أكثر 

  ....فأمامك بدٌلٌن هما وبالتالً

  .وتقلص حجم الخطر واألمانتقنع بتلك الوظٌفة حٌث الضمان  أن .1

  .ممتاز مالًمتمٌز، ومستقبل  مهنًأو تلتحق بالبرنامج وتتحمل المخاطرة مع امكانٌة الوصول الى مسار  .2

  األمنةالمخاطرة، بصرف النظر عن امكانٌات النجاح. حٌث أنهم ٌفضلون مواقعهم  فًوٌرفض بعض الناس الدخول.  

 ظ السحرٌةحوٌتطلعون الى عصا ال الحالًفهم ٌتسمون بالطموح، ولٌس راضٌٌن عن واقعهم  األخرلبعض أما ا. 

 بالرغم من وجود صفات تشترك المحافظ والمقامرما أنت كمستثمر صغٌر ..متحمل للمخاطر، فإنك لن تكون بٌن هذٌن القسمٌن: ا ،

  .معهم فٌها

  -:واختالفك عنهم ٌرجع الى

  .النجاح تحدٌد احتماالت .1

  .مدى تؤثٌر جهودك على هذا االحتمال .2

 انك جاد ومإهل لتحمل العواقب الناجمة عن قراراتك .3

 السمات المرتبطة بالمخاطرة- -2

  -: وٌتمتع المستثمر الحر ـ عادة ـ بمجموعة من السمات المتصلة بتحمل المخاطرة ، منها

 األبداع واالبتكار  .1

 الثقة الذاتٌة  .2

 الواقعٌــــة .3
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  -: تع المستثمر الحر ـ عادة ـ بمجموعة من السمات المتصلة بتحمل المخاطرة ، منهاوٌتم

  . ، وهو جزء ربٌسً فً تحوٌل األفكار الجدٌدة الى واقع ، وٌنطوي ذلك على قدر من المخاطرة اإلبداع واالبتكار (1

ك فً كونك مإثرا فً نتابج القرار ، ورغبتك الشدٌدة فً ، فكلما زادت ثقتك فً قدراتك الذاتٌة ، كلما زادت ـ أٌضا ـ ثقت الثقة الذاتٌة (2

 . تحمل ما ٌراه اآلخرون مخاطرة كبٌرة

أي أن تكون مدركا ـ بشكل واقعى ـ لحقٌقة امكانٌاتك وهذه الواقعٌة هً التً تجعلك توظف أنشطتك للمواقف التً  -: الواقعٌــــة (3

 .تستطٌع فٌها التؤثٌر فً النتابج

 لشخصٌةتحمل المخاطرة ا -3

 ٌعد تحمل المخاطرة أمرا ضرورٌا إذا أردت تحقٌق ما تصبو الٌه أٌها المقاول الشباب .  

 وٌتعلق تحمل المخاطر فً حٌاتك الشخصٌة باالهتمام بؤحداث الماضً المرتبطة بالمستقبل ، وبالرغبة فً أن تعٌش فً الواقع .  

 موحاتك فً اإلنجاز الذاتً ، واذا لم تكن جادا فً تحمل المخاطرة فإنك لن تحقق أٌضا ط 

 وإدراك أن نموك الشخصً والمهنً انما ٌؤتً من حٌاتك فً الحاضر وتحملك للمخاطر الضرورٌة من أجل تحقٌق أهدافك المستقبلٌة. 

 الخالصة

وقادرا على تحمل إنك مسبول عن كل شًء فً حٌاتك، بما فً ذلك نجاح وفشلك، وعلى أٌة حال فمن السهل تحقٌق النجاح اذا كنت مخلصا « 

 ».المخاطر الضرورٌة المحسوبة

 وضـع األفكار اإلبداعٌة- -4

  من خصابص المستثمر الحر ،  ضرورتٌن، وتحمل المخاطرة ٌعدان خاصٌتٌن  االبتكارٌةان 

  نتاجٌةاإلتتسم بؤنها عالٌة  التً األفكارالشاب ـ سوف تواجه مجموعة من  المستثمر عزٌزيـ  االبتكارٌةممارستك  خاللفمن ، 

  إنتاجٌة األكثر األفكارلتنفٌذ تلك  الالزمةفإنك سوف تتحمل ـ وبالضرورة ـ المخاطـــرة  األفكارمن بٌن هذه  لالختٌاروحٌن تتجه 

  :المستثمر الشاب هذه المقترحات المفٌدة عزٌزيالجدٌدة ، فإننا نقترح علٌك  األفكارولتدنٌة مخاطر رفض 

  .ـ غالبا ـ أن تتحدث عن أفكارك قبل كتابتها األفضلقابك أو معارفك ، فمن حاول ان تشرح أفكارك ألحد أصد .1

  . اآلخرٌنلتقدٌم أفكارك الى  المناسبٌناختر الوقت والمكان  .2

 . الى التفاصٌل أوال بؤول انتباههمٌضمن لك جذب  تدرٌجًاعرضها بشكل  اآلخرٌنعند عرض أفكارك على  .3

 تذكر 

افكارهم علٌك. وال تنسى انه طالما كانت الفكرة ترتبط  اآلخرون، حٌث إنك ترفض أن ٌفرض ألخرٌناال ٌجب أن تفرض أفكارك على  «

 ».مترددون بشؤنها وتساورهم الشكوك حول نتابجها اآلخرونطٌاتها قدرا من المخاطرة، مما ٌجعل  فًبالمستقبل فالبد وأن تحمل 
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 أنماط األشخاص المخاطرٌن -5

  :خاطر على مجموعة من العوامل ، من أهمهاٌتوقف نمطك فً تحمل الم❑

  . مدى استعدادك للتؤثر باآلخرٌن .1

  . خبراتك السابقــة .2

  . موقفك الحالً .3

 . توقعاتك المستقبلٌة .4

 أما أنت ، وباعتبارك الشخص المسبول ، فإنك تمتلك الفرصة إلعداد وتنفٌذ العدٌد من األفكار اإلبداعٌة . ومن ثم فإنك ـ ٌجب أن ـ تكون❑

 .اكثرهم تحمال للمخاطرة لتحوٌل أفكارك إلى الواقع الملموس

 تفــوٌض السـلطة- -6

 ان أهم أدوارك ـ عزٌزي المستثمر ـ هو دور القابد الذى ٌحرك كل األنشطة وكل جهود اآلخرٌن من أجل إنجاز األهداف .  

  معك وٌتعٌن علٌك أن تمنحهم السلطة الكافٌة كً ٌنجزوا وهنا علٌك أن تدرك أنك ال تعمل وحدك ، فهناك أشخاص عدٌدون ٌعملون

  . مهامهم

  ، ولكى تحصل على أقصى فابدة فعلٌك أن تمنح المالحظ ـ المساعد لك ـ قدرا من الحرٌة لتنفٌذ واجباته ومسبولٌاته 

 حظفعلى سبٌل المثال لٌس لدٌك الوقـت الكافً لمراقبة وتوجٌه سلوك العمال ، وهذا ما ٌقوم به المال. 

  ، وفى جمٌع األحوال فإن تفوٌض السلطة ٌحمل فً طٌاته دابما قدرا من تحمل المخاطرة 

  ، واألفضل لك اال تحتكر سلطة القرار ، بل اسمح لآلخرٌن أن ٌشاركوك إٌاها اذا كنت ترغب فً النمو واالستمرار 

 وتذكر

 « .تلك األنشطة ذات التؤثٌر الكبٌر فً النجاح المستقبلً لمنظمتك انه بقدر ما تفوض سلطتك ، بقدر ما ٌتوفر لك الوقت كً تتعامل مع« 

 تنفٌذ التغٌٌر -7

وٌتعٌن علٌك حٌن تشعر بوجود خطؤ ما فً عملك ،  ➢ . علٌك أن تحدد ـ دابما ـ درجة المخاطرة فً الموقف ، والتً تمثل تحدٌا بالنسبة لك

المشكلة ، واتخاذ اإلجراء التصحٌحً ، الذى سوف ٌتضمن ـ غالبا ـ قدرا من  أن تبادر الى تقٌٌم الموقف بشكل واقعى ، وأن تحاول حل

  .المخاطرة

 وحٌن ٌكون موقف المخاطرة واضحا بالنسبة لك ، فإن القرار سٌكون تنفٌذ المخاطرة أم ال

دٌلة ، والتً تمنحك المرونة الكافٌة كما ٌجب أن تكون لدٌك خططك الب . وحٌن تقرر أن تخاطر ، فإنه ٌتعٌن علٌك أن تتبع خطة محددة للتنفٌذ

  .للتعامل مع الموقف
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 : وٌمكن تنمٌة واثراء هذه القدرة على تحمل المخاطرة ، من خالل

  أ ـ ثقتك فً نفســـك 

 ب ـ رغبتك فً استخدام قدراتك فً حدها األقصى للحصول على أقصى منفعة

  ٌر االختالفاتج ـ قـدرتك على التحدٌد الواقعً لموقف المخاطرة ، وتغٌ

 د ـ نظرتك لموقف المخاطرة على ضوء األهداف الموضوعة

  :الخالصة

تحمل المخاطرة ٌعد جزءا أساسٌا من كونك مستثمرا ، ومن ثم فعلٌك أن تضع لنفسك أهدافا عالٌة ، ثم تستخدم كل قدراتك ومواهبك لتحقٌق  

 . . وعلى قدر أهل العزم تؤتى العزابم  األهدافهذه 

 م مخاطرك تقٌٌ -8

تساعدك على تقٌٌم أي مخاطر ، كما تساعدك على تحدٌد أهدافك على النحو الذى ٌوضح لك ـ بشكل منتظم ـ  التً هًان البٌانات الرقٌمة ❑

ك وفى هذا الصدد ٌتعٌن علٌك أن تتؤكد من دفاتر البٌانات الكمٌة وما تقدمه من مإشرات حٌث أنها سوف تدعم معرفتك، وخلفٌت❑ .مدى تقدمك

 . اتخاذ القرارات فً، وخبرتك 

  :التالٌة الى نفسك األسئلةتوجٌه  خاللقرار ٌتضمن مخاطرة ، أن تقٌم ما تحتاجه ، من  ألًوٌتعٌن علٌك قبل اتخاذك ❑

 هل ٌساوى الهدف المخاطرة المحتملة ؟  .1

 كٌف ٌمكن تدنٌة المخاطرة ؟  .2

 المعلومات المطلوبة قبل تحمل المخاطرة ؟  هًما  .3

 ؟  األهدافلموارد البشرٌة وغٌرها المطلوبة لتدنٌة المخاطرة ، وتحقٌق ا هًما  .4

 ما أهمٌة هذه المخاطرة ؟ .5

 مخاوفك من تحمل هذه المخاطرة ؟  هًما  .6

 بذل جهودك لتحقٌق الهدف ؟  فًهل أنت جاد  .7

 المتوقع من تحملك لهذه المخاطرة ؟  اإلنجازما هو  .8

 ل المخاطرة ؟ الواجب اتخاذها قبل تحم االستعدادات هًما  .9

 ما هو معٌار معرفتك بؤنك انجزت هدفك ؟  .11

 أهم المعوقات اما انجاز هدف ؟ هًما  .11

 قد ٌؤدى بك الى الفشل األسئلةحظ أن الدخول الى مجال المخاطرات دون إجابة هذه ال❑
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  :المقترحة لتحلٌل موقف المخاطرة اإلجراءات ❑ .

 حــدد الخطـــر  .1

  األهداف .2

 تصفٌة البدابــل  .3

 ٌع المعلومات وترجٌح البدابل تجم .4

 كٌفٌة تدنٌة المخاطرة  .5

 تخطٌط وتنفٌذ البدابل .6

  :المقترحة لتحلٌل موقف المخاطرة اإلجراءات ❑

  - :حــدد الخطـــر -1

  .الأن تحدد ما اذا كانت هناك مخاطرة أم ال. وهذا ٌتوقف على ما اذا كانت خسارة متوقعة أم  هً األولىالخطوة 

 ؟ الثال لو عرضت علٌك عملٌة استثمارٌة جدٌدة فهل تقبلها ام فعلى سبٌل الم

  -:ان بدائل اختٌاراتك ستكون

  .الحالًالبقاء على نفس مستوى العملٌات  (1

  .وتجهٌزات جدٌدة لتلبٌة احتٌاجات العملٌة الجدٌدة اآلتشراء  (2

  .استبجار معدات جدٌدة لتلبٌة احتٌاجات العملٌة الجدٌدة (3

  .ل مع مقاولٌن اخرٌن من الباطناللجوء الى التعام (4

  األهداف  -2

  -:التالٌة االختٌاراتتحكمك، فقد ٌكون هدفك واحد من  التًأهدافك والسٌاسات  باالعتبارعلٌك أن تؤخذ 

o  بطاتحقٌق نمو.  

o النمو المعتدل.  

o عدم النمو.  

o  األخرى اإلنتاج تالمجاال فًالنمو. 

 ـ تصفٌة البدائــل  3

o ٌحمله ذلك من مخاطرة متوافقة مع أهداف منظمتك اتتناولها. بم التًالعملٌات  فًو أن قرارك كان هو التوسع ل.  

o  موضوعًكافة البدابل ، وتحدٌدها حتى مستوى تفصٌل التكالٌف بشكل  تجمٌع هًفإن الخطوة الثالثة.  

o والمادٌة االجتماعٌةذلك بحصر التكالٌف  وفى هذه الحالة لن تكتفى بالتكلفة المالٌة فقط بل ستقوم الى جانب. 
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  .ـ تجمٌع المعلومات وترجٌح البدائل 4

 مهم جدا أن ٌتم تجمٌع المعلومات بشكل مختلف مكثف حتى ٌمكنك تحدٌد منافع كل بدٌل بشكل واقعى.  

  والتنبإ االستثمارتوضح حالة  التًوعلٌك بعد ذلك أن تحدد العابد المتوقع من البدابل المطروحة علٌك اعتمادا على المعلومات ،

  .المستقبلًبالطلب 

  المعدات، وحالة  ومنتجًكمصادر التموٌل، ) األخرىسلوكٌات المستثمرٌن المنافسٌن، والتنبإ أٌضا بسلوكٌات العناصر  هًوما

 )سوق العمل بالنسبة لعمالة نشاطك

 ـ كٌفٌة تدنٌة المخاطرة 5

  -:ىما ٌل خاللوٌتم ذلك من 

  .المتاحة لمنظمتك اإلمكانات، وحقٌقة مبتدئالدقٌقة لحقٌقة قدراتك كمستثمر  المعرفة .1

  .صالح منظمتك فًبما ٌجعل منافع الموقف  االبتكاريالتفكٌر  .2

  .الحداث التغٌرات التكتٌكً، والتخطٌط االستراتٌجًالقدرة على التخطٌط  .3

 .االستراتٌجٌةلتنفٌذ  اإلبداعٌةالطاقة  .4

 ٌذ البدائلتخطٌط وتنف -6

  :ٌجب وضع خطة تنفٌذٌة للبدٌل الذى تم اختٌاره، وهذا ٌتضمن

o تحدٌد الجدول الزمنى للتنفٌذ.  

o التحدٌد الواضح للهدف.  

o  للنتابج المحتملة طوارئوضع خطط.  

o  األثراتباع عملٌة ارجاع. 
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 4استفسارات 

 س، ج

 

 هل نحن مطالبين بأسماء العلماء؟. 1س

 نحن مطالبون باإلنجاز او فعل العالم او الباحث.

 ما معنى ارجاع أثر ؟ . 2س

 إلى اسبابه.يرجع األثر 

أنهما متقاربان فهل  وأشعر  خالل دراستنا تعرضنا للمستثمر الحر وريادي األعمال 3س

غل توريادي يس  الفرق بينهما يكمن بأن المستثمر الحر يستغل فرص ال يرها أحد غيره

فرص من الممكن أي أحد معرفتها أيضا حتى لو لم يكن ريادي أم هناك فروق اخرى أم 

 خاطئ؟يعتبر  الفرق الذي ذكر

ر مألوفة، ويتحمل الريادي هو مستثمر حر ولكنه يقدم افكار جديدة، افكار غي 3ج.

 المخاطرة ويقبل عليها.

أو   2  أو  1في خطوات االبداع الجماعي هل يتم انتاج فكر االبداعي في الخطوة . 4س

 (2؟)محاضرة البث المباشر  7

 انتاج الفكرة االبداعية في الخطوة السابعة. 4ج.

  هل يوجد فرق بين حل المشكلة واتخاذ االجراء التصحيحي ؟ 5س.

 

 المشكلة يتكون من عدة خطوات، قد يكون احداهما اتخاذ اجراء تصحيحي. . حل5ج
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  لم افهم هذه الفقره ؟. 6س

 

المخاطر يحتاج دراسة االحداث وتحديد االحتماالت الخاصة بها،  تحمل. 6ج

وبالتالي البد من دراسة االحداث في الماضي ومدى ارتباطها بالمستقبل. مع 

 األخذ في االعتبار الوضع الراهن.

 ماذا يقصد بالتكاليف االجتماعية والمادية )وهل ممكن مثال على كل منهما (؟. 7س

االجتماعية والمادية يقصد بهما التكاليف التي يتحملها المستثمر التكاليف  7ج.  

الصغير من التضحية بوقت االسرة ورعاية االسرة على سبيل المثال من اجل 

دعم مشروعة الصعير، وايضا تكاليف العناية بجسده ونفسيته من اجل انجاح 

 المشروع.

فيها مثال هل نحن مطالبين به ام 9 :الشريحة 8لدي استفسار عن المحاضرة . 8س

 ؟ 12و11فقط مطالبين بنقاط تم ذكرها في الشريحتين 

 .12، 11يجب فهم المثال، والتركيز على النقاط في الشريحتين  8ج.  
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مسجلة والتي تتناول  8لدي عدة استفسارات بخصوص المحاضرة رقم 

 ...المستثمر الشاب متحمل المخاطر

هل دائما المستثمر الصغير يتجه دائما نحو المخاطرة المعتدلة أو المعقولة . 9س

؟ ومتى يلجأ إلى المخاطرة المرتفعة؟ وهل المخاطرة المحسوبة أو المدروسة هي 

 نفسها المخاطرة المعتدلة ام هناك فرق بينهما ؟

بدراسة  . المستثمر الصغير يقبل على المخاطر المعقولة أو المعتدلة بعد ان يقوم9ج

الحداث واحتماالت كل حدث، ويقبل على المخاطرة المحسوبة. الن امكانيات 

 المشروع الصغير ال تمكنه على االقبال على المخاطر الكبيرة دائما.

 المخاطر المعتدلة يتم استخدامها كالمخاطرة المعقولة.

ما معنى اللجوء إلى التعامل مع  4النقطة رقم  30في الشريحة رقم . 10س

 قاولين آخرين من الباطن ؟ ما معنى مقاولين من الباطن؟م

. بمعنى ان في كثير من االحوال يتم اخذ مناقصة كبيرة من قبل المشروعات 10ج

الكبيرة ولكن نتيجة كثرة األعمال لديها فتقوم بتوكيل واسناد بعض المشاريع 

بمعنى الصغيرة واألعمال إلى مشروعات صغيرة فيطلق عليها عمل من الباطن. 

ان المشروع الصغير يعمل من الخفاء او كطرف ثالث وليس موقع او تم ذكرة بين 

 الطرف األول والثاني.

هل يمكن أن نضيف بجانبها التخطيط  3النقطة رقم  34الشريحة رقم في . 11س

 التشغيلي ؟

 ال مانع. 11ج.

بالنسبة المدخل السلوكي التي فسرت سلوك رائد األعمال أليس هو كانه  . 12س

  واخذ العوامل الخارجية من المدخل البيئي ؟  ينتقد مدخل السمات

 . صحيح.12ج.

فقط على الجدول الذي يلخص المدارس التي فسرت رائد   هل يمكننا الاعتماد.  13س

  (2٥الشريحة  ٦الأعمال؟ ) المحاضرة النصية رقم 

 . الجدول يلخص ما قبلة.13ج
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السؤال الحادي عشر هل المقصود هنا  1٠الشريحة رقم  ٧في المحاضرة النصية رقم . 14س

  ؟ الوظيفية أو المعرفة والقدرات والشخصية وقوة تأثيرها  بالقوة هي السلطة

ثم تأتي قوة  -ذكاء -شخصية -خبرة -قوة القائد تتنوع مصادرة من معرفة 14ج.

 السلطة.

المحاضره السابعه )المستثمر الشاب قائد  بخصوص دكتور عندي سوال. 15س

 فعال (

 17حيث كانت على صيغه اساله تتراوح تقريبا  القيادةفي فقره تنميه صفات 

 عليها ؟ السؤالوان كان كيف تكون طريقه  االسئلةهل مطالبين بحفظ هذه  سؤال

 تعتمد على الفهم. فهم االسئلة، قد يأتي عليها اسئلة موضوعية 15ج.

جاءت على صيغه اساله  المحاضرةفي نفس  مرؤوسيكتحسين معنويات  .16س

 ؟ سؤال 11تتراوح 

 فهم االسئلة، قد يأتي عليها اسئلة موضوعية تعتمد على الفهم. 16ج.
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 قائمة المحتويات 

 مقدمة  .1

 وضع االهداف .2

 مشكلة الوقت  .3

 االفكار المفٌدة لتوفٌر الوقت  .4

 تخفٌض ضغوط الوقت .5

 التحسٌنات التنظٌمٌة  .6

 االحتٌاجات الشخصٌة .7

 االحتٌاجات التنظٌمٌة  .8

 مضٌعات الوقت  .9

 االسئلة واالجوبة .11

 

 مقدمة 

 .الوقت : شًء ما ال نستطٌع ادخاره، بل نفقده كثٌرا بسبب مرور األٌام، فمع نهاٌة الٌوم لن ٌتبقى منه شًء لالستخدام 

 .وٌحتاج المستثمر دائما إلدارة الوقت بفعالٌة، واستخدام الوقت بفعالٌة ٌتم دائما من خالل اإلدارة 

  تحقٌق أفضل النتائج إذا قمنا بموازنة الوقت.ونحن نستطٌع 

 الوقت اغلى ما ٌملك األنسان، فهو عمره وحٌاته كلها.  

  مورد شدٌد الندرة“الوقت محدود و العمر محدود ال ٌمكن زٌادتهم بحال من األحوال” .  

  اللحظة التً ال استغلها تفنً“ مورد غٌر قابل للتخزٌن” .  

  التعوٌض فهو ٌمضً سرٌعاهو مورد غٌر قابل للبدل أو 

An ounce of gold will not buy an inch of time. ~Chinese Proverb ➢  

 اوقٌة من الذهب ال تشتري شبر واحد من الزمن. ~ المثل الصٌنً

 Until we can manage time, we can manage nothing else. ~Peter F.   Drucker  لن 

 من إدارة الوقت ،. ~ بٌتر دروكر ٌمكننا إدارة أي شًء حتى نتمكن

ه ، وعن قال رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم : ) ال تزول قدما عبداً ٌوم القٌامة حتى ٌسأل عن أربع ، عن عمره فٌما أفناه ، وعن جسده فٌما ابال

 علمه ماذا عمل فٌه ، وعن ماله من أٌن أكتسبه وفٌما أنفقه ( 

 

 حقائق عن الوقت 

  أخرى(دقٌقة  91دقٌقة ٌؤدي إلى ارتباك الٌوم وضٌاع ماال ٌقل عن  15لمكان العمل الوصول المتأخر(.  

 الشخص المتوتر ٌحتاج ضعف الوقت إلنجاز نفس المهمة التً ٌقوم بها الشخص العادي.  

 خصصنا اي مشروع ٌمٌل إلى استغراق الوقت المخصص له، فإذا خصصنا لمجموعة من األفراد ساعتٌن إلنجاز مهمة معٌنة، و

 .ساعات إلنجاز نفس المهمة، نجد أن كال المجموعتان تنتهً فً حدود الوقت المحدد لها 4لمجموعة أخري من األفراد 

 استخدام الوقت بفعالية
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 تعريف ادارة الوقت 

  ادارة الوقت هً تخطٌط استخدام الوقت واسالٌبه بكفاءة وبفاعلٌة مع توجٌه الجهود نحو زٌادة الكفاءات واإلنتاجٌة ورفع معدالت

  .األداء

  فالوقت هو مورد من الموارد المتاحة للمدٌر وكما ٌخطط المدٌر لؤلسالٌب التً سٌستخدم فٌها موارد التنظٌم من قوى بشرٌة ومعدات

 وسٌولة نقدٌة وموارد رأسمالٌة فهو ٌخطط كذلك للوقت بتحدٌد الزمن الذى ٌنبغً ان تنجز فٌه النشاطات والبرامج والخطط واألهداف

  تعنً أداء األعمال بشكل أكثر سرعة، بقدر ما تعنً أداء األعمال الصحٌحة التً تخدم أهدافنا وبشكل فعالإدارة الوقت ال.  

  كما ان ادارة الوقت ال تقتصر على تخطٌط الموظف االستغالل الوقت فً تنظٌم مهام العمل، بل ٌتعداه إلى نشاطاته والتزاماته

 ر الذاتًالعائلٌة والشخصٌة والدٌنٌة والصحٌة والتطوٌ

 

 وضع األهداف -1

 لمعرفة كيفية قياس الوقت فإنه يتعين علينا تقسيمه الى مجموعتين :

 تتضمن المجموعة األولى الوقت الذي تحدده تأثٌرات وعوامل خارجٌة. -1

 وتتضمن المجموعة الثانٌة الوقت الذي تحدده أنت برقابتك الشخصٌة. -2

o  لجدولة وقتك.وٌعد تحدٌد أهدافك الٌومٌة هو حجر الزاوٌة 

o .ومن ثم فكلما كانت أهدافك محددة وٌمكن إنجازها كلما كنت أنت موجها بدوافع اإلنجاز مع نهاٌة كل ٌوم 

o .وبقدر ما ٌتسم هدفك بالعمومٌة، بقدر ما ٌصعب تحدٌد الوقت الالزم إلنجازه 

o بنجاح. ومن وقت آلخر تحتاج الى مراجعة خطتك الزمنٌة وهذا ٌجعلك أقرب الى تحقٌق اإلنجاز 

o .وبتجاهل عنصر الزمن فإنك تتحمل مخاطرة الفشل 

o  ،لٌس لدٌك خٌار فً توفٌر الوقت أو إنفاقه، فالوقت هو أحد األصول التً تمتلكها مثله فً ذلك مثل مكتبتك وعدة شغلك ولكن مع الفارق

 عائد من هذا اإلنفاق أعلى ما ٌمكن.أنه ٌتعٌن علٌك أن تنفق رصٌدك من الوقت أوال بأول، ولكن نجاحك الحقٌقً فً أن ٌكون ال

 

 مشكلة الوقت -2

 .إن أحد طرق زٌادة إنتاجٌة الوقت هً مباشرة عدة أنشطة مبدئٌة تحدث بشكل متكرر 

  فمثال ٌمكنك أن تترك لمالحظ العمال القٌام بمجموعة أنشطة مرتبطة ببعضها فً نفس الوقت الذي تركز فٌه ـ أنت ـ على مشكلة واحدة

 بٌرة.ذات أهمٌة ك

 .وٌتعٌن علٌك أن تكون مهتما بإدارة كل أوقات عملك بشكل كفء ومنتج ولٌس التركٌز على الوقت الخاص بك فقط 

 .فالوقت ـ ببساطة ـ ٌعد واحدا من أهم موارد منظمتك. وٌوضح الشكل التالً هرم الموارد فً المنظمة 
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 المتعلقة بالمنظمة ككل. كما ٌجب علٌك أن تنفق معظم وقتك على تلك األهداف والمشكالت 

 .على أن ٌكون ذلك مرتبطا بإنفاقك الوقت فً المجاالت التً تدخل فً دائرة اهتمامك ولٌس العكس 

 .ومن ثم فإن األمر ٌفرض علٌك معرفة المشكالت التً تواجه منظمتك ثم مهاجمتها تباعا 

 .مع إعطاء أولوٌة للمشكالت قصٌرة األجل على تلك الطوٌلة األجل 

 

 أساليب إدارة الوقت -3

 بأساليب عديدة منها :تشبه إدارة الوقت عادات العمل الجٌدة، وٌمكن تعظٌم الناتج فً الوقت المتاح لك 

 تحدٌد األهداف الٌومٌة. -1

 الواقعٌة. -2

 وضع الحدود الزمنٌة )التوقٌتات النهائٌة(. -3

 استخدام التلٌفون. -4

 كتابة المالحظات. -5

 آلخرٌن.إسناد بعض األعمال والمهام ل -6

 العمل فً مجموعات زمنٌة  -7

 السؤال قبل بدء العمل. -8

 التوجه بالسلوك. -9

التعلم من الخبرات السابقة والحالٌة عند اإلدارة  -11

 المستقبلٌة للوقت.

 التخطٌط التفصٌلً للغد. -11

 التعلم من الخبرات السابقة. -12

 السؤال عن استخدامات الوقت. -13

 

 أساليب ادارة الوقت  -3

 

 ) 21/81بارٌتو ) قانون قاعدة 

 %من المهام أو األشٌاء.،  21من وقتك ٌصرف على % 80 

 %من نشاطك؟ 21فما هً أعلى 
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 استخدم مصفوفة ايزنهاور -أساليب إدارة الوقت  -3

دقائق من ٌومك .. وضع كل مهامك على هذا الجدول فً  11بدال من االستسالم للمهام واالجتماعات، والمشكالت التً ال تنتهً. استقطع 

 تعبٌرا عن المهمة األكثرالمربع 

 بد من القٌام بها بنفسك الالـ "هام": هو ذلك الذي له تأثر عمٌق، وطوٌل المدى على مستقبل المؤسسة، أو حٌاتك، أنت وأسرتك.  األمر ❑ :

  

 مشكلة إن قام به شخص آخر نٌابة عنك قصد به فقط "األقل أهمٌة وأضعف تأثٌرا " على المدى البعٌد. والالـ "غٌر هام": ٌ األمر ❑ 

 .. الخوالطوارئ، االجتماعٌة، الواجبات االٌمٌالت ٌحتمل التأخٌر كالرد على  الالـ "عاجل": هو الذي  األمر ❑

 ٌمكن القٌام به غدا ، او بعد غد بدون مشاكل الـ "غٌر عاجل": هو الذي ٌحتمل بعض التأجٌل بدون مشاكل  األمر ❑

 العاجلة نادرا ما تكون أكثر أهمٌة. دواٌت أٌزنهاور واألمورأهمٌة نادرا ما تكون عاجلة،  األكثر األمور ❑
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 أفكار مفيدة لتوفير الوقت -4

 على توفٌر الوقت :قد تساعد األفكار التالٌة 

 السعً لجدولة اللقاءات واجتماعات العمل فً توقٌتات محددة. -1

 إٌجاد وحفظ نظام للفهرسة والملفات الشخصٌة. -2

 عدم اإلجابة إال على المكالمات التلٌفونٌة الضرورٌة فقط. -3

 .الورقًعدم االستغراق فً األوراق، والعمل على التخلص من النمر  -4

 لٌومٌة التً تكون فٌها اإلنتاجٌة أعلى ما ٌمكن.تحدٌد الساعات الرئٌسٌة ا -5

 السعً بشكل هادف إلى إنجاز عدة أنشطة أكثر من المتوقع. -6

 

 

 تخفيض ضغوط الوقت -5

 .للتعامل مع الضغوط الٌومٌة بشكل شخصً مثلما هو الحال فً الحٌاة العملٌة، فإننا نكون بحاجة الستخدام أسالٌب فعالة إلدارة الوقت 

  المستثمر الحر نموذجا جٌدا للشخص القادر على التركٌز على التغٌٌر، والتكٌف مع البٌئة الدائمة التغٌٌر، وأن ٌكون منتجا وٌحصل وٌعد

 على أفضل النتائج من خالل استخدام إدارة الوقت.

 نها بتطبٌق مبادئ إدارة الوقت.كما أن االنشغال التام بمشكالت العمل الٌومٌة سٌحمل المستثمر الحر بضغوط كثٌرة ٌمكنه التخلص م 

 

 التحسينات التنظيمية -6

 .إن الوقت الذي نقضٌه فً التفكٌر فً مستقبل منظماتنا ٌكون وقتا منتجا للغاٌة 

 : وتقدم لك األسئلة الرئٌسٌة التالٌة فرصا لتحسٌن منظمتك مستقبل منظمتك 

 قد تؤثر فً أعمال منظمتك ؟ما هً االتجاهات االقتصادٌة خالل السنوات الخمس القادمة التً  -1

 ما هً المنتجات )سلعا او خدمات( التً تخطط لتقدٌمها خالل السنوات الخمس القادمة ؟ -2

 ما هً البحوث الجارٌة حالٌا والتً قد تؤثر على أعمالك ؟ -3

 ما هً آثار التكنولوجٌا الحدٌثة على متطلباتك من العمالة خالل السنوات الخمس القادمة ؟ -4

 ٌر المنظمة خالل السنوات الخمس القادمة ؟ما هً طرق تغٌ -5

 

 االحتياجات الشخصية المستقبلية -7

 ما هً الطرق الجدٌدة لتقٌٌم األداء الشخصً؟ -1

 المنظمة؟كٌف ٌمكن تحسٌن أداء األشخاص الرئٌسٌٌن العاملٌن فً  -2

 ما هً خطط تنمٌة المهارات اإلدارٌة للعاملٌن بالمنظمة ؟ -3

 تغٌٌرات التنظٌمٌة المطلوبة مستقبال ؟من هم المسؤولون عن إعداد ال -4

 ما هً عناصر برنامج التنمٌة الشخصً التً تساعد فً اإلعداد المستقبلً للمنظمة ؟ -5
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 االحتياجات التنظيمية -8

 ما هً طرق تحسٌن التنظٌم الحالً ؟ -1

 لماذا تعمل بعض وحدات المنظمة بشكل أكثر عن غٌرها من الوحدات ؟ -2

 والفعالٌة فً الوحدات المختلفة بالمنظمة ؟كٌف ٌتم قٌاس الكفاءة  -3

 كٌف ٌمكن قٌاس األداء الكلى للمنظمة ؟ -4

 كٌف ٌمكن تحسٌن الجانب المعنوي فً المنظمة ؟ -5

 كٌف ٌمكن تحسٌن االتصاالت الداخلٌة فً المنظمة ؟ -6

 

 

 قائمة األعمال -9

 .................................................. التارٌخ : .................أشٌاء ٌتعٌن القٌام بها : 

 المهمة الرئٌسٌة الٌوم : ............................................................................... 

 األعمال األولوٌة

  

 

 خريطة الوقت -11

 المهمة الرئٌسٌة : .................................................. التارٌخ : .................

 .................................................. الٌوم : ..................                    

 النتائج النشاط الهدف الوقت

11 : 

31 : 

11 : 

31 : 

11 : 

31 : 

11 : 

31 : 

   

 

 

 تحدٌد

 التلٌفون العنوان االسم
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 استغالل الموارد المتاحة -11

 : على المدٌرٌن أن ٌستغلواٌجب 

 خبراتهم ومهاراتهم الشخصٌة. .1

 قدرات ومهارات ودافعٌة مرؤوسٌهم. .2

 .كمورد مع باقً موارد الشركة  الوقت .3

 مضيعات الوقت -12

 االنشغال بأشٌاء غٌر مرتبطة بالعمل. -1

 المخططة.اللقاءات غٌر الضرورٌة وغٌر  -2

 السماح بالمقاطعات. -3

 عدم التنظٌم. -4

 عدم تفوٌض السلطة. -5

 عدم الحزم. -6

 الغٌاب أو التأخٌر. -7

 .فإذا أمكن تخفٌض هذه المضٌعات باستخدام خرٌطة الوقت، فإن ذلك ٌعنً زٌادة كفاءة استخدامك للوقت 

 الشائعة في إدارة الوقت األخطاء -13

 
 الخلط بٌن ترشٌد الوقت وتوفٌره.  

 بأن اداء القائد لجمٌع أعماله بنفسه ٌضمن ادائها بشكل أفضل االعتقاد .  

 بأن ادارة الوقت سبباً فً ضٌاعه االعتقاد. 

  األهمٌةاعطاء كافة الموضوعات نفس.  

 التأخٌر فً اصدار القرارات بحجة تحسٌنها.  

 تحتاج الى تخطٌط الالٌومٌة  األنشطةبأن  االعتقاد 

 غموض المسؤولٌات.  

 غٌر الفعال صالاالت.  

  القول  )عدم القدرة على الرفض (.  

  داء الفراشة )عدم اكمال المهام (.  

  المتتالٌة، كٌف أنظم وقتً؟ األزماتحٌاتً سلسلة من!  

 أحتاج لكتابة أهدافً أو التخطٌط على الورق، فأنا أعرف ماذا علً أن أعمل ال.  

 ٌسمحون لً بتنظٌم الوقت ال  اآلخرٌن 
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 قائمة المحتويات 

 المقدمة .1

 القدرة على صنع القرار .2

 اجراءات حل المشكلة  .3

 مراحل صنع القرار  .4

 الوقت  –صنع القرارات  .5

 االسئلة واالجوبة .6

 

 مقدمة 

  السلٌمةنفسه وفى قدرته على اتخاذ القرارات  فًمن أهم ما ٌمٌز المستثمر الشاب المتمتع بفكر المستثمر هو ثقته.  

  ٌتعٌن علٌه اتخاذ تلك القرارات ذات التأثٌر على مستقبل منظمتك لذياوأنت الوحٌد.  

 استخدم خبراتك السابقة كدلٌل للوصول إلى القرارات.  

  فإن المواقف والعوامل  تتشابه،قد  المشكالتوبالرغم من أن  .بشكل تام آلخرولكن تذكر أنه ال ٌوجد موقف اتخاذ قرار مشابه

 .فتختلالخارجٌة المؤثرة فٌها 

 

 القدرة على صناعة القرار  -1

 .خبراتكبزٌادة  اإلنجازتزداد قدراتك على ❑

  :القراراتالتالية ستزيد من قدراتك على اتخاذ  األسئلةعلى  واإلجابة ❑ 

  ؟كٌف تحافظ على ثقتك بنفسك عند اتخاذك قرارا هاما ً .1

  الواقعٌة؟الستة أشهر الماضٌة توضح قدرتك على اتخاذ القرارات  فًهل هناك مواقف  .2

  القرارات؟تعترٌك عند اتخاذ  التًالمخاوف أو جوانب الضعف  هًما  .3

 القرارات؟عند اتخاذ  االبتكارٌةكٌف تستخدم  .4

  القرارات؟تعلمته من أخطائك الماضٌة عند اتخاذ  الذيما  .5

  القرارات؟تأجٌل اتخاذ  فًأسالٌبك  هًما  .6

  القرارات؟عند اتخاذ  مشكالتهل تتجنب ما ٌظهر من  .7

  حولك؟كٌف تستجٌب للتغٌرات من  .8

  القرارات؟ التخاذهل أنت مضطر عادة  .9

  لقرار؟ما هو سلوكك بمجرد توصلك  .11

 المرغوبة؟كٌف تمارس الروح القٌادٌة لتحقٌق النتائج  .11

  القرارات؟ ذاالتخاكٌف تستخدم مواردك البٌئٌة  .12

 القرارات؟اتخاذ  فًدتك لمساع الالزمةالشخصٌة والمهنٌة لجمع المعلومات  اتصاالتككٌف تسخر  .13

 مهارات اتخاذ القرار في االستثمار الحر
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ثم فقد تتخذ  نالمومالعمل،  فًفترات زمنٌة محددة ، بقدر ما تحصل على مزاٌا الفرص المتاحة  خاللاتخاذ القرارات  فًوبقدر مقدرتك ❑ 

 .من الفرص المتاحة االستفادةقرارات عاجلة لتعظٌم 

  .األعوامالمهنة عشرات  فًربما لها  التً المستقرة.المؤسسات  فًوتتخذ القرارات بناء على الخبرة السابقة ❑

  .مرة ألولمسائل تمر علٌه  فًحالة المستثمر الشاب تكون المشكلة أنه ٌتحتم علٌه اتخاذ قرارات  فًأنه  اال ❑

در كبٌر من فإذا كنت تملك ملكات المستثمر المبادر فسوف ٌمكنك اتخاذ هذه القرارات بنجاح وإن أحسنت التفكٌر فإن قراراتك تتمتع بق❑

 .اإلبداعٌة

 مراحل عملية اتخاذ القرار 

 أوالً : تحدٌد المشكلة 

 ثانٌاً : جمع البٌانات والمعلومات وتحلٌلها 

 ثالثاً : تحدٌد البدائل أو الحلول الممكنة 

 رابعاً : تقٌٌم البدائل المطروحة 

  األنسبخامساً : اختٌار البدٌل 

 سادساً : تنفٌذ القرار ومتابعته 

 عة القرار صنا -2

 الرئٌسٌة المشكالتهناك أسالٌب متعددة لحل الكثٌر من ❑

 .حٌث ال تكون المخاطرة معروفة بدقة التأكد.ظل درجة عالٌة من عدم  فًوحٌن تغٌب الحقائق أو تكون غٌر كافٌة فإن القرارات تتخذ ❑

  :صناعة القرار فيلمساعدتك  اإلرشادية األدلةوفيما يلى مجموعة من ❑ 

  .بالحقائق اآلراءدون خلط  بالمشكلة،حقائق المتعلقة حدد ال .1

تحتاج منك الى استخدام المنطق والبدٌهة  التً هً المجاالتفهذه  الحقائق.تكون معتمدة على  ال التًمن المشكلة  المجاالتحدد تلك  .2

 .قرارللوصول الى 

  .طوٌلةلمنظمتك ألنها تستغرق فترة زمنٌة  التنظٌمًالشكل  فًمن شأنها إحداث تغٌٌر  التًتجنب القرارات الرئٌسٌة  .3

  .التأكدظروف عدم  فًمن المخاطرة طالما كنت  معقوالتحمل قدرا  .4

  .نفذ القرارات على أساس المحاولة .5

  .الماضً فًعلى أوضاع قائمة بنجاح  االستمراربعض الظروف قد ٌفضل  فً .6

 .النجاحٌؤدى الى نتائج بالغة  أنه قد اال المتاح،على الرغم من أن القرار ال ٌكون هو أفضل  .7
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 المشكالتإجــراءات حــل  -3

  : هي اإلجراءاتوهذه  .إلى وجود إجراءات محددة ٌلزم اتباعها لحل المشكلة واتخاذ القرار المشكالتحل  فًتشٌر " الطرٌقة العلمٌة " ❑

  .الرئٌسٌةـ التعرف على المشاكل  - أ

  .بهاـ التعرف على المشاكل المتصلة  - ب

  .عامبالمشكلة بشكل  اإللمامـ  - ت

  .بهاـ تحدٌد الحقائق الرئٌسٌة المتعلقة  - ث

 .المحتملة للمشكلة األسبابـ البحث عن  - ج

  .للمشكلةـ تجمٌع الحلول الممكنة  - ح

  .الحلولـ اختٌار أفضل  - خ

  .الحـــــلـ تنفٌذ  - د

 .الحل سالمةـ التأكد من  - ذ

أنها مع ذلك ال تضمن تنفٌذ الحل ، الذى ٌحتاج الى السلطة  إال،  عمالاأل مشكالتوتتسم هذه الطرٌقة بالمنطقٌة والحساسٌة لحل معظم ❑

 والقٌادة لضمان تنفٌذه بنجاح

 

 كيفية صنع القرارات -4

 تحديد المشكلة  األولىالخطوة 

  ،المشكلة عبارة عن موقف ٌستلزم اتخاذ قرار 

  العاملٌن معه،  األفرادبواسطة مجموعة  لاألعماأثناء قٌامه بإتمام  اإلداريهذا الموقف ٌواجه المدٌر أو المسئول 

  ،ومن صفات هذا الموقف أو المشكلة الغموض أو التعارض بٌن عدة أمور 

 لذا المطلوب فً هذه المرحلة هو تعرٌف المشكلة بدقة حتى ال تضٌف الحلول المقترحة مشاكل أخرى إضافة إلى المشاكل القائمة. 

  :المعنى المشكلة عند الصينيين هو

o فرصة.. لماذا ؟  ة!الفرص # 

o إٌجاد حل جدٌد وعدة حلول أخرى بدٌلة لكل مشكلة.  

o اكتشاف قدرات فكرٌة وطاقات عملٌة.  

o استمرارٌة البحث عن برامج وآلٌات جدٌدة وإبداعٌة.  

o تحافظ على وحدة المجموعة وتزٌد من ثباتها مما ٌعزز روح الفرٌق الواحد. 
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  :التالية التساؤالتعلى  اإلجابة❑

o و نوع المشكلة؟ ما ه 

o  كٌف نشأت هذه المشكلة؟ وما هً أسباب أو مسببات المشكلة؟ 

o  أو الجوهرٌة فً المشكلة؟  األساسٌةما هً النقاط 

o  متى ٌجب أن تحل المشكلة؟ 

o  لماذا نرٌد أن نحل المشكلة؟ 

o ما هً المشاكل المترتبة على عدم حلها؟ 

 

 - :الوضع أ

  .قعالم ٌصل الى ما كان متو األداءمستوى  

 الوضع ب

 عن وجود مشكلة؟ « ب «لماذا ٌعبر الشكل  « :

  .ادنى مما هو ممكن ٌجعلهتقدٌر المستهدف ، مما  فًهناك خطأ 

 احسن مما كانت علٌه وقت وضع الخطة اآلنأن الظروف الداخلٌة والخارجٌة للمنظمة قد اصبحت 

  كيف تدرك المشكلة ؟ 

  .بالمقارنة مع التارٌخ السابق .1

  .ة مع مجموعات متشابهةبالمقارن .2

  .النقد الخارجً خاللمن  .3

 الخطة وبرامجها ألهدافبالرجوع  .4

 تمثلها المشكلة؟  التيأنواع المواقف  هيما 

  .األداء فًنقص  قصور أو .1

 األداءوجود فرص لتحسٌن  .2
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 المدير؟  يواجهها  التي اإلداريةأنواع المشاكل  هيما 

  .مشاكل محددة أو ذات هٌاكل واضحة .1

  .غٌر محددة او ذات هٌاكل غٌر واضحة مشاكل .2

 .مشاكل تمثل ازمات .3

 يواجهها المدير؟  التي اإلداريةأنواع المشاكل  هيما 

  .مشاكل غٌر محددة او ذات هٌاكل غٌر واضحة .1

  .»البٌانات، وتحدث بشكل غٌر متوقع، وتحتاج الى حلول مبتكرة فً الوضوح والقصوروتتمٌز بالغموض وعدم  «

 أو ذات هٌاكل واضحةمشاكل محددة  .2

 .»وتتمٌز تلك المشاكل بانها مألوفة، واضحة ،محددة، متكررة ، وٌمكن توقع حدوثها « .

 مفاجئ«وهى امر غٌر متوقع  .مشاكل تمثل ازمات .3

ٌحتاج الى  ماالمبكر ك االنذار تمت التًالمدٌر الى نظم معلومات  مناسبة وٌحتاج،وٌمكن ان تتطور الى كارثة اذا لم تحل بسرعة وبصورة » 

 .األزمات إلدارةوجود خطط 

 

 

 

 التعرف على المشكلة وتحدٌدها؟  دالقرار عنالتً ٌجب أن ٌراعٌها صاحب  األمورما 

 يجب مراعاة أمرين هامين

  .الوقت المتاح لعملٌة اتخاذ القرار :اوال

األوان: أن ٌصدر القرار فً الوقت المناسب وقبل فوات ثانيا
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 تاح لعملية اتخاذ القرار : أوالً : الوقت الم

ا كلما كان الوقت أطول كلما أتٌح لصاحب القرار الفرصة لدراسة المشكلة واستكمال المعلومات ومناقشة الجزئٌات والتفاصٌل بدرجة أعمق، مم

.ٌساعد على أن ٌكون القرار المتخذ أدق وأفضل

 االوان : ثانيا: أن يصدر القرار في الوقت المناسب وقبل فوات 

التأجٌل قد ٌضاعف من المشكلة وٌعٌق التنفٌذ، كما أن التسرع فً إصدار  الن، األوانبد أن ٌصدر القرار فً الوقت المناسب وقبل فوات  ال 

.القرار قد ٌأتً على حساب الدقة فً القرار نفسه

 

   :المشكالتأخطاء في تحديد 

  . على المشاعر دون الحقائق االعتماد .1

  . والحلول سباباألالقفز مباشرة إلى  .2

  . القٌاسً : ومن أسباب ذلك غٌاب التخطٌط أو ضعفه األداءحول معٌار  االختالف .3

  . الخارجٌة فقط األسبابالتركٌز على  .4

 . القرٌبة من تنفٌذ العمل اإلدارٌةإغفال مشاركة المستوٌات  .5

 أساليب تحديد المشكلة 

  . ترٌجو -أسلوب كبنر .1

 .صغٌرة أسلوب تجزئة المشكلة الى اجزاء .2

 

   .تريجو -أسلوب كبنر .1

  ماهً المشكلة ؟ 

  أٌن المشكلة ؟ 

  ماهً السمات الممٌزة للمشكلة ؟ 

  ماذا ومن تعنً المشكلة ؟ 

  متى حدثت / تحدث المشكلة ؟ 

  ما الذي ٌبقى ثابتاً ؟ وما الذي ٌختلف ؟ 

  الشًء الممٌز عند تغٌر حجمها ؟  وما ههل المشكلة تكبر أم تصغر ؟ 

 ضع الطبٌعً ؟ الو وما ه 

  أٌن الوضع الطبٌعً ؟ 

  ماهً السمات الممٌزة للوضع الطبٌعً ؟ 

  تعنٌه المشكلة ؟  الماذا ومن 

  تحدث ؟ المتى 
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 أسلوب تجزئة المشكلة الى اجزاء صغيرة .2

كان سبب المشكلة  . وانالحٌث ٌتم تجزئة المشكلة الى اجزاء صغٌرة، ثم ٌتم دراسة كل جزء على حدى ، وتحدٌد هل هو سبب المشكلة ام 

 .كٌف ٌمكن حلها

 الخطوة الثانية: جمع البيانات والمعلومات وتحليله 

  ،بعد أن ٌنتهً المدٌر من تحدٌد المشكلة التً تتطلب اتخاذ قرار 

  ودراستها،  ومالبساتٌبدأ فً جمع بٌانات ومعلومات عن كل ما ٌحٌط بهذه المشكلة من ظروف وحقائق 

 رارات على دقته فً هذه الدراسة، وٌتوقف نجاحه فً اتخاذ الق 

  وتحدٌد المصادر التً ٌمكن استٌفاءها منها، وإذا اتضح له بعد جمع غموضا فً نقطة ما أو عدم اكتمال للمعلومات ً المعلومات أن

 .هناك التً تحٌط بها، فعلٌه القٌام باستٌفاء هذه النقاط

 .ٌجب علٌك التعرف على كافة الحلول الممكنة للمشكلة بمجرد توفر كل المعلومات والبٌانات الدقٌقة عنها❑

" لمناقشة الحلول المتاحة . وهذه الجلسات تؤدى الى مساهمات قٌمة من جانب المشاركٌن  ذهنًوقد ٌكون من المفٌد عقد جلسات " عصف ❑ 

 من منظور خاص به ،فٌها طالما كان كل منهم ٌتناول المشكلة 

 " ما خـاب من استشـار "وتذكر أنه  

 ثالثا: تحديد البدائل أو الحلول الممكنة

  وكلما أمكن عرض أكبر عدد من البدائل، بل عرض كافة البدائل الممكنة، كلما زادت القدرة على  ➢أي مشكلة لها أكثر من حل

 اتخاذ القرار السلٌم، 

  التنقٌب عن عدد أكبر من البدائل، وبقدر أهمٌة المشكلة بقدر أهمٌة 

  ،ومن الصعب على المدٌر أو صانع القرار أن ٌكون عالما بكل الحلول 

  وخبراتهم لمعرفة معظم البدائل الممكنة وذلك عن طرٌق إجراء المناقشات وعقد  اآلخرٌنالناجح ٌعتمد على معلومات  اإلداريفإن

 .االجتماعات

 

  :العصف الذهني -1

  اإلبداعًالشرعً لطرٌقة العصف الذهنً فً تنمٌة التفكٌر  األب (نألٌكس أزبور)ٌعد.  

  التقلٌدي السائد آنذاك األسلوبحٌث جاءت هذه الطرٌقة كرد فعل لعدم رضاه عن.  

  األفكار، وتدفق األفكارعدة مرادفات منها القصف الذهنً، والعصف الذهنً، والمفاكرة، وإمطار الدماغ، وتولٌد  األسلوبولهذا». 
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  :بادئ وقواعد العصف الذهنيم

  .واستبعاد أي نوع من الحكم أو النقد األفكارضرورة تجنب النقد والحكم على  -1

  .مهما ٌكن نوعٌتها أو مستواها األفكارحرٌة التفكٌر والترحٌب بكل  إطالق -2

  .بغض النظر عن جودتها أو مدى عملٌتها األفكارالمطلوب هو أكبر عدد من  -3

 . وتطوٌرها خرٌناآلالبناء على أفكار  -4

  :المراحل التي تمر بها جلسات العصف الذهني

  . طرح وشرح وتعرف المشكلة -1

  . بلورة المشكلة وإعادة صٌاغتها -2

  . لألفكارالحرة  اإلثارة -3

  . التً تم التوصل إلٌها األفكارتقٌٌم  -4

 . فً حٌز التنفٌذ األفكارلوضع  اإلعداد -5

  :الذهنيالعوامل المساعدة على نجاح أسلوب العصف 

  .أن ٌسود الجلسة جو من خفة الظل والمتعة -1

  .غٌر المألوفة فً أثناء الجلسة وتشجٌعها األفكارٌجب قبول  -2

  .)تجنب النقد، والترحٌب بالكم والنوع)التمسك بالقواعد الرئٌسٌة للعصف الذهنً  -3

  .الصٌاغة إلعادةٌجب اتباع المراحل المختلفة  -4

  .فً التوصل إلى حلول إبداعٌة األسلوبهذا إٌمان المسئول عن الجلسة بجدوى  -5

 .وبٌن تقوٌمها األفكارأن ٌفصل المسئول عن الجلسة بٌن استنباط  -6

  .المنبثقة عن الجلسة بحٌث ٌراها جمٌع المشاركٌن األفكارتدوٌن وترقٌم  -7

  .األفكارحتى ٌجف سٌل  األفكارٌجب أن تستمر جلسة العصف الذهنً وعملٌة تولٌد  -8

  .شخصاً  12ـــ  6دد المجموعات من ٌجب أن ٌكون ع -9

 الحواجز بٌن المشاركٌن إلزالةضرورة التمهٌد لجلسات العصف الذهنً وعقد جلسات  -11

 

  »طريقة العالقات القسرية«طريقة الدمج  -2

دمج هذه تظهر لنا أفكار ٌكون هناك عالقة واضحة تربط بٌنهما، ونتٌجة لعملٌة ال الكلمتٌن .وغالبا  شٌئٌن أوتعتمد هذه الطرٌقة على الدمج بٌن 

  " .جدٌدة

  ) "مصباح :األفكار "كتاب) على طرٌقة الدمج  مثال
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 االفكار :

o  لٌالصنع كتاب ٌحتوي على مصباح صغٌر لتسهٌل عملٌة القراءة.  

o صنع مصابٌح للدٌكور على شكل كتب. 

 القلم الرصاص والزواج مثال اخر:

 الزواج القلم الرصاص

 عهودتذكر ال الحلقة الذهبٌة 

 النقاء ، ومشاركة ضغوط االسرة  الحلقة الزرقاء 

 الوقت ، ومعرفة حقيقة المشاعر  اللون االصفر 

 االنشطة اليومية  الجانب المسطح 

 –البداية  –الجد  –تحسين االلتزام  –الدروس اليومية  –الميزانية  6الجوانب 

 التواصل 

 العفو ، والنسيان  الممسحة 

 راً ، تحتاج مزيد من الميزانية ، ابحث عن عمل أنفق كثي المال

 نظرة للزوج  الفخر واالعتزاز 

 الشعور بالقرب والسكينة  الخشب 

 تصر على القيادة ، الضغط كسر للزواج  القٌادة 

 ارسل مالحظة للزوج  كتابة 

 

 ، لمبة كهربائٌة الكرسً مثال اخر:

  .على شكل لمبة كرسً

  .سمكة ارفع كرسً

 زجاجً كرسً

3- SCAMPER   

  المعروفة إلى أفكار  األفكار،وتعتمد هذه الطرٌقة على تحوٌل ومعالجة اإلبداعٌة  األفكارتهدف طرٌقة سكامبر إلى الوصول إلى

  .جدٌدة

 بدل Substitute  

  ما الذي ٌمكن استخدامه بدل...؟ 

 أضف-ادمج Combine  

  التً ٌمكن دمجها؟  األفكارما 
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  ماذا ٌمكننً أن أضٌف؟ 

 ٌّف  غٌر الوظٌفة ، او استخدم جزء من عنصر اخر» Adapt عدل-ك

  التً ٌمكن تعدٌلها؟  واألشٌاء األفكارما 

  التً ٌمكننً تكٌٌفها؟ األشٌاءما 

 Modify or Magnify غٌر -كبر 

  ما الشًء الذي ٌمكننً تغٌٌره؟ ما الشًء الذي ٌمكن تكبٌره وتوسٌعه؟ 

 فً مكان آخر االستخدام uses other to Put ▪  

  كٌف ٌمكن استخدام هذا الشًء مكان شًء آخر؟ 

  لهذه الفكرة؟  األخرى االستعماالتما 

 Eliminate or Minify  احذف –صغر 

  ماذا ٌحث إذا صغرت هذا الشًء؟ 

  التً ٌمكن حذفها؟  األشٌاءما 

  رتب –اقلب  –اعكس Rearrange or Reverse  

  ماذا ٌحدث إذا قلبنا هذه الفكرة؟ 

 ؟ األفكارننً إعادة ترتٌب هذه كٌف ٌمك 

  التً استطٌع عكسها؟ األشٌاءما 

 

 النقيض  -العكس -4

  المراد السؤال عنها األسئلةأداة جٌدة لتحسٌن اداء المنهج عن طرٌق استخدام مجموعة من نقٌض.  

  ؟العمالءكٌف ٌمكن ان اقلل من رضاء 

  :التالية سوف توضح األسئلةعلى  اإلجابة 

 ٌفون عند اتصال العمٌل؟ التل علىعدم الرد  -1

 عدم الرجوع الى المكالمة؟  -2

 وجود اشخاص لٌس لدٌهم معلومات او معرفة عن المنتج؟  -3

 ؟».حوق»اللسان استخدام موظفٌن سلط  -4
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 ما هي الخرائط الذهنية؟.

 ادارة تساعد على التفكٌر والتعلم والتذكر واٌجاد البدائل 

 الخريطة الذهنية  -5

 

 :أمثلة للخرائط الذهنية
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 تحديد البدائل المتاحة -كيفية صنع القرارات  -4

 األخرىحٌن ٌتم تحدٌد عناصر الحلول  فًوبمجرد اعداد قائمة بالحلول المتاحة، فإن بعض هذه الحلول ٌتم دمجها ❑

 1 – 7 مبالجدول رقرسم خرٌطة لحل المشكلة كالموضحة  هًوإحدى طرق تنظٌم الحلول الممكنة  ❑ . 

 ا ٌمكنك تحلٌل بدائل الحل على ضوء المزاٌا والعٌوب والنتائج المحتملةوبمجرد توفٌره❑

 )1-7)جدول رقم 

 نموذج خرٌطة لحل مشكلة

 النتائج المتوقعة العٌوب المتوقعة  المزاٌا المتوقعة بدائل الحل  م

1     

2     

3     

4     

 

 : (التالى 2-7)بالجدول رقم  وهناك طرٌقة أخرى لتحلٌل بدائل الحل وذلك على النحو الموضح

 وصف المشكلة

 حل المشكلة 

 الترتٌب الرقمً أسباب المعارضة  أسباب التأٌٌد الترتٌب الرقمً

    

    

 

 اآلتٌة اإلرشاداتولكى تستفٌد من نموذج تقٌٌم الحل أقصى استفادة ، فإننا نقدم لك ❑

 أعلى النموذج فًاكتب وصفا مختصرا للمشكلة  ❑

  تفضل تنفٌذ الحل المقترح التًود أسباب التأٌٌد أكتب العوامل الهامة عم فً ❑ 

  . تفضل عدم التنفٌذ التًعمود أسباب المعارضة أكتب العوامل الهامة  فً ❑

  رتب هذه العوامل حسب أهمٌتها من وجهة نظرك ❑

 . المناسبكل عمود حٌث ٌكون هذا المجموع مؤشرا لك عن القرار  فً الترجٌحًاجمع الترتٌب  ❑

 استخدم هذا النموذج لتقٌٌم أهم حلٌن أو ثالثة حلول ، وبمقارنة النتٌجة ستكون عملٌة اتخاذ القرار أسهل❑ 
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 هـ1441األول  الفصل    e7sas الذرهاى، إعداد: عادل

 ٌجوز للمكتبات أو مراكز النسخ غٌر المعلن عنها الطباعة أتمنى التنسٌق وأخذ األذن من الناشر محفوظة. اللملف حقوق نسخ وطباعة هذا ا
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 تقييم البدائل المتاحة

 من تضٌٌق البدائل فً أقل عدد ممكن،  البد 

 فتحذف البدائل غٌر ممكنة التطبٌق، أو التً ال تتفق مع إمكانٌات المنظمة.  

 بدائل 7إلى  6ي ال ٌستطٌع أن ٌستوعب أكثر من فالعقل البشر.  

  العلمٌة المستخدمة فً عملٌة صنع القرار، فإن اختٌار البدٌل المناسب ٌعتمد على الحكم  والتحلٌالتومهما كان مقدار المعلومات

  . الشخصً للمدٌر وقدرته

  لكل  رفضاقد ٌكون  األحٌانأن القرار فً بعض  حظةمالأنه ٌجب  رالمدٌرٌن. غٌوهذه المرحلة تعتبر أصعب مرحلة بالنسبة لبعض

 لالختٌارالبدائل المطروحة 

  من حصر وتقٌٌم البدائل االنتهاءهذه المرحلة التسرع فى اختٌار حل معٌن قبل  فًالشائعة  األخطاءمن.  

  دٌل الذى تم اختٌارهتترتب على الب التً» النتائج غٌر المباشرة«الشائعة اهمال النتائج الجانبٌة  األخطاءكذلك من. 

 -:تقييم البدائل المتاحة فيعليها  االعتماديتم  التيمن المعايير 

 

 

 الطرق العلمية لتقييم البدائل –تقييم البدائل المتاحة 

  . قائمة المزاٌا والعٌوب -1

  . المرجحة األوزان -2

  . تحلٌل التعادل -3

  . شجرة القرارات -4

  .البرمجة الخطٌة -5

  .التحلٌل الحدى -6

 الشبكات الطرق العلمٌة لتقٌٌم البدائل  تحلٌل -7

 الطرق العلمٌة لتقٌٌم البدائل  –تقٌٌم البدائل المتاحة تقٌٌم البدائل المتاحة  –كٌفٌة صنع القرار  -8
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 14الصفحة التعلين عي بعد                                                                                               –جاهعة اإلهام عبدالزحوي بي فيصل  
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  .اسلوب برٌتو -9

 اسلوب تحلٌل القبعات الستة -11

  Risk Analysisتحلٌل المخاطرة  -11

  “What So?“ ”ماذا اذن؟“تحلٌل  -12

  Field Force Analysis تحلٌل درجة المقاومة -13

 Plus, Minus, Interesting -14 .أسلوب المقارنة المزدوجة -14

  CARTSالمعاييرً  تصنيفً 

 المرتبطة بالخٌار المطروح Cost التكلفة ❑

 أو الرفض للخٌار المطروح Acceptance درجة القبول ❑ 

 المطلوبة لتنفٌذ الخٌار Resources المصادر ❑ 

 المطلوب لحل المشكلة وللتنفٌذ Time الوقت ❑ 

 وٌمثل جغرافٌة الخٌار المطروح Space المكان ❑ 

 اختبار مدى منفعة الحل المقترح فًوتفٌدك المعاٌٌر التالٌة ❑

 

 :)اتخاذ القرار) االنسب كيفية صنع القرارات اختيار البديل 

 االختٌار ) حاالت ( : صعوبة 
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Voting  بٌن بدائل متعددة لالختٌار )الصوت الواحد) التصوٌت 

g-Multi بٌن البدائل المتبقة للصوت الواحد لالختٌار )الصوت المتعدد)من مرة  ألكثرتصوٌت ال 

  األمثلبٌن البدٌل أو الحل  االختٌارعملٌة  فًوٌجب أن نفرق Optimum  األقصىوالبدٌل أو الحل  Maximum،  

  للمشكلة، ٌأخذ أٌضا المشكلة من كافة جوانبها  الواقٌة والفعلٌة المحددات والظروف االعتبار فًأنه ٌأخذ  الثانًعن  األولحٌث ٌتمٌز

  .للمشكلة ونتجنب الحلول الجزئٌة شمولًعلى حل  لنحصل

  األنسب بقدر ما ٌنصب على البدٌل األمثلٌنصب على البدٌل  ال االختٌاران .. 

 تنفيـذ القـــــــرار والمتابعة -كيفية صنع القرارت

 لدعم االستعدادفالناس تحترم من ٌفعلون ما ٌقولون ، وٌكون لدٌهم  وضعه موضع التنفٌذ ، فًد ٌجب أن تترد البمجرد اتخاذ القرار ، ❑

 ٌتوصلون الٌها التًالقرارات 

اختٌار من هو على استعداد لتقبل قراراتك ووضعها  أن تحرص على (وعمال  مالحظٌنمن  )ومن ثم فٌجب عند اختٌارك لرجالك  ❑ . 

 موضع التنفٌذ

صغٌر . وٌفضل تطبٌق القرار بعدة طرق بدٌلة  عدم إلزام نفسك بحل واحد فقط قبل تجربته على نطاق اإلمكانـ قدر  األفضلومن  ❑ .

 . لضمان النجاح

الوقت المناسب وهذا ٌتٌح لك قدرا  فًاتخاذ التصرف المناسب  هنا متوقف على واالمرٌمكن ،  الوهناك قرارات ٌمكن تغٌٌرها وأخرى ❑

  .الرقابة على قراراتك أكبر من

 بأهمٌة التنفٌذ العاجل المؤثرٌن فٌها األشخاصوٌجب تنفٌذ القرارات القابلة للتنفٌذ بشكل سرٌع ، مع إخطار  ❑

تكون هناك  األحٌانبعض  ففً.  األعمال فًالتوسع  صناعة القرار خاصة عند فً األهمٌةوٌعد التوقٌت المناسب على درجة عالٌة من  ❑ .

 الحال فًوالتنفٌذ  بسرعة االتخاذة قرارات واجب

 .نقاط الضعف فٌها تالفًوالمتابعة الفعالة لتنفٌذ قراراتك سوف تؤدى إلى  ❑ 

  .المفروض أن القرار يتخذ لينفذ

o  أن ٌصل القرار إلى المسئولٌن عن تنفٌذه، البدلذلك  

o ،وأن ٌهٌئ لهم المناخ لحفزهم على تطبٌقه وتنفٌذه  

o  ٌعتمد فقط على نوعٌته، ولكن ٌعتمد على فعالٌة التطبٌق، الفنجاح القرار  

o  بصحة القرار حتى ٌتفهموا القرار وٌقتنعوا به، اآلخرٌنلذلك البد من إقناع  

o التنفٌذ الذي علٌه اآلخرتفاعل وتفهم الطرف  الحصٌلةتطبٌق القرار ما هو  الن. 
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  أن تتابع تنفيذ القرار، باإلدارةدر بعد أن يوضع القرار موضع التنفيذ يج

 ،وذلك للتعرف على نواحً النقص أو الضعف فً القرار ،  

  مع الظروف إذا كان التعدٌل جائزاً  ٌتالءمفتعمل على تعدٌلها بما  

  ًعند اتخاذ قرارات جدٌدة االعتبارأو تؤخذ هذه النواحً ف. 

   :خطوات تنفيذ القرار

  ٌذ القرارالخاصة بتنف األهدافوضع .  

 وضع جداول تنفٌذٌة للقرار .  

 وضع خرائط زمنٌة للتنفٌذ .  

 وضع مٌزانٌات للتنفٌذ . 

 الوقت -صنع القرارات  -5

  هل توجد فواصل زمنٌة بٌن خطوات اتخاذ القرارات؟

  توجد فواصل زمنٌة بٌن كل خطوة والتً تلٌها، القد  

  القرار، ٌحس بها متخذ فالن أو أكثر، ، تندمج خطوتااألحٌانبل إنه فً كثٌر من  

 زادت درجة التأكد من فعالٌة القرار المتخذ أنه كلما تم إعطاء العناٌة الكافٌة لكل خطوة من هذه الخطوات كلما اال. 
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 المحتوٌات قائمة 

 مقدمة  -1

 دراسة الجدوى لماذا  -2

 دراسة المشروع مراحل  -3

 مشروع  أيعدم نجاح اسباب  -4

 المشروع فكرة  -5

 جمع االفكار مصادر  -6

 دراسة الجدوى اعداد  -7

 واالجوبةاالسئلة  -8

 

 مقدمة 

 الصغٌر.تعد دراسة الجدوى لفكرة مشروع استثماري صغٌر من أهم المراحل التً ٌتعٌن أن تمر بها عملٌة إنشاء المشروع ❑

وقد سبق أن عرضنا بالتفصٌل أن تحمل المخاطرة المحسوبة هً إحدى السمات الممٌزة للمستثمر الصغٌر فضال عن قدرته على ❑

 مواجهة الغموض.

وهذا الفصل ٌقدم الخطوات الرئٌسٌة التً تساعده فً اإلجابة عن تساؤل هام هو : كٌف اختار وأؤسس وأدٌر مشروعً الصغٌر ❑

 بنجاح.

 

 دراسة الجدوىلماذا 

 .جمع معلومات عن المشروع المزمع تنفٌذه 

 .تحلٌل المعلومات التً تم جمعها 

 .معرفة التكالٌف االستثمارٌة للمشروع 

 .الوصول إلى قرار بشأن االستمرار فً المشروع او صرف النظر عنه 

 

 مراحل دراسة المشروع  

 مرحلة تحدٌد أو تشخٌص المشروع )األفكار(. .1

 صٌاغة المشروع )دراسة الجدوى(.مرحلة إعداد أو  .2

 مرحلة تقٌٌم المشروع )تقٌٌم دراسة الجدوى للتوصل إلى قرار(. .3

 مرحلة التنفٌذ أو االستثمار )إقامة المشروع(. .4

 مرحلة التشغٌل )حٌث تبدأ مهمة إدارة الشركة(. .5

 

 

 الجدوى للمشروع الصغٌردراسة 
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 : الخطوة األولى 

ذلك إجراء فرز أولى سرٌع لألفكار المتاحة أو إعداد أفكار جدٌدة  التعرف على األفكار للمشروع واختٌار فكرة أو أكثر من بٌنها. وٌتطلب 

 أفضل.

 : الخطوة الثانٌة 

 إعداد دراسات جدوى مبدئٌة قبل االستثمار تكفى لمجرد بٌان مبررات اختٌار المشروع وترتٌب المشروعات المقترحة.    

 : الخطوة الثالثة 

 معاٌٌر انتقاء المشروع :  

o مهارات الفنٌة بدرجة كافٌة.توافر المواد الخام وال 

o .مالئم تكنولوجٌا 

o .تنطوي فكرة المشروع على درجة صغٌرة من المخاطرة 

o .المشروع له تكالٌف اجتماعٌة وبٌئٌة غٌر باهظة 

 

 أسباب عدم نجاح أي مشروع

 .دراسة جدوى ضعٌفة غٌر دقٌقة 

 .تقدٌر تكالٌف المشروع أقل من القٌمة الفعلٌة 

  لتنفٌذ المشروع.وضع جدول متفائل جدا 

  تنفٌذ المشروع. فًاالعتبار احتمال التأخٌر  فًال ٌأخذ 

  ناتج المشروع أو األسعار. فًالتنبؤ المسرف 

 

 فكرة المشروع -1

إلى  فً حالة دراستها جٌداتعتبر الفكرة هً اللبنة األولى للمشروع، وقد ٌكون لدى كل منا العدٌد من األفكار التً ٌمكن أن تؤدى  ❑

 اجحة.مشروعات ن

 وتأملوا هذه األفكار العشر للمساعدة فً الحصول على فكرة مناسبة لقدراتك. ❑

 ؟ حولها إلى مشروع. : عندك هواٌة أوال

 : هل تبحث عن منتج أو خدمة ولم تجدها فً بلدك؟ حاول توفٌر ما كنت تحتاجه وال تجده. ثانٌا

 : فتش عن المشاكل. وابحث عن الحلول بطرٌقتك. ثالثا

 بتكر فكرة جدٌدة.: ا رابعا

 : قدم عمال مفٌدا.  خامسا

 : ابدأ من حٌث انتهى اآلخرون. سادسا

 : ابحث عن األسواق الناشئة. سابعا

 : نفذ فكرة قدٌمة بأسلوب جدٌد. ثامنا

 : ادخل تحسٌنات على ما ٌقدمه اآلخرون. تاسعا

 : ابتكر أفكارا جدٌدة. عاشرا
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 مصادر لجمع األفكار

  اإلنترنتشبكة  .1

  الزٌارات الشخصٌة .2

  العمالءتحدث إلى  .3

  المنافس إعالنات .4

  الخطب والعروض .5

 البٌع والعرض معارض  .6

 

 المكتوبة : المصادر 

  التجارٌة والمحالتالصحف المحلٌة  .7

  واإلعالنٌةالنشرات التسوٌقٌة  .8

  النشرات العامة المتعلقة بالنشاط .9

  التجارٌة والصناعٌة االتحاداتنشرات  .11

 الصناعٌة والمسح الصناعً.  األبحاث .11

  .التقارٌر السنوٌة .12

  (على الكمبٌوتر) اآللٌةقواعد البٌانات  .13

 دلٌل التلٌفون .14

 

 إعداد دراسة الجدوى

ٌمكننا تلخٌص دراسة الجدوى االقتصادٌة بأنها : عملٌة جمع المعلومات والبٌانات عن مشروع مقترح ومن ثم تحلٌلها من النواحً المالٌة 

والفنٌة إضافة إلى تحلٌل حساسٌة وذلك لمعرفة مدى نجاح هذا المشروع فً ظل الوضع السائد فً السوق. وبالتالً تقرٌر واالقتصادٌة 

 استمرار أو وقف المشروع.

 وعلٌه فإن إعداد دراسة الجدوى تتطلب األخذ بعٌن االعتبار النقاط والخطوات التالٌة : 

 صاحب المشروع وشخصٌته أهداف  .1

 االقتصادٌة الدراسة  –السوق دراسة  .2

 والتنفٌذٌة للمشروع الفنٌة الدراسة  .3

 للمشروع المالٌة الدراسة  .4

 الخاصة بالمشروع النهائً أو النتائج والتوصٌات القرار  .5
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 أوال : أهداف صاحب المشروع وشخصٌته :

 االهداف 

 ب المشروع أن ٌحدد أهدافه وتصوراته الشخصٌة للقٌام بالمشروع.على صاح

فإذا كان ٌرغب فً بناء منزل، فقبل أن ٌضع حجر األساس أو حتى قبل أن ٌشتري األرض، ٌجب أوالً أن ٌكون لدٌه تصوراً شبه كامل لطراز 

تأسٌس أي مشروع ٌجب أن ٌكون لدٌنا تصور عن ( كذلك الحال عند الخوتصمٌم المنزل )كبٌر أو صغٌر، طابق أو طابقٌن، عدد الغرف ..

 األهداف التً نتمنى تحقٌقها من خالل هذا المشروع.

المرونة فعندما تتخٌل مشروعك، علٌك التفكٌر بما تتطلع إلٌه؟ هل لكسب الكثٌر من المال؟ أم الستخدام قدراتك اإلبداعٌة؟ أم لتحقٌق المزٌد من 

 بمفردك أم مع مجموعة؟ هل ترٌد أن تتوسع أم تبقً مشروعك صغٌرا كما هو؟ فً حٌاتك؟ وهل تتخٌل نفسك وأنت تعمل

 لذلك تقسم األهداف الشخصٌة إلى عدد من األهداف من أهمها :

 : وسٌلة لعمل شًء ٌحمل بصمتهم، منتج مبتكر، خدمة جدٌدة، أو ابتكار طرٌقة جدٌدة إلدارة المبٌعات أو التعامل مع العمالء. االبتكار -1

 الرغبة فً المزٌد من التحكم فً تطبٌق األفكار، التحكم فً ساعات العمل، أو فً ظروفه، كمٌة اإلنتاج، ونوعه... إلخ. : التحكم -2

 : مواجهة المشاكل والصعوبات التً تواجه المشروع دون تردد أو تراجع. التحدي -3

 : كسب مزٌد من المال وتسخٌره لتوسٌع المشروع وتطوٌره. المال -4

 : (1) الشخصٌة ٌمكن االستعانة بورقة العملولتحدٌد األهداف 

مهم  األهداف

 بشدة

لٌس مهما إلى حد  مهم نوعا ما

 ما

 لٌس مهما أبدا

 االبتكار :

     تحدٌد صفات أو شكل المنتجات

     ابتكار منتجات أو خدمات جدٌدة

     ابتكار إجراءات أو لوائح جدٌدة

     تحدٌد فرص إقامة مشارٌع جدٌدة

     عملٌة جدٌدة خلق أدوات

ابتكار طرق جدٌدة لالستفادة من األشٌاء 

 القدٌمة

    

     أخرى : اشٌاء 

 التحكم فً :

     مسؤولٌات العمل الخاص

     الوقت الخاص، وساعات العمل، وهكذا

     قرارات وتوجٌهات الشركة

     المنتجات / الخدمات

     جو العمل

األثر االجتماعً أو البٌئً للمنتجات / 

 الخدمات
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     المستقبل الخاص ومستقبل الشركة العام

     اخرى : اشٌاء 

 التحدي :

     حل المشاكل على المدى الطوٌل

حل المشاكل الخطٌرة )حل المشاكل فً 

 مهدها(

    

     التعامل مع عدة قضاٌا فً وقت واحد

التعامل المستمر مع القضاٌا الجدٌدة 

 باستمرار

    

     الخدماتتحسٌن الحلول أو المنتجات أو 

تنظٌم المشروعات المختلفة واالستمرار على 

 التركٌز على األهداف الجماعٌة

    

     اخرى : اشٌاء 

 : المالٌة االهداف 

     الدخل المطلوب حالٌا

     الدخل المطلوب تحقٌقه خالل سنة

     سنوات 5الدخل المطلوب تحقٌقه خالل 

     سنوات 11الدخل المطلوب تحقٌقه خالل 

 

 دراسة السوق  .2

  ذلك مثل مكتبتك وعدة شغلك ولكن مع الفارق،  فًتمتلكها مثله  التًتوفٌر الوقت أو إنفاقه. فالوقت هو أحد األصول  فًلٌس لدٌك خٌار

 أن ٌكون العائد من هذا اإلنفاق أعلى ما ٌمكن. فًأنه ٌتعٌن علٌك أن تنفق رصٌدك من الوقت أوال بأول. ولكن نجاحك الحقٌقً 

 نقطة األساسٌة لتوضٌح إمكانٌة نجاح أي مشروع )تجارٌا صناعٌا أو خدمٌا( فً تقدٌم منتجاته أو خدماته ألكبر عدد تعد دراسة السوق ال

 من المستهلكٌن، وقدرة المشروع فً االستمرارٌة ومواصلة العمل.

 : ًوتشتمل دراسة السوق المقترحة على عدد من العناصر الرئٌسٌة وه 

 تحدٌد السوق المستهدف❑

 المنتج واحتٌاجات السوق❑ 

 الحصة السوقٌة❑ 

 التسعٌر❑ 

 الممارسات التجارٌة❑ 

 الخطة التسوٌقٌة❑ 
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 :خصائص صناعتك 

التعرف على الصناعة التً ٌعتبر المشروع جزء منها. )هل المشروع صناعً أو تجاري أو مهنً(، والبحث عن بٌانات تعكس األداء المالً  

 الصناعة.لهذا الصناعة، ومعلومات عن اتجاهات هذه 

 : السوق المستهدف 

تحدٌد السوق المستهدف من األمور المهمة لضمان نجاح المشروع، إذا ما كان هناك عدد كافً من العمالء أم ال، أي تقدٌر حجم الطلب على 

 المنتج لضمان استمراره ونجاحه.

مستوى الدخل، المستوى التعلٌمً، الحالة االجتماعٌة..( ومن المهم عمل احصائٌات سكانٌة للعمالء الذٌن تخطط للتعامل معهم )السن، الجنس، 

)المستخدم أو العمٌل النهائً، المشترون، بائعً التجزئة، بائعً الجملة..(، وفً التمكن من تحدٌد الطاقة  وأٌضا تحدٌد العمالء المستهدفٌن

 اإلنتاجٌة أو تحدٌد حجم العرض المطلوب لمواجهة الطلب المتوقع.

 :  المنافسٌن

غً معرفة المنافسٌن الرئٌسٌٌن للمشروع، وما الذي ٌهتم به المنافسٌن، وما نقاط قوتهم ونقاط ضعفهم، وما هً الوسائل التً ٌستخدمها ٌنب

 وٌمكن تقسٌم المنافسٌن إلى نوعٌن :المنافسٌن لجذب العمالء، ومواصفات منتجاتهم أو خدماتهم وأسعارهم، 

o  سات الصغٌرة التً تشبه مشروعك : من حٌث اإلنتاج، والعمالء، الطموح، محاولة الوصول الشركات والمؤس : نالمباشروالمنافسون

 إلى نفس السوق المستهدف.

o : الشركات المتوسطة والكبٌرة العاملة فً السوق، وتعتبر المنافس الحقٌقً، وخاصة إذا تخطط منافستها على أساس  الشركات الكبرى

 السعر.

 .نالمستقبلٌلتحدٌد نقاط القوى لدى المنافسٌن المباشرٌن والمنافسٌن  (2) ٌمكن االستعانة بورقة العمل

 نقاط قوتً نقاط قوة المنافسٌن نوع المنافسٌن

 المنافسون المباشرون

   

   

 المنافسون المستقبلٌن

   

   

 :  الموردٌن

إذا فتحت متجرا لبٌع األلعاب، فكٌف ستحصل على األلعاب التً ستضعها على أرفف العرض؟ ومن ناحٌة أخرى، إذا كنت تضع اللعب فكٌف 

 ستنجح فً وضع اللعب التً تصنعها على أرفف العرض؟

مشتري، فٌنبغً معرفة نوع المواد والخدمات ففً عالم األعمال، سواء كنت تبٌع أو تشتري، تحتاج فً الغالب إلى وسٌط ٌتوسط بٌن البائع وال

 التً تحتاجها؟ من هم الوكالء الرئٌسٌن؟ ما الذي ستتضمنه التكالٌف؟
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 لعمل موازنة بٌن الموردٌن. (3)ٌمكن االستعانة بورقة العمل 

 المورد الثالث المورد الثانً المورد األول 

    اسم المورد

مندوب المبٌعات ومعلومات 

 االتصال

   

مدى الخدمات والمنتجات 

 المعروضة

   

    التكالٌف المباشرة

    التكالٌف اإلضافٌة

    شروط الدفع

    وقت التسلٌم

    تكالٌف الشحن

    خدمات / موارد أخرى

 

 دراسة الفنٌة  .3

 التكنولوجً المناسب لهذه الطاقة.تهتم الدراسة الفنٌة بالتركٌز على تحدٌد الطاقة اإلنتاجٌة ومن ثم اختٌار البدٌل  ❑

وتعتمد باقً الجوانب األخرى لدراسة الجدوى )مثل الجوانب المالٌة واالقتصادٌة، والتنظٌمٌة واإلدارٌة( على دراسة الجوانب الفنٌة  ❑

 فهً نقطة البداٌة لتقدٌرات التكالٌف واألرباح والعمالة واإلدارة.

 مة مثل :وتتناول الدراسة الفنٌة للمشروع جوانب مه ❑

 الوصف الفنً للمنتج❑

 الموقـــع والمساحة ❑ 

 والمعدات  اآلالت ❑ 

 الكهربائٌة واألجهزة األثاث ❑ 

 اإلنتاجٌةوصف العملٌة  ❑ 

 المبانً والتخطٌط الداخلً ❑ 

 المواد الخام ❑ 

 البشرٌة الموارد ❑ 
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 دراسة المالٌة  .4

 :تكالٌف المشروع الكلٌة )لدورة إنتاجٌه كاملة( وهً تشمل  ❑

 .قبل التشغٌل مصارٌف .1

 األصول الثابتة. .2

 وتتضمن :التكالٌف التشغٌلٌة )لدورة إنتاجٌة واحدة(  .3

o .التكالٌف التشغٌلٌة الثابتة 

o .التكالٌف الثابتة 

o .التكالٌف التشغٌلٌة المتغٌرة 

 

 الخطة التشغٌلٌة / خطة العملٌات : .1

o مفصال  لالستراتٌجٌة لنقل المشروع من اإلطار النظري إلى : اكتب باختصار الخطوط العامة لخطط التصمٌم واإلنشاء،  ملخص اإلنشاء

 الواقع :

o ما هو موقف اإلنشاء الحالً للمنتج / الخدمة / موقع اإلنترنت؟ 

o ما هو التارٌخ المتوقع لالنتهاء من اإلنشاء؟ ما هً العوائق )إن كانت موجودة( والتً البد للمنشأة من تخطٌها؟ 

o إتمامها؟  ما هً المهام المحددة التً ٌنبغ ً 

 

 التصنٌع : .2

o ما هً طرٌقة إنتاجك؟ صف العملٌة اإلنتاجٌة للمنتج/ الخدمة؟ 

o  لخطة أكتب قائمة بالتكالٌف المرتبطة بالعملٌة اإلنتاجٌة. أضف إلٌها التكالٌف المباشرة والتكالٌف العامة، هذه المعلومات ستكون قٌمة جدا

 العمل الرسمٌة.

o وما هً توارٌخ التنفٌذ والتكالٌف المرتبطة بها؟ ما هً احتٌاجات البحوث والتطوٌر؟ 

o ما هً احتٌاجاتك من المعدات والتجهٌزات، المصنع، والمستودعات؟ 

o ما هً تقدٌرات التكالٌف المرتبطة بها؟ 

o هل ستتعاقد مع متعاقدٌن من الباطن، تجار بائعٌن ... إلخ؟ ما هً إجراءات ضبط الجودة التً تقترحها؟ 

o خدماتك؟ إن كانت اإلجابة بنعم أكتب التفاصٌل. /ة مسجلة أو حقوق ملكٌة ألي من منتجاتك هل سٌكون لدٌك مارك 
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 التأمٌن : .3

o .تنبع أهمٌة هذا القسم الرتباطه بتحدٌد المخاطر والخسائر التً قد ٌتعرض لها عملك 

o .وهذه المخاطر ستشكل أساسا الحتٌاجات التأمٌن لدٌك 

o وٌمكنك إضافة المخاطر األخرى المتعلقة بطبٌعة الصناعة أو العمل الذي أنت بصددهوفٌما ٌلً بعض أنواع التأمٌن المعروفة ، : 

 والعهدة والرقابة الرعاٌة  .1

 جاج واللوحات االعالنٌة الزكسور  .2

 العمل مسئولٌات  .3

 عمال تعوٌضات  .4

 وعطب المبانً الحرائق  .5

 الوقائً التأمٌن  .6

 االلٌات / السٌارات تغطٌة  .7

 العمل موقفات  .8

  المنتج  مسئولٌات .9

  لمحتوٌات المبانً أو سرقتهافقدان  .11

 

 الخطة المالٌة : .4

 إن اإلدارة السلٌمة للموارد المالٌة هً إحدى الطرق األساسٌة لنجاح العمل وضمان ربحٌته وقدرته على سداد التزاماته المالٌة.❑

 العمل إلدارة مواردك المالٌة بفعالٌة.فً هذا الجزء ٌجب التفكٌر فً بعض الموضوعات المالٌة التً سوف تتضمنها خطة  ❑

ٌجب علٌك وضع مٌزانٌة علمٌة وواقعٌة وذلك بتحدٌد حجم الموارد المالٌة المطلوبة عند بداٌة العمل )تكالٌف البداٌة( وتلك المطلوبة  ❑

 لتسٌٌر العمل )التكالٌف التشغٌلٌة(.

 

 التموٌل :  .5

 ٌنقسم التموٌل إلى قسمٌن :

 تموٌل الدٌن :  -1

رضا أو تموٌال باألجهزة. وٌجب رد المال سواء ازدهرت التجارة أم ال. وفً الغالب تبدأ بتسدٌد الدٌن بعد فترة قصٌرة عادة ٌكون ق

 من الحصول علٌه.

 تموٌل االستثمار :  -2

تمنحه الحصول على استثمار فً ظل التموٌل باالستثمار، حٌث ٌمنح جزءا من ملكٌة المشروع ونصٌبا من األرباح المستقبلٌة، وغالٌا 

 الحق فً اتخاذ القرار، ولكن إذا خسر المشروع فال ٌجب علٌك رد أٌة أموال.
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 المحتوٌات قائمة 

 المقدمة  (1

 التسوٌقٌة الخطة  (2

 المستهلك  (3

 الخدمة  (4

 العلمٌة لتحدٌد الهدف التسوٌقً أسالٌب  (5

 االعالن  (6

 واالجوبة االسئلة  (7

 

 مقدمة 

من المتفق علٌه أن للمستقبل أهمٌة خاصة بالنسبة لمجال األعمال، ومن ثم نشأ ذلك االهتمام بعلم المستقبل، وما الذي سٌحدث فٌه، وما ❑

 هً آثاره لكل مجاالت الحٌاة. 

دٌنامٌكً، ٌقوم على  نشاط -غالبا-والتسوٌق هو أحد األنشطة الهامة التً ترتبط بالمجتمع، تؤثر فٌه وتتأثر به. وٌتسم التسوٌق بأنه ❑

 التحدي وٌمثل العدٌد من المنافع.

ٌعد التسوٌق نشاطا دائرٌا مستمرا. وهو ٌتعلق بأنشطة : البحث والتخطٌط، والتروٌج واإلعالن، والبٌع والخدمة، باإلضافة إلى البحث ❑

 عن الفرص الجدٌدة واستغاللها.

نحو تحقٌق الربحٌة. ولكن هذا ٌحتاج فً البداٌة إلى أن نضع خطتنا  وٌمثل التسوٌق الجٌد القاطرة المحركة التً تقود المشروع❑

 التسوٌقٌة.

 

 الخطة التسوٌقٌة  

ٌمكنك الوصول إلى  الشك أنك قد قمت عند بدء مشروعك الخاص بوضع خطة العمل التً توضح لك إلى أٌن ترٌد أن تذهب وكٌف❑ 

 تك . بغٌ

اءة أعلى ، بالمثل فإننا حٌن نهتم بوضع خطتنا التسوٌقٌة فإنما نركز على تحسٌن قدرة رجل االعمال الصغٌرة فً ادارة مشروعه بكفو ❑

ة البد أن ٌعنً ذلك بالنسبفضال عن استثمار معظم الفرص التً قد تتاح له ومن ثم فحٌن ٌتم االنتهاء من وضع الخطة التسوٌقٌة ، ف

 للمستثمر ما ٌلً : 

 على توصٌف مشروعه االستثماري القدرة  .1

 توصٌف عمالئه ، وما الذي ٌستطٌع تلبٌته من احتٌاجاتهم .  علىالقدرة  .2

 ى ضوء االعتبارات الجغرافٌة واالعتبارات السكانٌة على تعرٌف سوقه علة القدر .3

 سٌه . على تحلٌل نقاط القوة والضعف الخاصة به ، وتلك الخاصة بمنافالقدرة  .4

 على وضع تنبؤات وأهداف بٌعٌة واقعٌة . القدرة  .5

 على وضع خطة المبٌعات القدرة  .6

 على صٌاغة االستراتٌجٌة والتروٌجٌة واالعالنٌة ة القدر .7

 الحٌاة للمشروع الصغٌرشرٌان 
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 المستهلك

 أو صغٌرا ـ بدون أن ٌكون له المستهلك الخاص به البداٌة أن ندرك أنه ٌستحٌل أن ٌوجد مشروع ما ـ كبٌرا كان فًعلٌنا ❑

  .أن تفكر بنفس تفكٌر المستهلك األعمالعلى جمٌع مشروعات  تسود أسواق الٌوم ، فإنه ٌتعٌن التًظل المنافسة الحادة  فًبل إنه ❑ 

 أنها مجرد مكان ٌبتاع منه المسافرون الطعام، بل إنها ستختلف حسب على الطرٌق السرٌع ال تعنى استراحةال، فان إقامة فعلى سبٌل المث❑

 فئة المستهلكٌن المخصصة لهم

 

 الخدمة

 شًءكل  هًالخدمة ❑

 ٌتم بها تلبٌة طلبات التًعة السر فًٌقدمه المنافسون. وقد ٌتمثل ذلك  إن أحد أسهل السبل لزٌادة المبٌعات هو أن توفر خدمة أفضل مما❑ 

 دون انتظار ممل العمالء

 إلى أن : وتشٌر الكثٌر من الدراسات ❑ 

 . عن هذه الشــــــــكاوى اآلخرٌن % 66ٌعبر  الحٌن  فً غٌر الراضٌن هم فقط من ٌقدمون شكواهم ، العمالء%فقط من  4أ ـ ❑ 

 تحسٌن العادةعمٌل آخر .. وهذا ٌعنى تكلفة ال حصر لها  13نحو البة إلىالس تجربتهالعادة ـ  فًٌنقل ـ  الراضًب ـ أن العمٌل غٌر ❑

 العمالءللمشروع لدى  الذهنٌةالصورة 

 .أرباح المشروع فً % 08النهاٌة إلى زٌادة قد تصل إلى  فً، سوف تترجم  العمالءمستوى رضاء  فً%فقط زٌادة  5ج ـ أن ❑

 :فًالشائعة تتمثل  العمالءد ـ أن شكاوى ❑

o إن مستوى الجودة منخفض ٌستمعون إلى الم إنه 

o إصالحتوجد خدمات  وال  

o إن الخدمة بطٌئة 

o  سًء اختٌارإنه  

o  ٌقدمون لنا الرعاٌة الكافٌة والٌبالون  الإن العاملٌن 

o إن تكالٌفهم مبالغ فٌها 

o الوقت المحدد . ... إلخ فًٌتم إنجاز العمل  ال 

 اعرف عمٌلك  

  من السهل على المستثمر أن ٌتخذ قراراته التسوٌقٌة إذا استطاع تصنٌف حاجات عمالئه إلى أساسٌة أو كمالٌة. ألنه ٌتعٌن تصنٌف السلع

 والخدمات التً ٌقدمها المشروع تبعا لهذا التصنٌف.

 والراحة.والكساء  اجات األساسٌة هو لفظ ٌطلق فً العادة على تلك المتطلبات للحٌاة الٌومٌة مثل الطعامإن الح 

  وفٌما بٌن الحاجات األساسٌة والحاجات الكمالٌة توجد حاجات أخرى وسٌطة، وهً تنشأ فً العادة استجابة لظروف مباشرة مثل "الخصم

 المغرى" على منتج ما.

  نتجه ـ عادة ـ إلى تحدٌد السوق المستهدف الذى نتجه للبٌع الٌه،  فأنناٌحاول المشروع أن ٌلبٌها ،  التًوبمجرد أن نقوم بتصنٌف الحاجات

  .ٌنتجها المشروع التًالسلعة أو الخدمة  الحصول على فًالذٌن ٌحتمل أن ٌحتاجوا أو ٌرغبوا  األفرادبه أولئك  وٌقصد

  السوقًوكذلك منتجات المشروع من السلع والخدمات إلى القسم  جهود التسوٌقٌة،التوجٌه المباشر لل فً التسوٌقًوٌكمن مفتاح النجاح 

 المستهدف. وبهذه الطرٌقة فان المشروع لن ٌفقد نفقاته التسوٌقٌة
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 تجزئة السوق

 

 د بتجزئة السوقالمقصو

وهذا تجزئته إلى أجزاء صغٌرة. وبمعنى آخر فانه ٌمكن تجمٌع األنواع المختلفة للعمالء فً مجموعات تبعا للحاجات والرغبات الشائعة بٌنهم. 

 ٌمكن صاحب المشروع من :

 .اختٌار الطرٌقة التروٌجٌة المناسبة للوصول إلى العمالء المرتقبٌن 

  تعكس رؤٌة العمالء ألنفسهم فً منتجاتنا.ضمان أن جهودنا التسوٌقٌة 

 .تحلٌل أسالٌب حفز العمالء للقٌام بشراء السلع والخدمات التً ٌقدمها المشروع 

 

 طرق تجزئة السـوق  

  هناك العدٌد من الطرق التً من شأنها تقسٌم السوق إلى أقسام مستهدفه. ففً بعض األعمال قد ٌكون األساس الجغرافً هو مفتاح

 فمشروع التنظٌف الجاف مثال قد ٌركز على جٌرانه المحلٌٌن.التقسٌم. 

  وٌمٌل بعض أصحاب المشروعات إلى النظر إلى أنماط عمالئهم. وهو ٌتساءلون هل ٌتكون السوق الخاص بهم من مجموعة من

 منظمات األعمال المستقلة التً ٌدٌرها مجموعة من المالك، أو وكالء الشراء فً المنظمات الكبرى.

  الجوانب السلوكٌة ذات أهمٌة كبٌرة فً التسوٌق أٌضا. فمن المهم التعرف على رؤٌة المستهلكٌن ألنفسهم، وهل ٌعتبرون أنفسهم وتعد

 قادة ورواد فً السوق، وهل ٌمٌلون إلى سلع الموضة، أم أنهم تقلٌدٌون.

 فون تماما من حٌث احتٌاجاتهمومن الضروري أن ننتبه أن العمالء أو المستخدمٌن لنفس المنتج أو الخدمة قد ٌختل. 

 

 األسالٌب العلمٌة لتحدٌد الهدف التسوٌقً 

  إلى االطالع المعرفً فً مراجع التسوٌق، كما ٌمكن أٌضا  -عند دراسة سوقه-من المهم فً هذه المرحلة أن ٌتجه صاحب المشروع

 رة، ومراكز المعلومات.االستعانة بالدعم والخبرات التً تتٌحها له مكاتب الدعم المحلٌة، وغرف التجا

 .كما ٌتعٌن علٌه االطالع على المجالت والجرائد سواء العامة أو الخاصة للوقوف على ما تتضمنه من بٌانات ودراسات 

 وشبكات األعمال وغٌرها. ٌضاف إلى ذلك أنه انتشرت اآلن جمعٌات رجال األعمال وجمعٌات المستثمرٌن واتحادات األعمال 

 

 ) الدراسة المسحٌة (األسالٌب العلمٌة لتحدٌد الهدف التسوٌقً 

 فضل أسالٌب التعامل مع العمالء فً األسواق المختلفة وذلك باالعتماد على قائمة استقصاء  مناسبة لهذا الغرض.ٌعد هذا األسلوب من أ 

 .والغرض منها هو الحصول على أقصى ما ٌمكن من المعلومات المحددة الدقٌقة بأقصى ما ٌمكن 

 رى( فٌفضل أن نستخدم أسئلة عن مدى حجم النشاط فً وفً حالة ما إذا كان عمالء المشروع من العمالء النظامٌن )منظمات أعمال أخ

 مجال المشروع، وحجم العاملٌن فً المجال، ومواقعهم، والحد األقصى للطلب على اإلنتاج.

  فعلى سبٌل المثال فانه ٌجب أال تتضمن القائمة أسئلة من نوعٌة : كم عمرك؟ ألن األمر سٌنتهً بنا فً النهاٌة إلى عدد ال نهائً من

 ات.اإلجاب

  ومن المهم أن نالحظ أن الدراسات المسحٌة غٌر العلمٌة وغٌر الدقٌقة سوف تقود صاحب المشروع إلى كارثة تهدد مشروعه .. ولذا فال

 بد من إعطاء هذا الموضوع أهمٌته الشدٌدة والعناٌة الكافٌة.
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 (لتنافسٌة قوة ا) الاألسالٌب العلمٌة لتحدٌد الهدف التسوٌقً 

  تبٌع المنتج لعمالئها عند نفس نقطة السعر التً ٌجب على صاحب المشروع الصغٌر أن ٌعً أنه عند مستوٌات جودة معٌنة فإن المنظمات

 ٌبٌع بها اآلخرون.

  جوانب القوة والضعف الخاصة بمشروعه، وتلك الخاصة بالمنافسٌن. -جٌدا-لذا فإن األمر ٌفرض على صاحب المشروع أن ٌدرس 

 نكون أو ال نكون ن أ

 ع والخدمات.فً بعض األحٌان تتاح أمام صاحب المشروع فرصة نموذجٌة للنمو والتوسع فً مبٌعاته من السل 

  أن نسأل أنفسنا األسئلة الخمسة التالٌة :ولذا فإنه من المتعٌن علٌنا عند ظهور فرصة للنمو والتوسع 

 كٌف سٌؤثر قرار التوسع على تدفقاتً النقدٌة ؟ ومن أٌن ٌمكننً الحصول على المزٌد منها ؟ .1

 لعمالة، أو االستشارٌٌن، أو رجال البٌع ؟هل ٌتوفر لدٌنا الحجم الكافً من العمالة ؟ وهل سنحتاج إلى مزٌد من ا .2

 وإذا لم نقم بعملٌة التوسع المتاحة فً مبٌعاتنا من السلع والخدمات، فهل سٌؤدي ذلك إلى فقداننا قاعدتنا الرئٌسٌة من المستهلكٌن ؟ .3

 ما الذي ٌقوم به منافسونا اآلن ؟ .4

 المدى الطوٌل أو مع نمط الحٌاة المرغوب ؟ إلى أي مدى تتفق خطط التوسع المتاحة مع استراتٌجٌة المشروع على .5

 

 سٌتقاضاه المشروع ) السعر ( الذي المقابل 

 إن عملٌة تحدٌد السعر العادل تتطلب أن ٌسلك صاحب المشروع سلوكا متوازنا ٌراعى فٌه ما ٌلً :

 .التكلفة التً ٌتم تحملها من أجل تقدٌم السلعة أو الخدمة 

 .معرفة السعر الذي ٌبٌع به المنافسون 

 استعداد لتحمله. معرفة السعر الذي ٌكون المستهلكون على 

  وٌتطلب الوصول إلى "نقطة التعادل" بالنسبة للسلعة أو الخدمة )أي عدم تحقٌق ربح أو تحمل خسارة( أن ٌقوم المشروع ببٌع حجم كاف

 من وحدات المنتج أو الخدمة.

 موقع المشروع 

  ٌؤدي إلى القضاء علٌه.بالنسبة للكثٌر من المشروعات ٌلعب الموقع دورا مؤثرا فً إنشاء المشروع ونموه أو 

  فالمشروعات الخدمٌة مثال تحتاج إلى أن تكون قرٌبة من عمالئها. وقد تستطٌع محالت تجارة التجزئة جذب عدد من العمالء المتسوقٌن

 فً وسط المدٌنة.  

  منها : مصادر المواد الخام، أما المشروعات الصناعٌة فٌتعٌن علٌها أن تأخذ باالعتبار مجموعة كبٌرة من العوامل قبل اختٌار الموقع

 تنظٌمات التشغٌل، تسهٌالت النقل، وفرة العمالة .. إلخ.

 

 الدخول إلى السوق 

 البٌــــــــــــع المباشـــــــر  

 الوسطــــــــــــــــاء  

 الصــــــورة الذهنٌـــة  

 المبٌعات 

 ـع الناجــــــحالبٌــــ 

 تروٌــــج المبٌعــات .أدوات البٌـــــــــع 
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 اإلعالن

  الحالٌٌن والمرتقبٌن بقصد زٌادة مبٌعات المشروع.ٌعد اإلعالن وسٌلة اتصال قوٌة موجهة من المشروع لعمالئه 

  : وسائل اإلعالن 
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  بالفرص المتاحة،  المتخصصة الستشارتها فٌما ٌتعلقونحن ننصح صاحب المشروع الصغٌر بالرجوع إلى مراكز التسوٌق واإلعالن

 والتكالٌف، وحجم المشاهدٌن، والمتطلبات الفنٌة، وحتى حجم وألوان اإلعالن.

  .وٌتم قٌاس فعالٌة وسٌلة اإلعالن من خالل قائمة توضح التكلفة بالنسبة لكل ألف من القارئٌن، أو المشاهدٌن، أو المستمعٌن لإلعالن

 مة تصنٌفا للعمالء الذٌن ٌصل إلٌهم اإلعالن على أساس الجنس، السن، الدخل، التعلٌم .. إلخ.وتوضح هذه القائ

 

 موازنة اإلعالن  

 .هناك معدالت أساسٌة لمساعدة رجل األعمال لتخطٌط موازنته اإلعالنٌة وذلك اعتمادا على مجال العمل الذي ٌوجد به 

  من صافً مبٌعاتهم على إعالناتهم، بٌنما تنفق المشروعات االستهالكٌة 1% إلى 8.5وبشكل عام فإن المعلنٌن الصناعٌٌن ٌنفقون نحو %

 % من صافً المبٌعات.3نحو 

  ومن الممكن أن ٌتفق صاحب المشروع الصغٌر على أن ٌنفذ إعالناته بشكل مشترك مع زمالئه أو جٌرانه فً نفس الصناعة. ومن الممكن

 ة تحقق له االنتشار فً نفس الوقت على مدار عام قادم.أٌضا االعتماد على شراء إعالنات متعدد

 

 العالقات العامة 

  ٌجب أن تكون العالقات العامة جزء من أنشطة المشروع. وهً تهدف إلى تحقٌق صورة ذهنٌة طٌبة للمشروع لٌس بالنسبة لعمالئه

 ووسائل اإلعالم والجمهور بشكل عام.المرتقبٌن فقط ولكن أٌضا مع العاملٌن بالمشروع، ومالكه، وموردٌه، ومنافسٌه، 

 

 التنبؤ المالً

 أن ٌجٌب عنه هو :إن السؤال الكبٌر الذي ٌتعٌن على صاحب المشروع الصغٌر  -

 ما هو حجم المبٌعات واألرباح المتوقع أن ٌحققها مشروعك خالل العام القادم ؟  

 :تتم عبر الخطوات التالٌة واإلجابة عن هذا التساؤل 

 التنبؤ بمبٌعات الصناعة :  (1)لخطوة ا

 التنبؤ بمبٌعاتك : ( 2)لخطوة ا

 التنبؤ بالعوائد:  (3)لخطوة ا

  التسوٌقٌةالتنبؤ بتكالٌف الخطة : ( 4)لخطوة ا
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 دور االنترنت فً نجاح المشارٌع الصغٌرة

 .ٌمكن االعتماد على االنترنت فً عملٌة التسوٌق والتروٌج للمشارٌع الصغٌر 

  نشاطك ولكنك ترٌد ان تزٌد من مبٌعاتك.فلو افترضنا انك صاحب متجر لبٌع المالبس، وتحقق مبٌعات جٌدة مقارنة بحجم 

 .فكل ما علٌك هو ان تحضر جهاز الب توب ومزود خدمة انترنت فً متجرك وتبدء التسوٌق وانت جالس فً متجرك 

  وتكون طرق التسوٌق عن طرٌق انشاء صفحة على الفٌسبوك وعمل اعالنات لها تستهدف بها بلدك واالعمار التً تشتري بكثرة والبدء

ٌل صور للمودٌالت الجدٌدة واسعارها وممٌزاتها وستجد الكثٌر من الزوار ٌأتون الٌك كما ٌمكن ان ٌطلبك شخص ما بعٌد عنك فً تنز

 بأرسال قطعة معٌنة له عن طرٌق شركات الشحن.

 .ٌمكن االعتماد اٌضا على "توٌتر" فهو من اكثر المواقع التً تمتلك زوار وٌمكن التروٌج علٌها بسهولة 

 ٌ مكن عمل فٌدٌوهات وعرضها على موقع "ٌوتٌوب" وستجد الكثٌر من المشاهدات.واٌضا 

  "و "جوجل بلس" وغٌرها.كما ٌمكن االعتماد على مواقع اخرى مثل "انستقرام 

 بع ستزٌد وٌوجد اسلوب اخر عن طرٌق المشاركة فً مواقع البٌع االلكترونً مثل سوق.كوم وغٌرها، وبالتالً ستزٌد مبٌعاتك وبالط

 ارباحك. وٌمكنك تطبٌق االستراتٌجٌات السابقة على انواع المشارٌع الصغٌرة االخرى. 

  .اهتم جٌدا بارد على كافة االسئلة التً توجه الٌك من قبل الزوار والمعجبٌن على صفحاتك االلكترونٌة 

  ومحدد.ال تقل الحد "شرفنا فً المحل وسنتفق علً السعر" بل ٌجب ان ٌكون السعر واضح 

 .قم بتصوٌر المودٌالت بكامٌرا عالٌة الجودة، وان استطعت الحصول على صور خاصة بالشركة المنتجة ٌكون افضل 

  جمٌع صفحاتك باسم متجرك لٌكون عالمة تجارٌة ممٌزة لك كما ٌجب ان تضع ارقام التواصل والبرٌد االلكترونً. تنشئحاول ان 

 وال اقصد هنا التعلٌقات التً تنتقد من عملك. قم بإلغاء ومسح التعلٌقات الغٌر الئقة 

 

 التسوٌق والمشروعات الصغٌرة فً المملكة 

 68.من المشارٌع الصغٌرة مصٌرها الفشل بسبب ضعف التسوٌق % 

   من رواد األعمال ومالك 68كشف المشاركون فً الملتقى والمعرض الوطنً الثالث لألسر المنتجة "صنع فً السعودٌة" عن أن %

 سنوات من بداٌة مشارٌعهم، نتٌجة األخطاء اإلدارٌة وأهمها التسوٌق. 3وعات الصغٌرة ٌخرجون من السوق بعد أقل من المشر

 ( ألف أسرة منتجة سعودٌة فً جمٌع مدن 25مشددٌن على أهمٌة تنوٌع السوق وتعزٌز قدراته، منوهٌن بضرورة تطوٌر قدرات أكثر من )

 % من إٌراداتها.58تجاوز عائد القٌمة المضافة لمشارٌع األسر المنتجة ما نسبته ومناطق المملكة فً ظل توقعات بأن ٌ
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 الخالصة 

o  ٌجب أن ٌتأكد صاحب المشروع أن تنبؤاته من الواقعٌة بمكان، وأال ٌفرط فً التفاؤل، أو توقع العوائد السرٌعة، وأن ٌتجنب األحكام

 جة.الخاطئة بتوقٌتات التدفقات النقدٌة الداخلة أو الخار

o  إن عملٌة التخطٌط للتسوٌق وبداٌة نشاط المشروع لٌست عملٌة مرحلٌة، بل هً عملٌة مستمرة ال تتوقف. ومن ثم فإنه ٌجب على صاحب

المشروع أن ٌهتم برقابة وتحسٌن وتقٌٌم تقدمه على ضوء الخطة الموضوعة بشكل شهري وعلٌه أن ٌتذكر أن هناك دائما فرصا جدٌدة 

 للنمو والتوسع.

o ل رد المنتجات المعٌبة وغٌر المعٌبة أو استبداله.قبو 

o .الضمان وخدمة ما بعد البٌع، وقبول الشكاوى ومتابعتها 

o .تقدٌم سلع تكمٌلٌة مجانٌة وعمل مسابقات وجوائز وتقدٌم الخدمة المتكاملة 

o .إن علٌنا أن نجرب ونرصد النتائج التً من المؤكد أنها ستكون مٌزة تنافسٌة أكبر لمشروعنا 
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الجهات الداعمة للمشروعات ب فيما يتعلق خاطئةآي من العبارات األتية تعتبر 

 :الصغيرة والمتوسطة

 .التمويل والتسويق لمنتجاتها فيساعد تلك المشروعات ت

 ومعاشات. تأميناتتقديم المساعدات للعاملين واصحاب المشروعات من 

 .عملية خلق وتطوير رواد األعمال فيتساعد 

 تساعد في الحد من المنافسة في السوق.

 نقص خدمات النقل والخدمات العامة والبنية التحتية يمثل:

 معوقات على المستوى الكلي.

 معوقات على المستوى الجزئي.

 معوقات على مستوى البيئة الداخلية.

 معوقات داعمة للمشروعات الصغيرة.

 : W.Gibb Dyerمن المخاطر التي تهدد المشروعات الصغيرة طبقا ل 

 عدم القدرة على التفكير االستراتيجي.

 ادعاء اسباب خارجية للفشل.

 عدم القدرة على توفير رأس المال.

 عدم المعرفة بكيفية إدارة وتشغيل المشروع.

 يمكن تقليل معدالت فشل المشروعات الصغيرة من خالل:

 معدالت الفائدة.تخفيض 

 زيادة معدالت الفائدة.

 زيادة اجراءات منح القروض والمنح للمشروعات الصغيرة.

 زيادة المنافسة بين المشروعات.

 



بالعوامل المؤثرة على نجاح فيما يتعلق  خاطئةمن العبارات األتية تعتبر  يأ

 المشروع الصغير:

 المشروع.البد من توافر ميزة تنافسية لمنتجات 

 توافر الموارد الالزمة للتكييف مع التكنولوجيا الجديدة.

 توافر العمالة المناسبة عن مستوى اجور تنافسي.

 توافر مستوى تكنولوجيا مرتفع.

منظمات األعمال مساهمة  بأسبابفيما يتعلق  خاطئةأي من العبارات األتية تعتبر 

 :حققته المنظمات الكبيرةتحقيق مساهمات إبداعية بأكثر مما في الصغيرة 

 .أكثر مرونة المشروع الصغير نهأل

  .أكثر جاذبية للمبدعين المشروع الصغير نهأل

 .أكثر جاذبية للمستثمرين المشروع الصغير نهأل

 تكلفة انتاجية. أكبر المشروع الصغير نهأل

 فيما يتعلق ببيئة المشروعات الصغيرة: صحيحةأي من العبارات األتية تعتبر 

 كلما زاد حجم المنظمة كلما كان ذلك أفضل.

 .ن تحقق مزايا اقتصادية تنافسيةالصغيرة تستطيع ألمنظمات ا

اتحادات استراتيجية مع منظمات  عن طريقالشركات العمالقة تتجه لتخفيض الحجم 

 .صغيرة

 .قطاع الخدمات والمقاوالت بمعدالت كبيرة على حساب الصناعينمو القطاع 

بالنسبة للمشروعات  نمو قطاع الخدمات والمقاوالتمن األسباب التي أدت إلى 

 الصناعي:القطاع المشروعات في بمعدل أكبر من  الصغيرة

 صغر رأس المال المطلوب للمشروع.

 التكلفة.االعتماد على تكنولوجيا ذات مستوى عالي ومرتفعة 

 الحاجة إلى ضخامة المخزون واالصول الثابتة.

 ربحية المشروعات في قطاع الصناعة أكبر من القطاع الخدمي.



 فيما يتعلق ببيئة أعمال المشروعات الصغيرة: خاطئةأي من العبارات األتية تعتبر 

 حرية انتقال السلع واألفراد والخدمات واألموال فتح باب المنافسة على مصراعيه

 بين المشروعات.

االستجابات السريعة لفرص االستثمار يمكن تحقيقها من خالل المشروعات 

 الصغيرة.

 الصغيرة في السوق.المنافسة القاتلة ستكون ذات آثار سالبة على المنشآت 

يتيح لها الحصول  الجماعيميل منظمات األعمال الصغيرة الى التجمع والتكامل 

 .على قوة تفاوضية

 فيما يتعلق ببيئة أعمال المشروعات الصغيرة: خاطئةأي من العبارات األتية تعتبر 

الى الشكل  التقليديمن الشكل  ة دفعت المنظمات إلى الخروجتكنولوجيالالتطورات 

 .العلمي

 .والمديرين والموظفين المكاتب،أهمية وجود تضالت 

 استخدام التدرج الهرمي في الشركات. زاد

 .ظل تحالفات إستراتيجية مع غيره فيمكتبه من المستثمر الحر يعمل 

 من خصائص المستثمر الصغير كمبادر:

  ثم يحلها مباشرة.المشكالت  ينتظر حدوث

 لمواجهة المشاكل. االجراءات الوقائية يتخذ

 .الناجح على التأكد من أن عمله على أعلى مستوى من الجودةيحرص المستثمر 

 في رفع مستوى الجودة.على استخدام المعلومات المستقاة  ص المستثمريحر

 :لألعمال من خصائص المستثمر الصغير كمنجز

 في كل وقت ومكان.ينتهز الفرصة 

 .يهتم المستثمر الناجح ـ تماما ـ بحاجات ورغبات العمالء

 .عالقة وطيدة مع عمالئه المستثمريبني 

  .يتوقع المشكالت قبل حدوثها



 فيما يتعلق قدرة ومهارة المستثمر الصغير: خاطئةأي من العبارات األتية تعتبر 

 في المشروع الصغير. النقديالربحية تضمن موقفا صحيا للتدفق 

 للمشروع. مراحل النمو السريع فيتزداد التخطيط المالي أهميته 

 المستثمر على ايجاد التوازن المناسب بين المتحصالت، ونمو األعمال. يركز

 يوم. 90فيجب أن يكون متوسط فترة االئتمان بالنسبة للمستثمر هو 

في  سواء االتصاالت الرسمية أو غير الرسمية عملية بناء وتنمية االتصاالتتعرف 

 :المشروع الصغير

 شبكة األعمال.

 مراقبة المخزون. 

 .النقديإدارة التدفق 

 .التخطيط اإلستراتيجي

جوانب القوة والضعف، والفرص والتهديدات المحيطة يعمل.............. على تحديد 

 .بالمشروع الصغير

 شبكة األعمال.

 مراقبة المخزون. 

 .النقديإدارة التدفق 

 .التخطيط اإلستراتيجي

الجديدة، والرؤية الخاصة  المشروع الصغيرأهداف  في تحديد ...............يساهم 

 . به

 شبكة األعمال.

 مراقبة المخزون. 

 .النقديإدارة التدفق 

 .التخطيط اإلستراتيجي



مصادر تحقيق المشروع الصغير ميزة أي من العبارات األتية تمثل مصدر من 

 تنافسية:

 التركيز على شريحة محددة.

 انتاج منتجات مرتفعة التكلفة.

 البحث عن مزيد من الموردين.

 تعدد الشرائح التسويقية المستهدفة.

 في......................يتمثل أحد أسباب فشل المشروعات الصغيرة 

 انتاج منتجات مرتفعة الجودة.

 النظام المناسب إلمساك الدفاتر.نقص 

 بناء عالقة وطيدة مع شريحة من العمالء.

 نقص تكلفة انتاج المنتجات.

داخل المشروع  المهارة التسويقيةفيما يتعلق ب خاطئةأي من العبارات األتية تعتبر 

 الصغير:

  .بالسوق التنافسيموقعه  فيالقدرة على وضع المنتج 

 .المنتجالتسعير الكفء لوحدة 

 للشركة.اإلستراتيجية الخطة صياغة  

 وبحوث السوق التسويقيالتخطيط 

في  ...........يتوقف جزء كبير من نجاح المستثمر على قدرته على التخلص من

 المشروع الصغير.

 المنتجات المبتكرة.

 فكار غير تقليدية.اال

 األعمال الروتينية.

 التخطيط االستراتيجي.



الصغير من  الناجح للمستثمرنموذج االستثمار  فيهناك أربعة جوانب رئيسية 

 بينهم ..........

 .سعر المنتجات في األسواق

 .جاذبية الصناعةمدى 

 مدى توزيع المنتجات في األسواق.

 الميل إلى االستقرار واالمان الوظيفي.

ه توجيه امكانات المتوسطالمشروع الصغير أو من خاللها  يستطيع التيالعملية 

 تعبر عن ....... الداخلية والخارجية لتنفيذ رسالته المحددة بنجاح

 التخطيط داخل المشروع الصغير.

 التنويع المنتجات في المشروع الصغير.

 مدى توافر معلومات داخل المشروع الصغير.

 ترويج منتجات المشروع الصغير.

 للمشروع الصغير بسبب:البد من صياغة استراتيجية 

 .ال يتحمل اتخاذ الكثير من القرارات الخاطئة تجعله موارده المحدودةأن 

 الحاجة إلى السيطرة على األسواق.

 االتجاه للمنافسة مع الشركات الكبرى.

 التوسع عن طريق اختراق األسواق.

مشروع ال في االستراتيجيالخطوات الرئيسية لعملية التخطيط  يعد من ضمن

 صغير: ال

 التنظيم.

 .مراجعة الموقف

 صياغة األهداف التسويقية.

 جمع البيانات والمعلومات.



 .في استقرار الهيكل التنظيمي القرارات ........... تفيد

 االستراتيجية.

 االدارية.

 التشغيلية.

 الفنية.

 .مستوي المخرجات القرارات ....................د تحد

 االستراتيجية.

 االدارية.

 التشغيلية.

 .المركزية

 شروع الصغير من خالل:فيه الميتواجد  الذيالتعرف على مجال األعمال يتم 

 .صياغة الرسالة

 .تحديد االهـداف

  .اختيار االستراتيجية

  .التعرف على الخريطة االستراتيجية

 من خالل: قطاع محدد فية قوية لتحديد المنافسة االمنشأة الصغيرة بأدتزود 

 .صياغة الرسالة

 .تحديد االهـداف

  .اختيار االستراتيجية

  .التعرف على الخريطة االستراتيجية

 

 



فيما يتعلق بالتخطيط االستراتيجي في  خاطئةأي من العبارات األتية تعتبر 

 المنظمات الصغيرة والمتوسطة:

 الصغيرة والمتوسطة التركيز على التخطيط قصير ومتوسط االجل. للمشروعيفضل 

 دون القيام بالمراجعة يعتبر عمال ناقصا.للمشروع الصغير أو المتوسط وضع خطة 

المشروع يمكن تكييفها بما يتناسب مع ظروف  التيصياغة االستراتيجيات يجب 

 الصغير أو المتوسط.

نفس الوقت مثل  فيالصغيرة أن تحاول تحقيق األهداف  المشروعات فيمن المعتاد 

 الربحية والحصة السوقية.

 .إلى تقليل الفاقد، وزيادة اإلنتاجية .........الذي يستهدف  الصغير يسعى المشروع

 السعرية.المنافسة 

 .المنافسة على الجودة

 .المنافسة على تشكيلة المنتجات

 .المنافسة على سرعة تقديم الخدمة

 الجودة داخل المشروع الصغير يجب أن تركز على:

 في المرتبة األولى. تقليل عيوب المنتج

 مؤقت.مستويات الجودة بشكل  تطوير

 .تحدد من جانب المستهلك هاأن

 فقط. مواجهة مستويات الجودة التي يفرضها اآلخرون عليه

 يعتبر: المستثمر الذى يخلق أفضل الصور، فهو يفهم أغراضها

 المستثمر المبدع والمتحمل للمخاطر.

 المستثمر المدير أو المنسق.

 المستثمر التقليدي.

 المستثمر المقامر.



معينة تقوده  خصائصأن المستثمر الصغير توجد لديه يفترض مدخل .........

 .االستثماريختيار مستقبله ال

 مدخل السـمات.

 .البيئيالمدخل 

 .السلوكيالمدخل 

 المدخل المعاصر. 

 النزعة االستثمارية للمستثمر الصغير ترجع لمجموعة من العوامل الخارجيةإن 

 طبقا ل.............................

 مدخل السـمات.

 .البيئيالمدخل 

 .السلوكيالمدخل 

 المدخل المعاصر. 

يتم النظر لعملية االستثمار باعتبارها مدخال إداريا وليس مجرد سمات يتمتع بها 

 طبقا ل................. شخص معين

 مدخل السـمات.

 .البيئيالمدخل 

 .السلوكيالمدخل 

 المدخل المعاصر. 

للمستثمر الذي يركز على  فيما يتعلق بمميزات خاطئةأي من العبارات األتية تعتبر 

 االنجاز: 

 حل المشكالت. فيالرغبة 

 القدرة على تحمل مخاطرة معقولة.

 األثر كمقياس لما حققوه من نجاح. إلرجاع ةالحاج

 واالستقرار.الحاجة إلى العمل الروتيني مضمون الدخل 



 من مزايا حق االمتياز:

 االستفادة من قوة العالمة التجارية.

 محدودية التصرف بالملكية.

 إلزام الممنوح بشراء بعض المواد والمنتجات.

 ضرورة دفع قيمة االمتياز من المبيعات.

 :كيف تقلل من مخاطر البدء في المشروع الصغير 

 .القرارات المتسرعةاتخاذ 

 .من التراجع وترك العمل الخوف

 هم.االنفراد بالقرارات دون دعم االسرة ومشاركت

 في بداية المشروع. قوة االحتمال واالصرار

 على الصغير المستثمر يجبر مما هما...........، رئيسيتين بظاهرتين األعمال منظمات مناخ يتسم

 مكلفة وغير فعال تخطيط أساليب استخدام

 .والتتابع التأكد،

 .والتتابع التأكد، عدم

 .،التتابع المخاطرة

 .التأكد المخاطرة،

 : تئاالمنش من جديدة انماط أو جديدة منتجات يقدم الذى صالشخ هو

 المستثمر.

 البائع.

 المسوق.

 المشتري.

 
 
 



 -ماعدا: ييل ما كل على الصغيرة المشروعات تعمل

 .اعداد العمالة الفنية المدربة

 .مع الصناعات الكبيرة الصناعيخلق روح التكامل 

 خلق اسواق كبيرة لمنتجات محلية.

 ارتفاع التكلفة االستثمارية.

 أي من العبارات األتية تعتبر صحيحة:

 يوجد تعريف محدد للمؤسسات الصغيرة يمكن تعميمه على جميع المؤسسات.

والكبيرة وذلك الختالف يوجد حد فاصل بين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة 

 .التعاريف من جهة الى اخرى

الدول الصناعية الكبرى تعادل حجم  فيت الصغيرة آهناك بعض المنش

 الدول النامية. فيت كبيرة آمنش

 .الصغيرة من دولة ألخرى المشروعاتف مفهوم يختل ال

 

 منها: معاييرالصغيرة اعتمادا على عدة تعرف منظمة العمل الدولية الصناعات 

 الثقافة التنظيمية.

 القيمة المضافة.

 االبتكار.

 عدد العمال.

 

 يعتمد تعريف البنك الدولي للمشروعات الصغيرة على عدة معايير منها:

 الثقافة التنظيمية.

 القيمة المضافة.

 االبتكار.

 المبيعات.

 

تستوعب نسبة بسيطة من حصة السوق وال ومؤسسات ذات ملكية فردية "

 " تعريف المؤسسات الصغيرة طبقا: عامالا  20يزيد عدد العمال فيها عن 

 البنك الدولي.

 منظمة العمل الدولية.

 مؤسسة النقد السعودية.

 جمهورية مصر العربية.

 



 :تتميز المشروعات الصغيرة بعدة خصائص منها

 ارتفاع عدد العاملين بها.

 ارتفاع التكاليف الرأسمالية.

 الجغرافي المحدود.االنتشار 

 .تواضع المستوى التكنولوجي

 

 من الصعوبات التي تواجه المشروعات الصغيرة والمتوسطة:

 التمويل.

 انخفاض التكلفة الرأسمالية.

 .قله عدد العاملين في المشروع الصغير

 االنتشار الجغرافي الواسع.

 

 بعدة سمات منها: تتسم المشروعات الصغيرة

 .متطلبات التكنولوجيامحدودية 

 .عدد العاملين في المشروع الواحد كثرة

 عدم موائمتها للعمل النسائي.

 االنتشار الجغرافي المحدود.

 

قيمة وسيط، فهي تخلق تحويل المواد الخام إلى منتج نهائي أو "تعمل على 

 " تعبر عن المشروع الصغير:مضافة

 الخدمي.

 االنتاجي.

 التجاري.

 األولي.

 

 المشروعات الصغيرة دورا هاما في تدعيم االقتصاد ألنها:تلعب 

 تغطى جزء كبير من احتياجات السوق المحلي.

 تساهم في اعداد العاملين متوسطي المهارة.

 تعد المكون الثانوي في هيكل االنتاج واالقتصاد في بالد العالم. 

 تستجيب لمتغيرات السوق ببطء شديد.

 

 



من المشاكل .....التي  القدرة على االعتماد على وفورات االنتاج الكبير معد

 تواجهها المشروعات الصغيرة.

 التمويلية.

 التسويقية.

 التنافسية.

 الفنية.

دعم ورفع الكفاءة االنتاجية للمشروعات  تؤثر المشروعات الصغيرة فى

 -عدا: يلى ما الكبيرة عن طريق كل ما

 اعداد العاملة الماهر.

 انشاء نظام التعاقد من الباطن.

 خفض تكاليف االنتاج.

 نقل التكنولوجيا.

 

تجعل من فكرة المستثمر الشاب التى سباب رئيسية اال يعد كل ما يلى من 

 ما عدا: األنسب  هو

 .صغر رأس المال المطلوب 

 .االعتماد على التكنولوجيا، أو كثافة العمالة ـ حسب الظروف

 التقدم الحادث فى تكنولوجيا المعلومات ـ كشبكة اإلنترنت

 االتجاه نحو الوظائف الروتينية.

 

 فى  تنظيم االستفادة من المعلومات ألساليبازدادت الحاجة 

 عصر الموارد األولية.

 .الصناعيعصر  

 عصر التكنولوجيا أو المعرفة.  

 عصر الحكمة.

أهم المعايير المستخدمة للتمييز بين المشروعات الصغيرة و المشروعات 

 -الكبيرة  كل ما يلى ماعدا:

 معيار عدد العاملين.

 معيار رأس المال.

 معيار مستوى التكنولوجيا.

 معيار الثقافة التنظيمية.

 



وهى بمجموعة من السمات المتصلة بتحمل المخاطرة  يتمتع المستثمر الحر

 -:كل ما يلى ما عدا

 الضمان واالمان.

  ر.االبداع واالبتكا

 الذاتية.الثقة 

 .ةــــالواقعي

 يلى ماعدا: كل ما تحمل المخاطر على في المستثمر الصغير يتوقف نمط

 . الجانب الوراثي

  باآلخرين.مدى استعدادك للتأثر 

 خبراتك السابقــة. 

 .توقعاتك المستقبلية

 يلى ما في كل ما الصغيرة المشروعات في التخطيط نقص مشكلة تكمن

 -عدا: 

 اتمام النشاط.

 .النشاط بداية

 .الوقت تخصيص

 األهداف. وضع

 

 

 



 يلى ماعدا: كل ما تحمل المخاطر على فييتوقف نمطك 

 . الجانب العاطفي

 مدى استعدادك للتأثر باآلخرين . 

 خبراتك السابقــة.  

 .توقعاتك المستقبلية

الجهات الداعمة للمشروعات فيما يتعلق ب خاطئةآي من العبارات األتية تعتبر 

 :الصغيرة والمتوسطة

 تساعد في الحد من المنافسة في السوق.

 .التمويل والتسويق لمنتجاتها فيساعد تلك المشروعات ت

 ومعاشات. تأميناتتقديم المساعدات للعاملين واصحاب المشروعات من 

 .عملية خلق وتطوير رواد األعمال فيتساعد 

 نقص خدمات النقل والخدمات العامة والبنية التحتية يمثل:

 معوقات على المستوى الكلي.

 معوقات على المستوى الجزئي.

 مستوى البيئة الداخلية.معوقات على 

 معوقات داعمة للمشروعات الصغيرة.

 : W.Gibb Dyerمن المخاطر التي تهدد المشروعات الصغيرة طبقا ل 

 عدم القدرة على التفكير االستراتيجي.

 ادعاء اسباب خارجية للفشل.

 عدم القدرة على توفير رأس المال.

 عدم المعرفة بكيفية إدارة وتشغيل المشروع.

 



 يمكن تقليل معدالت فشل المشروعات الصغيرة من خالل:

 تخفيض معدالت الفائدة.

 زيادة معدالت الفائدة.

 زيادة اجراءات منح القروض والمنح للمشروعات الصغيرة.

 زيادة المنافسة بين المشروعات.

فيما يتعلق بالعوامل المؤثرة على نجاح  خاطئةي من العبارات األتية تعتبر أ

 المشروع الصغير:

 توافر مستوى تكنولوجيا مرتفع.

 البد من توافر ميزة تنافسية لمنتجات المشروع.

 توافر الموارد الالزمة للتكييف مع التكنولوجيا الجديدة.

 توافر العمالة المناسبة عن مستوى اجور تنافسي.

منظمات األعمال فيما يتعلق بأسباب مساهمة  خاطئةأي من العبارات األتية تعتبر 

 :تحقيق مساهمات إبداعية بأكثر مما حققته المنظمات الكبيرةفي الصغيرة 

 .أكثر مرونة المشروع الصغير نهأل

  .أكثر جاذبية للمبدعين المشروع الصغير نهأل

 .أكثر جاذبية للمستثمرين المشروع الصغير نهأل

 تكلفة انتاجية. أكبر المشروع الصغير نهأل

 فيما يتعلق ببيئة المشروعات الصغيرة: صحيحةأي من العبارات األتية تعتبر 

اتحادات استراتيجية مع منظمات  عن طريقالشركات العمالقة تتجه لتخفيض الحجم 

 .صغيرة

 أفضل.كلما زاد حجم المنظمة كلما كان ذلك 

 .ن تحقق مزايا اقتصادية تنافسيةالصغيرة تستطيع ألمنظمات ا

 .قطاع الخدمات والمقاوالت بمعدالت كبيرة على حساب الصناعينمو القطاع 



بالنسبة للمشروعات  نمو قطاع الخدمات والمقاوالتمن األسباب التي أدت إلى 

 الصناعي:القطاع المشروعات في بمعدل أكبر من  الصغيرة

 صغر رأس المال المطلوب للمشروع.

 االعتماد على تكنولوجيا ذات مستوى عالي ومرتفعة التكلفة.

 الحاجة إلى ضخامة المخزون واالصول الثابتة.

 ربحية المشروعات في قطاع الصناعة أكبر من القطاع الخدمي.

 -كل ما يلى ماعدا:تتميز المشروعات الصغيرة بعدة خصائص 

 التكاليف الرأسمالية نسبيا   ارتفاع

 استقطاب العنصر النسائي للعمل فيها.

 فى اإلدارة. النسبيالتخصص  

 .تواضع المستوى التكنولوجي واآلالت المستخدمة

 للمشروعات الصغيرة ماعدا معوقات البيئة الخارجيةيعتبر كل ما يلى من 

ضعف تواجد الشركات المساعدة المتخصصة فى مجاالت دعم المشروعات 

 الصغيرة.

عدم المام نسبة كبيرة من أصحاب المشروعات الصغيرة بالمعلومات الفنية 

 واالقتصادية الخاصة بالمواد واآلالت والجودة.

 مصالحها.عدم ارتباط المشروعات الصغيرة باتحادات ترعى 

 عدم وجود قانون موحد للمشروعات الصغيرة يحدد تعريفا لها وينظم عملها.

يلى  فى كل ما الصغيرة المشروعات فى التخطيط نقص مشكلة تكمن

 -:ماعدا

 .النشاط بداية

 .الوقت تخصيص 

 األهداف. وضع

 اتمام النشاط.



 :-ماعدا االتية الخصائص بكل الصغيرة المشروعات تتميز

 االنتشار الجغرافي الواسع.

 استقطاب العنصر النسائي للعمل فيها.

 فى اإلدارة. النسبيالتخصص  

 .مستوى التكنولوجي واآلالت المستخدمة ارتفاع 

 انه حيث كبيرة أهمية الصغير للمشروع

 ..اعداد العمالة الماهرة يساهم فى

 يساهم فى حل مشكلة البطالة.

 .يغطى جزء من االحتياجات المحلية

 كل االجابات تعتبر صحيحة.

 -: من كل على الصغيرة للمشروعات الدولى البنك تعريف يعتمد

 .العاملة واأليدي التكنولوجيا و المال راس معيار

 .ومبيعات واالصول العمالة معيار 

 .التكنولوجى لمستوىاو التخصص، ودرجة المضافة القيمة معيار 

 .التكنولوجيا التخصص، ودرجة المال راس معيار 

 والمتوسطة الصغيرة المشروعات إدارة مقرر أهداف من يلى مما كل
 ماعدا:

 .التعرف على مفهوم واهمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة   

 .الصغيرة والمتوسطةالتعرف على خصائص المشروعات  

 .تحديد وحل المعوقات والمشاكل التى تواجه المشروعات الصغيرة والمتوسطة 

 التعرف على أنواع التكنولوجيا المستخدمة فى المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

 

 



 ماعدا يلى ما كل فى تساعد ألنها الصغيرة بالمشروعات الدولة اهتمت

   .الحياة والعمرانتمتزج بمختلف مظاهر 

  .توفر فرص عمل جديدة 

 تخفض من مستوى المعيشة .

 تقوم بوظائف اقتصادية واجتماعية .

 -الصغيرة: المشروعات أنواع من يعد 
       

 .مشروعات إنتاجية

 مشروعات خدمية.

 مشروعات تجارية. 

 جميع االجابات تعتبر صحيحة.

 الكبيرة المؤسسات تعريف يعتمد

 .عامل50إلى  20عدد العاملين بها من على أن 

 .عامل 10إلى  1على أن عدد العاملين بها من 

 .عامل 20إلى  11على أن عدد العاملين بها من 

 كل العبارات تعتبر خاطئة.

 خاصة مكانة له اجتماعي نشاط الصغيرة المشروعات

 . لدى الحرفيين

 المواطنين .

 الدولة.

 صحيحة.جميع االجابات تعتبر 

 

 

 



يلى من المعوقات الداخلية التى تواجهها المشروعات الصغيرة  يعد كل ما

 والمتوسطة ماعدا:

 ضعف القدرات االدارية والتنظيمية . 

 انخفاض انتاجية. 

 . المحاسبيتوافر الوعى 

 االداء التسويقى المنخفض.

 -يلى من االسباب الداخلية لفشل المشروعات الصغيرة ماعدا: يعد كل ما

 ضعف القدرات االدارية.   

 عدم توازن الخبرة.

       التضخم.

 عدم توفر الخبرة فى مجال العمل.       

 :بسبب اإلداري والتطوير التغيير فى صعوبة الصغير المشروع يواجه

 .االهتمام بالنظام الداخلى

 .باستكمال االجراءات الرسمية من جانب الشكلاالهتمام 

 سرعة االستجابة للمتغيرات.

 .رتقبل مؤسس المشروع وفريقه للتغيي

 :-الصغيرة المشروعات سلبيات من

 .سهولة الحصول على التمويل الالزم إلقامة المشروع

 .استخدام المؤسس ثروته الشخصية

 استقاللية العمل.

 .امكانية زيادة الدخل

 



 يعتبر كل ما يلى من عوامل زيادة فرص العمل الحر ماعدا

 النمو المتزايد لقطاع الخدمات فى االقتصاد.

 العولمة . 

 التجارة االلكترونية 

 ميل الفرد لألعمال الروتينية.

 ماعدا الصغيرة للمشروعات االتجاه حوافز من يلى ما كل يعتبر

 التقليديةخلق ودعم مجاالت للتصدير غير المجاالت 

 .توفير رافد لالبتكار والتجديد

 انخفاض دعم والتشجيع الحكومى.

 توليد االنتاج، والدخل، والفرص.

تعرف المشروعات الصغيرة طبقا لمؤسسة النقد السعودى اعتمادا على كل 

 -المعايير االتية ماعدا:

 معيار رأس المال.

 معيار العمالة.

 معيار التكنولوجيا.

 الملكية.معيار 

 ماعدا مايلى بكل الكبيرة المشروعات الصغيرة المشروعات تدعم

   .اعداد العاملة الماهر

 .انشاء نظام التعاقد من الباطن  

 .خفض تكاليف االنتاج

 .التكنولوجيا المتقدمة

 

 



  :الصغيرة المشروعات في المستثمر صفات أهم

 .لسيطرة االخرين االستجابةالرغبة في 

 .الروتيناتباع 

 التساهل مع الموظفين.

 حب المخاطرة.

  :الصغيرة المؤسسات مزايا من ليست

 .قصر فترة استرداد رأس المال المستثمر

 .العتماد على السوق المحلي و العالميا

 سهولة الدخول في السوق والخروج منه

 .مع المتغيرات انشاء نظام التعاقد من الباطن والتكيف  المرونة العالية

يعتبر كل ما يلى من المعوقات الخارجية التى تواجه المشروعات الصغيرة 

 ماعدا:

 عدم ارتباط المشروعات باتحادات ترعى مصالحها.  

 نقص خدمات النقل والخدمات العامة والبنية التحتية.

 للمشروعات الصغيرة. اإلقليميوجود توازن فى التوزيع 

 فنى.-اقتصار دعم المصارف على الدعم المالى دون الدعم ال

يلى من المعوقات التى تواجهها المشروعات الصغيرة  يعد كل ما

 والمتوسطة فى دول التعاون الخليجى ماعدا:

 تشجيع واتجاه الحكومات.                   

 ضعف التدريب والتأهيل.

 شريعية والهيكلية  عدم استكمال األطر الت

 عدم توفر قاعدة بيانات إحصائية  تتبع  نمو المشروعات.



 المشروعات الصغيرة ماعدا: ليعد كل ما يلى من أسباب فش

 القواعد والقوانين الحكومية.

 المنافسة

 الضرائب 

 توفر الخبرة.

 

 في الصغيرة المشروعات فشل أسباب أحد يتمثل

 الجودة.انتاج منتجات مرتفعة 

 .نقص النظام المناسب إلمساك الدفاتر

 .بناء عالقة وطيدة مع شريحة من العمالء

 نقص تكلفة انتاج المنتجات.

  على األعمال رائد سلوك لتفسير المعاصرة المدرسة اعتمدت

 خصائص رائد األعمال.

 اختالف أداء المبدع االنتاجي في المنظمة.

 السمات البيئية فقط.

 .ةالبيئية باإلضافة إلى المهارات اإلداريالسمات 

 األعمال: بريادة االبتكار بارتباط يتعلق فيما خاطئة تعتبر األتية العبارات من أي

 لمواجهة التحديات النابعة عن البيئة المتغيرة. رئيسياالبتكار يعتبر مفتاح 

 المستهلكين.االبتكار يساعد الشركات على السيطرة على االسواق والحفاظ على  

 االبتكار هو الخروج عن المألوف، وتقديم ما هو جديد. 

 في االسواق. المنافسةاالبتكار يخفض قدرة المشروعات الصغيرة على 

 

 

 

 



 األعمال: وريادة المبادرة بارتباط يتعلق فيما خاطئة تعتبر األتية العبارات من أي

 ثم يبادر لحلها. وقوع المشاكل ينتظر الريادي

 يقوي فرص المشروع الصغير. استخدام أساليب جديدة وأفكار متجددة عنالبحث 

 المبادرة الناجحة تبنى على تحمل المسئولية.

 .الفرص المناسبة للنمو والتطور ينتهزالريادي 

 االبتكار. على الصغير المستثمر قدرة من تحد التي عوائق ...............من تعتبر

  .مثابرة كافيةال

 .الروتينالتحلي ب

 .وقت كافيتوفر 

 .الثقة في النفس

 .................. االبتكار على الصغير المستثمر تساعد التي األمور من

 أعماله بنفسه.كل  وينجزكل شي  يعملأن 

 عن البحث عن بدائل. بفكرة أو فكرتين االكتفاء

 الفرص.مراقبة االحداث ورصد 

 العمل بشكل منفرد.

 قبل من زمن في والمختلفة الصحيحة االستنتاجات من ممكن عدد أكبر إصدار

 امتالكه............ عن يعبر المستثمر

 الطالقة.

 االصالة.

 المرونة.

 الحساسية للمشكالت.

 

 

 

 



 يعبر المستثمر قبل من إصدار أكبر عدد ممكن من االستجابات الصحيحة في زمن

 امتالكه............ عن

 .الطالقة

 االصالة.

 المرونة.

 الحساسية للمشكالت.

هو الشخص الذى يبحث دائما عن التغيير، ويتجاوب معه، ويستغل ................

 .الفرص

 رائد األعمال.

 المسوق.

 المدير.

 .............من خطوات التفكير االبداعي الجماعي لدى مايك فانس 

 تحديد المشكلة بدقة.

 وضع السياسات واالجراءات المناسبة.

 تنظيم االعمال والمهام وتوزيع االدوار.

 اعطاء األوامر والتعليمات لفريق العمل.

االبتكار وحل العالقة بين أي من العبارات األتية تعتبر خاطئة فيما يتعلق ب

 :المشكالت

 .جوهر االبتكار إدراك عالقات جديدة بين مجموعة من المعلومات والبيانات المتاحة

 . يتعرض لهالمبتكر يحاول إيجاد حلول متنوعة وغير نمطية للموقف المشكل الذي 

 إيجاد أكبر عدد ممكن من البدائل للحل أو المشكلة

 .لما هو واقع في الحياة مختلفةتقديم صور للمشكالت 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     عشر  الثالثةالمحاضرة  - مشروع التخرج  

 1الصفحة التعلين عي بعد                                                                                               –جاهعة اإلهام عبدالزحوي بي فيصل  

 هـ1441الفصل األول     e7sasإعداد: عادل الذرهاى، 

 ٌجوز للمكتبات أو مراكز النسخ غٌر المعلن عنها الطباعة أتمنى التنسٌق وأخذ األذن من الناشر محفوظة. الحقوق نسخ وطباعة هذا الملف 
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 قائمة المحتوٌات 

 العمٌل والتوجه بالسوق ضا ر (1

 العشرة للمنشؤة الموجهة بالعمٌل المعاٌٌر  (2

 عمٌل بٌن التوجه بالعامل والتوجه بالالعالقة  (3

 المكافآت الموجه بالعمٌل نظام  (4

 العاملٌن تقٌٌم  (5

 المرونة تحقٌق  (6

 والتوجه بالعمٌل التكنولوجٌا  (7

 التنظٌمً والتوجه بالعمٌل الهٌكل  (8

 

 الفعالة   CRMمنظومة 

 

 مفهوم التسوٌق الشامل أبعاد 

 

 

 

 واهمٌته للمشروع الصغٌر : التوجه بالعمٌلالعمالء عالقاتإدارة 
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     عشر  الثالثةالمحاضرة  - مشروع التخرج  

 2الصفحة التعلين عي بعد                                                                                               –جاهعة اإلهام عبدالزحوي بي فيصل  

 هـ1441الفصل األول     e7sasإعداد: عادل الذرهاى، 

 ٌجوز للمكتبات أو مراكز النسخ غٌر المعلن عنها الطباعة أتمنى التنسٌق وأخذ األذن من الناشر محفوظة. الحقوق نسخ وطباعة هذا الملف 
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 المزٌج التسوٌقً مكونات 

 

 

 التسوٌق التقلٌدي ٌركز على المنتج

4 P’s  

  Product سٌاسة المنتجات  

 Price سٌاسة التسعٌر  

  Place سٌاسة التوزٌع  

  Promotion سٌاسة التروٌج 

 

 نحو منهجٌة جدٌدة للتسوٌق

4 C’s •  

 احتٌاجات ومتطلبات المستهلك  

 الكلفة بالنسبة المستهلك  

 المالءمة  

 التواصل 
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     عشر  الثالثةالمحاضرة  - مشروع التخرج  

 3الصفحة التعلين عي بعد                                                                                               –جاهعة اإلهام عبدالزحوي بي فيصل  

 هـ1441الفصل األول     e7sasإعداد: عادل الذرهاى، 

 ٌجوز للمكتبات أو مراكز النسخ غٌر المعلن عنها الطباعة أتمنى التنسٌق وأخذ األذن من الناشر محفوظة. الحقوق نسخ وطباعة هذا الملف 
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 العالقاتتطور مفهوم التسوٌق من التسوٌق التجاري إلى التسوٌق 

 

 

 الءالعمعالقات  إلدارةالفعالٌات التسوٌقٌة 
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     عشر  الثالثةالمحاضرة  - مشروع التخرج  

 4الصفحة التعلين عي بعد                                                                                               –جاهعة اإلهام عبدالزحوي بي فيصل  

 هـ1441الفصل األول     e7sasإعداد: عادل الذرهاى، 

 ٌجوز للمكتبات أو مراكز النسخ غٌر المعلن عنها الطباعة أتمنى التنسٌق وأخذ األذن من الناشر محفوظة. الحقوق نسخ وطباعة هذا الملف 
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/ العمٌلفً دورة الشركة العمالء عالقات موقع إدارة 
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     عشر  الثالثةالمحاضرة  - مشروع التخرج  

 5الصفحة التعلين عي بعد                                                                                               –جاهعة اإلهام عبدالزحوي بي فيصل  

 هـ1441الفصل األول     e7sasإعداد: عادل الذرهاى، 

 ٌجوز للمكتبات أو مراكز النسخ غٌر المعلن عنها الطباعة أتمنى التنسٌق وأخذ األذن من الناشر محفوظة. الحقوق نسخ وطباعة هذا الملف 
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 ومواجهة التغٌٌرات المنظمة 

: رضا العمٌل والتوجه بالسوقاولا 

  :السوقً للمنشؤة من خالل للنجاح الالزمةاركان واعمدة العمل العاملون والتكنولوجٌا والتنظٌم هم 

  التوجه بالعمٌل .1

  جودة المنتج .2

  العمالءرضا  .3

  بالعمٌل االحتفاظ .4

  قٌمة العمٌل .5

  نجاح الشركة .6

Oriented Customer ارضاء العمٌل والتوجه بالعمٌل ٌتطلب توجٌه كل الجهود نحو Oriented Market والتوجه بالسوق

فً  السلوكٌات الضرورٌة لخلق قٌمه علٌا للعمٌل واستمرار أفضل أداء كفاءة وفعالٌة والتً تخلق األكثرالثقافة التنظٌمٌة  التوجه بالسوق هو

  العمل وتحقٌق رسالة المنظمة

  :ٌتكون من األبعاد ثالثً وان التوجه بناء 

 الخارجً (التوجه بالعمٌل ( .1

 التوجه بالمنافسٌن () .2

 الوظائف التنسٌق بٌن .3

 

http://www.cofe-cup.net/
http://www.cofe-cup.net/


     عشر  الثالثةالمحاضرة  - مشروع التخرج  

 6الصفحة التعلين عي بعد                                                                                               –جاهعة اإلهام عبدالزحوي بي فيصل  

 هـ1441الفصل األول     e7sasإعداد: عادل الذرهاى، 

 ٌجوز للمكتبات أو مراكز النسخ غٌر المعلن عنها الطباعة أتمنى التنسٌق وأخذ األذن من الناشر محفوظة. الحقوق نسخ وطباعة هذا الملف 
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  :ٌلً والعمٌل الراضً ٌحقق الكثٌر من عوامل النجاح للمنشؤة ومن بٌنها ما

 تكرار المبٌعات  

 الكلمة المنطوقة )WOM (Mouth OF Word اإللكترونٌةالمنطوقة  أو الكلمة اإلٌجابٌة WOM-e  

  اآلجلالنجاح طوٌل  

 عالٌةالربحٌة ال  

 انخفاض تكالٌف التروٌج  

 البٌع الذاتً للمنتج  

 انخفاض تكالٌف التسوٌق  

  الجدٌدة والمقترحات لألفكارمصدر 

 قٌمة العمٌل

 

 التنافسٌة لالستراتٌجٌة جوهرٌا   بوصفها عنصرا   ٌةاالستراتٌجفً والباحثٌن  كتابمحل تركٌز ال األخٌرةاصبحت قٌمة الزبون فً السنوات ❑

 ها معهم . لتجسٌر عالقاتعن غٌر المربحٌن المربحٌن لتشخٌص الزبائن  أساسً بالنسبة للمنظمة مرتكزا  وتعتبر قٌمة الزبون 

 محاور القٌمة❑
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     عشر  الثالثةالمحاضرة  - مشروع التخرج  

 7الصفحة التعلين عي بعد                                                                                               –جاهعة اإلهام عبدالزحوي بي فيصل  

 هـ1441الفصل األول     e7sasإعداد: عادل الذرهاى، 

 ٌجوز للمكتبات أو مراكز النسخ غٌر المعلن عنها الطباعة أتمنى التنسٌق وأخذ األذن من الناشر محفوظة. الحقوق نسخ وطباعة هذا الملف 
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 ثانٌا: المعاٌٌر العشرة للمنشؤة الموجهة بالعمٌل

  تشجٌع التواصل عن قرب مع العمٌل .1

  ٌخص احتٌاجات وتوقعات ورغباته العمٌل السعً لتكون موضع ثقة فٌما .2

  التؤكد من رضا العمٌل عن المنتجات على نحو منتظم .3

  بحٌث ٌمكن اضافة قٌمة للعمٌل اإلدارة مجاالتالتركٌز على كل  .4

  عند اتخاذ القرار االعتباراخذ العمٌل فً  .5

  اشخصٌا مرة او اكثر سنوٌ العمالءالطلب من كل شخص بالمنشؤة لقاء وخدمة  .6

  .العمالءالتكٌف وهٌكلة العملٌات عند الضرورة للتوافق مع احتٌاجات وافكار  .7

  .هٌكلة المنشؤة وفقا للسوق .8

  .واستخدامها العمالءبناء استراتٌجٌة استعادة  .9

 .العمالءتوظٌف العامل الودود مع  .01

 بٌن التوجه بالعامل والتوجه بالعمٌل العالقةثالثا: 

 الأهم دعائم تحقٌق التوجه بالعمٌل وشرط لتحقٌقه. حٌث أن فاقد الشًء  والتوجه بالعامل من Marketing Internal ٌعتبر التسوٌق الداخلً

  :سٌسعى الى الوالءٌعطٌه. والعامل الذي لدٌه 

 ارضاء العمٌل  

 تحسٌن الجودة بعمله  

  ومنشؤته إلدارتهاقتراحات تحسٌن الجودة  

  األخرى اإلداراتالتعاون مع  

 ٌتحمل أزمات وتحدٌات المنشؤة  

 ٌحافظ على اسرارها 

 رابعا: نظام المكافآت الموجه بالعمٌل

  :باآلتًٌتسم 

 التؤثٌر بٌن العامل والعمٌل  

 المبٌعات, وبٌن قوى المبٌعات المشٌرة لفرٌق البٌع الجذب والتمٌٌز بٌن قوة المبٌعات المشٌرة لرضا العمٌل وبٌن حجم.  

 مإثر على العاملتؤثٌر الحافز ال  

 المرونة بنظام المكافآت  

 الشفافٌة  

 القبول 
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     عشر  الثالثةالمحاضرة  - مشروع التخرج  

 8الصفحة التعلين عي بعد                                                                                               –جاهعة اإلهام عبدالزحوي بي فيصل  

 هـ1441الفصل األول     e7sasإعداد: عادل الذرهاى، 

 ٌجوز للمكتبات أو مراكز النسخ غٌر المعلن عنها الطباعة أتمنى التنسٌق وأخذ األذن من الناشر محفوظة. الحقوق نسخ وطباعة هذا الملف 
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 خامسا: تقٌٌم العاملٌن

  :تقٌٌم العاملٌن ةاالستمارفٌما ٌلً مجموعة العناصر الرئٌسٌة المقترحة 

  والمالحظات اإلنجازالسابقة ومدى  األهدافتقٌٌم تحقق.  

  طموحه العامل وتوضٌح خاللالمستقبلٌة المطلوب تحقٌقها من  األهدافتحدٌد.  

  والمتعاونٌن والعمالءوالمرإوسٌن  الزمالءتقٌٌم المتعاملٌن مع العاملٌن من.  

  للعامل األعلى اإلدارةتقٌٌم 

 

 سادسا: تحقٌق المرونة

 االتًالمرونة الى  ٌحتاج النظام المتوجه بالعمٌل والذي ٌحقق مسبقا التوجه بالعامل الى:  

  لعاملٌنل االستقاللٌةقدر من  

 دعم العاملٌن فً المرونة  

 قدر من الثقة ٌناسب المرونة  

 اعداد وتدرٌب العامل نحو المرونة  

  األخطاءنظام ٌتقبل  

 نظام قوانٌن ولوائح مساعد 

 

 سابعا: التكنولوجٌا والتوجه بالعمٌل

  وتساعد التكنولوجٌا فً .واستخدام التكنولوجٌا ٌعكس مٌلها نحو تطبٌق العمالء عالقات إلدارةإن تطبٌق المنظمة 

  .العمالءلطلبات واحتٌاجات  االستجابةسرعة  .1

  .تقدٌم منتجات أكثر ارتباطا بهم وأعلى جودة, وبتكلفة أقل .2

  .المتبادل بٌنهما االتصال , وتوافروعمالئهاسهولة التدفق الكفء للمعلومات بٌن المنظمة  .3

  .المختلفة االتصالر نقاط عب العمالءتحلٌل سلوك  .4

 وتستخدم برامج داخل المنظمة والتً تركز على إدارة المعرفة والثقافة .تحسٌن جودة اتخاذ القرار .5

 .المعلومات واستخالص العمالءوبرامج خارجٌة تهتم بالتعامل مع 
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     عشر  الثالثةالمحاضرة  - مشروع التخرج  

 9الصفحة التعلين عي بعد                                                                                               –جاهعة اإلهام عبدالزحوي بي فيصل  

 هـ1441الفصل األول     e7sasإعداد: عادل الذرهاى، 

 ٌجوز للمكتبات أو مراكز النسخ غٌر المعلن عنها الطباعة أتمنى التنسٌق وأخذ األذن من الناشر محفوظة. الحقوق نسخ وطباعة هذا الملف 
 

cup.net-www.cofe منتدٌات كوفً كوب 
 

 

 ثامنا: الهٌكل التنظٌمً والتوجه بالعمٌل

  :ما ٌلًآت المتجهة بالعمٌل من سمات الهٌكل التنظٌمً السلٌم بالمنش

 من وجود فرٌق مسئول عن كل عملٌة استراتٌجٌة هامة البد  

 اختٌار شكل تنظٌم المشروع  

 تخفٌض عدد الوسطاء بٌن المناطق  

  المتوسطة للعمٌل اإلدارةدعم  

  المتوسطة والعمٌل لإلدارةالعلٌا  اإلدارةدعم  

  داخل المنظمة االتصالنشاط قنوات 
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 التعليم إلالكتروني والتعلم عن بعد عمادة

 كلية الدراسات التطبيقية وخدمة املجتمع

 السابعاملستوى  – إدارة أعمال

 

 االختبار الفصليو تجميع الواجبات

 مشروع التخرجلمقرر 

 هـ1440 االولالفصل  - السابعالمستوى 

  

 شكراً لكل من شاركنا في حل الواجبات واالختبار الفصلي 

 شكراً للجميع من القلب 

 على مجهودها الكبير afoofوشكراً لمشرفة القسم 

 .. ال تنسونا من صالح دعائكم 

cup.net-www.cofe 

 منتديات كوفي كوب
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  الواجب األول  –      التخرجمشروع 

 1الصفحة التعلين عي بعد                                                                                               –جاهعة اإلهام عبدالزحوي بي فيصل  
 هـ1441 األولالفصل                                                                                    ) عادل الذرهاى ( Focus  –  e7sas  حل الواجب : -

 

cup.net-www.cofe منتديات كوفي كوب 
 

 

 1السؤال 

 :صحٌحة أي من العبارات األتٌة تعتبر

 .المؤسسات ٌوجد تعرٌف محدد للمؤسسات الصغٌرة ٌمكن تعمٌمه على جمٌع

 .الكبرى تعادل حجم منشآت كبٌرة فً الدول النامٌة هناك بعض المنشآت الصغٌرة فً الدول الصناعٌة

 .المؤسسات الصغٌرة والمتوسطة والكبٌرة وذلك الختالف التعارٌف من جهة الى اخرى ٌوجد حد فاصل بٌن

 .ٌختلف مفهوم المشروعات الصغٌرة من دولة ألخرى ال

 

 2السؤال 

 :منها ٌعتمد تعرٌف البنك الدولً للمشروعات الصغٌرة على عدة معاٌٌر

 .المبٌعات

 .المضافة القٌمة

 .االبتكار

 .الثقافة التنظٌمٌة

 

 3السؤال 

 :ألنها تلعب المشروعات الصغٌرة دورا هاما فً تدعٌم االقتصاد

 .المحلً تغطى جزء كبٌر من احتٌاجات السوق

 .شدٌد تستجٌب لمتغٌرات السوق ببطء

 .هٌكل االنتاج واالقتصاد فً بالد العالم تعد المكون الثانوي فً

 .المهارة تساهم فً اعداد العاملٌن متوسطً

 

 4السؤال 

 :الصناعات الصغٌرة اعتمادا على عدة معاٌٌر منها تعرف منظمة العمل الدولٌة

 .االبتكار

 .التنظٌمٌة الثقافة

 .عدد العمال

 .المضافة القٌمة

 

 5السؤال 

 :سمات منها تتسم المشروعات الصغٌرة بعدة

 

 .االنتشار الجغرافً المحدود

 .المشروع الواحد كثرة عدد العاملٌن فً

 .التكنولوجٌا محدودٌة متطلبات

 .عدم مناسبتها للعمل النسائً

 

 6 السؤال

 .مشروعات الصغٌرةمن المشاكل .....التً تواجهها ال عدم القدرة على االعتماد على وفورات االنتاج الكبٌر

 .التنافسٌة

 .التموٌلٌة

 .التسوٌقٌة

 .الفنٌة

 

 مشروع التخرجالواجب األول لمقرر 
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  الواجب األول  –      التخرجمشروع 

 2الصفحة التعلين عي بعد                                                                                               –جاهعة اإلهام عبدالزحوي بي فيصل  
 هـ1441 األولالفصل                                                                                    ) عادل الذرهاى ( Focus  –  e7sas  حل الواجب : -

 

cup.net-www.cofe منتديات كوفي كوب 
 

 7 السؤال

 :مضافة" تعبر عن المشروع الصغٌر تعمل على تحوٌل المواد الخام إلى منتج نهائً أو وسٌط، فهً تخلق قٌمة"

 االنتاجً

 التجاري

  األولً

 الخدمً

 

 8 السؤال

  :تتمٌز المشروعات الصغٌرة بعدة خصائص منها

  .الرأسمالٌة تفاع التكالٌفار

  .االنتشار الجغرافً المحدود

 .بها ارتفاع عدد العاملٌن

 تواضع المستوى التكنولوجً

 

 9 السؤال

عامالً " تعرٌف المؤسسات  22العمال فٌها عن  مؤسسات ذات ملكٌة فردٌة وتستوعب نسبة بسٌطة من حصة السوق وال ٌزٌد عدد"

  :الصغٌرة طبقا

  .البنك الدولً

  .جمهورٌة مصر العربٌة

  .منظمة العمل الدولٌة

 .النقد السعودٌة مؤسسة

 

 12السؤال 

  المشروعات الصغٌره والمتوسطة من الصعوبات التً تواجه

 االنتشار الجغرافً الواسع

  المشروع الصغٌر قلة عدد العاملٌن فً

 التموٌل

 الرأسمالٌة انخفاض التكلفه

 

 ال تنسونا من صالح دعائكم

 سبحان هللا وبحمده ،، سبحان هللا العظٌم 

E7sas 
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  الثانيالواجب   –      مشروع التخرج

 1الصفحة التعلين عن بعد                                                                                               –جاهعة اإلهام عبدالرحون بن فيصل  

 هـ1441 األولالفصل                                                                        بالمستوى السابع بمنتديات كوفي كومجموعة مبدعين   حل الواجب : -

 

cup.net-www.cofe منتديات كوفي كوب 
 

 

 1السؤال 

 :ماعدا ٌتوقف نمط المستثمر الصغٌر فً تحمل المخاطر على كل ما ٌلى

 .الخبرات السابقــة

 العاطفً الجانب

 .التوقعات المستقبلٌة

  مدى االستعداد للتأثر باآلخرٌن

 

 2السؤال 

 :ماعدا ٌتوقف نمط المستثمر الصغٌر فً تحمل المخاطر على كل ما ٌلى

 .الخبرات السابقــة

 .مدى االستعداد للتأثر باآلخرٌن

 .الجانب الوراثً

 .التوقعات المستقبلٌة

 

 3 السؤال

 : W.Gibb Dyer من المخاطر التً تهدد المشروعات الصغٌرة طبقا ل

 .على توفٌر رأس المال عدم القدرة

 .المعرفة بكٌفٌة إدارة وتشغٌل المشروععدم 

 .خارجٌة للفشل ادعاء اسباب

 .االستراتٌجً عدم القدرة على التفكٌر

 

 4السؤال 

 :والبنٌة التحتٌة ٌمثل نقص خدمات النقل والخدمات العامة

 .معوقات على مستوى البٌئة الداخلٌة

 .معوقات على المستوى الكلً

 .الجزئً معوقات على المستوى

 .داعمة للمشروعات الصغٌرة معوقات

 

 5السؤال 

 :المشروعات فً القطاع الصناعً أدت إلى نمو قطاع الخدمات والمقاوالت بالنسبة للمشروعات الصغٌرة بمعدل أكبر من من األسباب التً

 .الثابتة الحاجة إلى ضخامة المخزون واالصول

 .ربحٌة المشروعات فً قطاع الصناعة أكبر من القطاع الخدمً

 .على تكنولوجٌا ذات مستوى عالً ومرتفعة التكلفة عتماداال

 .المال المطلوب للمشروع صغر رأس

 

 6السؤال 

 :تعتبر خاطئة فٌما ٌتعلق بالعوامل المؤثرة على نجاح المشروع الصغٌر أي من العبارات األتٌة

 .الموارد الالزمة للتكٌٌف مع التكنولوجٌا الجدٌدة توافر

 .مستوى اجور تنافسً بة عنتوافر العمالة المناس

 .البد من توافر مٌزة تنافسٌة لمنتجات المشروع

 توافر مستوى تكنولوجٌا مرتفع

 

 مشروع التخرجلمقرر  الثانً الواجب 
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  الثانيالواجب   –      مشروع التخرج

 2الصفحة التعلين عن بعد                                                                                               –جاهعة اإلهام عبدالرحون بن فيصل  

 هـ1441 األولالفصل                                                                        بالمستوى السابع بمنتديات كوفي كومجموعة مبدعين   حل الواجب : -

 

cup.net-www.cofe منتديات كوفي كوب 
 

 7السؤال 

 :العبارات األتٌة تعتبر صحٌحة فٌما ٌتعلق ببٌئة المشروعات الصغٌرة أي من

 .منظمات صغٌرة الشركات العمالقة تتجه لتخفٌض الحجم عن طرٌق اتحادات استراتٌجٌة مع

 .تنافسٌة المنظمات الصغٌرة تستطٌع أن تحقق مزاٌا اقتصادٌة

 .كلما زاد حجم المنظمة كلما كان ذلك أفضل

 بمعدالت كبٌرة على حساب قطاع الخدمات والمقاوالت نمو القطاع الصناعً

 

 8السؤال 

 -:عدا الحر بمجموعة من السمات المتصلة بتحمل المخاطرة وهى كل ما ٌلى ما ٌتمتع المستثمر

 .الواقعٌة

 .الثقة الذاتٌة

 .واالمان الضمان

 االبداع واالبتكار

 

 9السؤال 

مساهمات إبداعٌة بأكثر مما حققته  األتٌة تعتبر خاطئة فٌما ٌتعلق بأسباب مساهمة منظمات األعمال الصغٌرة فً تحقٌق أي من العبارات

  :المنظمات الكبٌرة

 .مرونة ألنه المشروع الصغٌر أكثر

 .انتاجٌة ألنه المشروع الصغٌر أكبر تكلفة

 .ألنه المشروع الصغٌر أكثر جاذبٌة للمستثمرٌن

 .المشروع الصغٌر أكثر جاذبٌة للمبدعٌن ألنه

 

 11السؤال 

 -:فً المشروعات الصغٌرة فً كل ما ٌلى ماعدا تكمن مشكلة نقص التخطٌط

 .بداٌة النشاط

 .األهداف وضع

 .اتمام النشاط

 الوقت تخصٌص

 

 11السؤال 

 :الداعمة للمشروعات الصغٌرة والمتوسطة آي من العبارات األتٌة تعتبر خاطئة فٌما ٌتعلق بالجهات

 .األعمال تساعد فً عملٌة خلق وتطوٌر رواد

 .السوق تساعد فً الحد من المنافسة فً

 .تساعد تلك المشروعات فً التموٌل والتسوٌق لمنتجاتها

 .اب المشروعات من تأمٌنات ومعاشاتالمساعدات للعاملٌن واصح تقدٌم

 

 12السؤال 

 :تقلٌل معدالت فشل المشروعات الصغٌرة من خالل ٌمكن

 .الفائدة تخفٌض معدالت

 .الصغٌرة زٌادة اجراءات منح القروض والمنح للمشروعات

 .زٌادة معدالت الفائدة

 .زٌادة المنافسة بٌن المشروعات

 تنسونا من صالح دعائكم ال 
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  االختبار الفصلي   –      مشروع التخرج

 1الصفحة التعلين عن بعد                                                                                               –جاهعة اإلهام عبدالرحون بن فيصل  

 هـ1441 األولالفصل                                                              تعب ومجهود أعضاء المستوى السابع بمنتديات كوفي كوب   : االختبار حل  -

 

cup.net-www.cofe منتديات كوفي كوب 
 

 

  1السإال 

 :المشروعات الصغٌرة والمتوسطة ماعدا ٌعد كل مماٌلى من أهداف مقرر إدارة

 .تواجه المشروعات الصغٌرة والمتوسطة تحدٌد وحل المعوقات والمشاكل التى 

 .والمتوسطة التعرف على خصائص المشروعات الصغٌرة 

 .التعرف على مفهوم واهمٌة المشروعات الصغٌرة والمتوسطة 

 .والمتوسطة التعرف على أنواع التكنولوجٌا المستخدمة فى المشروعات الصغٌرة

 

 2السإال 

 -:ماعدا المشروعات الصغٌرة طبقا لمإسسة النقد السعودى اعتمادا على كل المعاٌٌر االتٌة تعرف

 .معٌار رأس المال

 .لوجٌاالتكنو معٌار

 .معٌار العمالة

 .معٌار الملكٌة

 

 3السإال 

 -:بتحمل المخاطرة وهى كل ماٌلى ماعدا ٌتمتع المستثمر الحر بمجموعة من السمات المتصلة

 الواقعٌة

 واالمان الضمان

 .االبداع واالبتكار

 . الثقة الذاتٌة

 

  4السإال 

 :من خصائص المستثمر الصغٌر كمبادر

 .ثم ٌحلها مباشرةحدوث المشكالت  ٌنتظر

 .لمواجهة المشاكل ٌتخذ االجراءات الوقائٌة

 .أعلى مستوى من الجودة ٌحرص المستثمر الناجح على التؤكد من أن عمله على

 .مستوى الجودة ٌحرص المستثمر على استخدام المعلومات المستقاة فً رفع

 

 5السإال 

 . الجدٌدة، والرإٌة الخاصة بهفً تحدٌد أهداف المشروع الصغٌر  ............... ٌساهم

 .إدارة التدفق النقدي

 .اإلستراتٌجً التخطٌط

 .مراقبة المخزون

 .شبكة األعمال

 

 مشروع التخرجلمقرر  الفصلًاالختبار 
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  االختبار الفصلي   –      مشروع التخرج

 2الصفحة التعلين عن بعد                                                                                               –جاهعة اإلهام عبدالرحون بن فيصل  

 هـ1441 األولالفصل                                                              تعب ومجهود أعضاء المستوى السابع بمنتديات كوفي كوب   : االختبار حل  -

 

cup.net-www.cofe منتديات كوفي كوب 
 

 2٢مشابه لسإال  6السإال 

 :خاطئة فٌما ٌتعلق ببٌئة أعمال المشروعات الصغٌرة أي من العبارات األتٌة تعتبر

 .ب المنافسة على مصراعٌه بٌن المشروعاتواألفراد والخدمات واألموال فتح با حرٌة انتقال السلع

 .تفاوضٌة منظمات األعمال الصغٌرة الى التجمع والتكامل الجماعً ٌتٌح لها الحصول على قوة مٌل

 .الصغٌرة فً السوق المنافسة القاتلة ستكون ذات آثار سالبة على المنشآت

 .ات الصغٌرةمن خالل المشروع االستجابات السرٌعة لفرص االستثمار ٌمكن تحقٌقها

 

 7السإال 

 :مزاٌا حق االمتٌاز من

 .محدودٌة التصرف بالملكٌة

 .المواد والمنتجات إلزام الممنوح بشراء بعض

 .ضرورة دفع قٌمة االمتٌاز من المبٌعات

 .االستفادة من قوة العالمة التجارٌة

 

 ٢السإال 

 :ر مٌزة تنافسٌةالمشروع الصغٌ أي من العبارات األتٌة تمثل مصدر من مصادر تحقٌق

 .البحث عن مزٌد من الموردٌن

 .مرتفعة التكلفة انتاج منتجات

 .محددة التركٌز على شرٌحة

 .تعدد الشرائح التسوٌقٌة المستهدفة

 

 9السإال 

 خاصة المشروعات الصغٌرة نشاط اجتماعً له مكانة

 .الدولة

 . المواطنٌن

 .صحٌحة كل االجابات تعتبر

 . لدى الحرفٌٌن

 

 10 السإال

 -:ماعدا ٌعد كل ماٌلى من االسباب الداخلٌة لفشل المشروعات الصغٌرة

  .ضعف القدرات االدارٌة

 التضخم

 .عدم توازن الخبرة

 العمل عدم توفر الخبرة فى مجال
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  االختبار الفصلي   –      مشروع التخرج

 3الصفحة التعلين عن بعد                                                                                               –جاهعة اإلهام عبدالرحون بن فيصل  

 هـ1441 األولالفصل                                                              تعب ومجهود أعضاء المستوى السابع بمنتديات كوفي كوب   : االختبار حل  -

 

cup.net-www.cofe منتديات كوفي كوب 
 

 11السإال 

 الكبٌرة ٌعتمد تعرٌف المإسسات

 .كل االجابات تعتبر خاطئة

 عامل52إلى  22عدد العاملٌن بها من  على أن

 عامل 12إلى  1على أن عدد العاملٌن بها من 

 عامل 22إلى  11على أن عدد العاملٌن بها من 

 

 12 السإال

 :ماعدا ٌعد كل ما ٌلى من أسباب فشل المشروعات الصغٌرة

 الضرائب

  المنافسة

 .القواعد والقوانٌن الحكومٌة

 توافر الخبرة

 

 13 السإال

  تساعد فى كل ماٌلى ماعدا اهتمت الدولة بالمشروعات الصغٌرة النها

  .تخفض من مستوى المعٌشة

  .جدٌدة توفر فرص عمل

 . تقوم بوظائف اقتصادٌة واجتماعٌة

 والعمران تمتزج بمختلف مظاهر الحٌاة

 

 14السإال 

 كبٌرة حٌث انه للمشروع الصغٌر أهمٌة

 .ٌساهم فى اعداد العمالة الماهرة

 .المحلٌة ٌغطى جزء من االحتٌاجات

 .م فى حل مشكلة البطالةٌساه

 .صحٌحة كل االجابات تعتبر

 

 15السإال 

 ٌلى من حوافز االتجاه للمشروعات الصغٌرة ماعدا ما ٌعتبر كل

 المجاالت التقلٌدٌة خلق ودعم مجاالت للتصدٌر غٌر

 .تولٌد االنتاج، والدخل، والفرص

 .انخفاض دعم والتشجٌع الحكومى

 .والتجدٌد توفٌر رافد لالبتكار
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 16السإال 

 : المشروعات الصغٌرة أهم صفات المستثمرفً

  .الرغبة فً االستجابه لسٌطرة االخرٌن

 حب المخاطرة

 .اتباع الروتٌن

  التساهل مع الموظفٌن

 

 17السإال 

 .التى تجعل من فكرة المستثمر الشاب هى األنسب ماعدا ٌعد كل ما ٌلى من االسباب رئٌسٌة

 .تٌنٌةاالتجاه نحو الوظائف الرو

 التكنولوجٌا االعتماد على

 التقدم الحادث فى تكنولوجٌا المعلومات ـ كشبكة اإلنترنت

 المال المطلوب صغر رأس

 

 1٢السإال 

 :الصغٌرة بؤداة قوٌة لتحدٌد المنافسة فً قطاع محدد من خالل تزود المنشؤة

 .االهـداف تحدٌد

 .اختٌار االستراتٌجٌة

 .صٌاغة الرسالة

 .خرٌطة االستراتٌجٌةعلى ال التعرف

 

 19 السإال

 : لٌست من مزاٌا المإسسات الصغٌرة

[uًاالعتماد على السوق المحلً و العالم[/u] 

 .والتكٌف مع المتغٌرات انشاء نظام التعاقد من الباطن المرونة العالٌة

 .المستثمر قصر فترة استرداد رأس المال

 سهولة الدخول فً السوق والخروج منه

 

  22السإال 

 -:من سلبٌات المشروعات الصغٌرة

 .الحصول على التموٌل الالزم إلقامة المشروع سهولة

 .الدخل امكانٌة زٌادة

 .استخدام المإسس ثروته الشخصٌة

 .استقاللٌة العمل
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 21السإال 

م أسالٌب هما...........، مما ٌجبر المستثمر الصغٌر على استخدا ٌتسم مناخ منظمات األعمال بظاهرتٌن رئٌسٌتٌن

 مكلفة تخطٌط فعال وغٌر

 المخاطرة ،التتابع

 المخاطرة، التؤكد

 التؤكد، والتتابع

 عدم التؤكد، والتتابع

 

 22 السإال

 :المستثمر الصغٌر أي من العبارات األتٌة تعتبر خاطئة فٌما ٌتعلق قدرة ومهارة

 .للمشروع أهمٌته التخطٌط المالً تزداد فً مراحل النمو السرٌع

 .األعمال المستثمر على اٌجاد التوازن المناسب بٌن المتحصالت، ونموٌركز 

 .ٌوم 92فٌجب أن ٌكون متوسط فترة االئتمان بالنسبة للمستثمر هو 

 الصغٌر الربحٌة تضمن موقفا صحٌا للتدفق النقدي فً المشروع

 

 23السإال 

 :رة ماعداٌلى من المعوقات الخارجٌة التى تواجه المشروعات الصغٌ ٌعتبر كل ما

 .وجود توازن فى التوزٌع االقلٌمى للمشروعات الصغٌرة

  .ارتباط المشروعات باتحادات ترعى مصالحها عدم

 .دون الدعم الفنى اقتصار دعم المصارف على الدعم المالى

 .التحتٌة نقص خدمات النقل والخدمات العامة والبنٌة

 

 24السإال 

 :فهم أغراضها ٌعتبرالصور، فهو ٌ المستثمر الذى ٌخلق أفضل

 .المستثمر المدٌر أو المنسق

 .المقامر المستثمر

 للمخاطر المستثمر المبدع والمتحمل

 .المستثمر التقلٌدي

 

 25 السإال

 :الرسمٌة فً المشروع الصغٌر تعرف عملٌة بناء وتنمٌة االتصاالت سواء االتصاالت الرسمٌة أو غٌر

 .التخطٌط اإلستراتٌجً

 .شبكة األعمال

 .دارة التدفق النقديإ

 .المخزون مراقبة
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 26السإال 

 -: الدولى للمشروعات الصغٌرة على كل من ٌعتمد تعرٌف البنك

 .التكنولوجٌا معٌار راس المال ودرجة التخصص،

 .معٌار القٌمة المضافة ودرجة التخصص،و المستوى التكنولوجى

 .راس المال و التكنولوجٌا واالٌدى العاملة معٌار

 .واالصول ومبٌعات العمالة معٌار

 

 27السإال 

 :التعرف على مجال األعمال الذي ٌتواجد فٌه المشروع الصغٌر من خالل ٌتم

 .صٌاغة الرسالة

 .االستراتٌجٌة التعرف على الخرٌطة

 .اختٌار االستراتٌجٌة

 تحدٌد االهـداف

 

 6مشابه لسإال 2٢السإال 

 :تعلق ببٌئة أعمال المشروعات الصغٌرةخاطئة فٌما ٌ أي من العبارات األتٌة تعتبر

 .المنظمات إلى الخروج من الشكل التقلٌدي الى الشكل العلمً التطورات التكنولوجٌة دفعت

 .زاد استخدام التدرج الهرمً فً الشركات

 .وجود المكاتب، والمدٌرٌن والموظفٌن تضالت أهمٌة

 .مع غٌره إستراتٌجٌة المستثمر الحر ٌعمل من مكتبه فً ظل تحالفات

 

 29السإال 

 ٌلى من معوقات البٌئة الخارجٌة للمشروعات الصغٌرة ماعدا ٌعتبر كل ما

 .للمشروعات الصغٌرة ٌحدد تعرٌفا لها وٌنظم عملها عدم وجود قانون موحد

 .باتحادات ترعى مصالحها عدم ارتباط المشروعات الصغٌرة

 .المشروعات الصغٌرة مضعف تواجد الشركات المساعدة المتخصصة فى مجاالت دع

 الخاصة بالمواد واالالت والجودة لدى مدٌرى المشروع عدم توافر المعلومات الفنٌة واالقتصادٌة

 

 32السإال 

 .............................لمجموعة من العوامل الخارجٌة طبقا ل إن النزعة االستثمارٌة للمستثمر الصغٌر ترجع

 .المعاصر المدخل

 .وكًالمدخل السل

 .البٌئً المدخل

 .مدخل السـمات
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 31 السإال

 .......... الصغٌر من بٌنهم هناك أربعة جوانب رئٌسٌة فً نموذج االستثمار الناجح للمستثمر

 .المٌل إلى االستقرار واالمان الوظٌفً

 .توزٌع المنتجات فً األسواق مدى

 .سعر المنتجات فً األسواق

 .جاذبٌة الصناعة مدى

 

 

 32 السإال

 فى ازدادت الحاجة السالٌب تنظٌم االستفادة من المعلومات

 .عصر التكنولوجٌا أو المعرفة

 .الموارد األولٌة عصر

 .عصر الحكمة

 .عصر الصناعى

 

 33 السإال

 .وزٌادة اإلنتاجٌة ٌسعى المشروع الصغٌر الذي ٌستهدف ......... إلى تقلٌل الفاقد،

 .المنافسة على سرعة تقدٌم الخدمة

 .المنافسة السعرٌة

 .المنتجات المنافسة على تشكٌلة

 .المنافسة على الجودة

 

 34 السإال

 -:تعمل المشروعات الصغٌرة على كل ماٌلى ماعدا

 .كبٌرة لمنتجات محلٌة خلق اسواق

 .االستثمارٌة ارتفاع التكلفة

 .خلق روح التكامل الصناعى مع الصناعات الكبٌرة

 .بةالعمالة الفنٌة المدر اعداد

 

 35السإال 

 -:ماٌلى ماعدا المشروعات الصغٌرة فى دعم ورفع الكفاءة االنتاجٌة للمشروعات الكبٌرة عن طرٌق كل تإثر

 .نقل التكنولوجٌا

 .نظام التعاقد من الباطن انشاء

 .اعداد العاملة الماهر

 .االنتاج خفض تكالٌف
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 36السإال 

 :بباستراتٌجٌة للمشروع الصغٌر بس البد من صٌاغة

 .التوسع عن طرٌق اختراق األسواق

 .للمنافسة مع الشركات الكبرى االتجاه

 .ٌتحمل اتخاذ الكثٌر من القرارات الخاطئة أن موارده المحدودة تجعله ال

 .األسواق الحاجة إلى السٌطرة على

 

 37السإال 

 :ماعدا التعاون الخلٌجى المعوقات التى تواجهها المشروعات الصغٌرة والمتوسطة فى دول ٌعد كل ماٌلى من

  عدم استكمال األطر التشرٌعٌة والهٌكلٌة

 .والتؤهٌل ضعف التدرٌب

  .تشجٌع واتجاه الحكومات

 .قاعدة بٌانات إحصائٌة تتبع نمو المشروعات عدم توفر

 

 38 السإال

 :ة والمتوسطةاالستراتٌجً فً المنظمات الصغٌر أي من العبارات األتٌة تعتبر خاطئة فٌما ٌتعلق بالتخطٌط

 .المتوسط دون القٌام بالمراجعة ٌعتبر عمال ناقصا وضع خطة للمشروع الصغٌر أو

 .ٌمكن تكٌٌفها بما ٌتناسب مع ظروف المشروع الصغٌر أو المتوسط ٌجب صٌاغة االستراتٌجٌات التً

 .الحصة السوقٌةمثل الربحٌة و من المعتاد فً المشروعات الصغٌرة أن تحاول تحقٌق األهداف فً نفس الوقت

 .على التخطٌط قصٌر ومتوسط االجل ٌفضل للمشروع الصغٌرة والمتوسطة التركٌز

 

 39 السإال

 -:بسبب ٌواجه المشروع الصغٌر صعوبة فى التغٌٌر والتطوٌر االدارى

 .الشكل االهتمام باستكمال االجراءات الرسمٌة من جانب

 .سرعة االستجابة للمتغٌرات

 .للتغٌٌر فرٌقهتقبل مإسس المشروع و

 .االهتمام بالنظام الداخلى

 

 40 السإال

 .والتهدٌدات المحٌطة بالمشروع الصغٌر ٌعمل.............. على تحدٌد جوانب القوة والضعف، والفرص

 .اإلستراتٌجً التخطٌط

 .مراقبة المخزون

 .إدارة التدفق النقدي

 .األعمال شبكة
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 41السإال 

 ......................عات الصغٌرة فًالمشرو ٌتمثل أحد أسباب فشل

 .المناسب إلمساك الدفاتر نقص النظام

 .العمالء بناء عالقة وطٌدة مع شرٌحة من

 .انتاج منتجات مرتفعة الجودة

 نقص تكلفة انتاج المنتجات

 

 42السإال 

 .التنظٌمً تفٌد القرارات ........... فً استقرار الهٌكل

 .التشغٌلٌة

 .االدارٌة

 .ٌةالفن

 .االستراتٌجٌة

 

 43السإال 

 :بممٌزات للمستثمر الذي ٌركز على االنجاز أي من العبارات األتٌة تعتبر خاطئة فٌما ٌتعلق

 .معقولة القدرة على تحمل مخاطرة

 .واالستقرار الحاجة إلى العمل الروتٌنً مضمون الدخل

 .نجاح الحاجة إلرجاع األثر كمقٌاس لما حققوه من

 .المشكالتالرغبة فً حل 

 

 44 السإال

 -:ٌعد من أنواع المشروعات الصغٌرة

 .إنتاجٌة مشروعات

 .مشروعات خدمٌة

 .مشروعات تجارٌة

 .صحٌحة كل االجابات

 

 45السإال 

 .االستثماري أن المستثمر الصغٌر توجد لدٌه خصائص معٌنة تقوده الختٌار مستقبله......... ٌفترض مدخل

 .مدخل السـمات

 .اصرالمع المدخل

 .المدخل السلوكً

 .المدخل البٌئً
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 46 السإال

 :من خصائص المستثمر الصغٌر كمنجز لألعمال

 .قبل حدوثها ٌتوقع المشكالت

 .ٌهتم المستثمر الناجح ـ تماما ـ بحاجات ورغبات العمالء

 .ٌنتهز الفرصة فً كل وقت ومكان

 .وطٌدة مع عمالئه ٌبنً المستثمر عالقة

 

 47السإال 

 :مخاطر البدء فً المشروع الصغٌر ل منكٌف تقل

 .اتخاذ القرارات المتسرعة

 .بالقرارات دون دعم االسرة ومشاركتهم االنفراد

 .فً بداٌة المشروع قوة االحتمال واالصرار

 .الخوف من التراجع وترك العمل

 

 4٢السإال 

ته الداخلٌة والخارجٌة لتنفٌذ رسالته أو المتوسط توجٌه امكانا العملٌة التً ٌستطٌع من خاللها المشروع الصغٌر

 ....... المحددة بنجاح تعبر عن

 .تروٌج منتجات المشروع الصغٌر

 .الصغٌر مدى توافر معلومات داخل المشروع

 .التخطٌط داخل المشروع الصغٌر

 .المنتجات فً المشروع الصغٌر التنوٌع

 

 49السإال 

 :الصغٌر بالمهارة التسوٌقٌة داخل المشروع من العبارات األتٌة تعتبر خاطئة فٌما ٌتعلق أي

 التخطٌط التسوٌقً وبحوث السوق

 .التنافسً بالسوق القدرة على وضع المنتج فً موقعه

 .للشركة صٌاغة الخطة اإلستراتٌجٌة

 .التسعٌر الكفء لوحدة المنتج

 

 50 السإال

 ماعدا ٌعتبر كل ما ٌلى من عوامل زٌادة فرص العمل الحر

 .ألعمال الروتٌنٌةمٌل الفرد ل

 .المتزاٌد لقطاع الخدمات فى االقتصاد النمو

  . العولمة

 االلكترونٌة التجارة
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 51السإال 

 -:الصغٌرة بكل الخصائص االتٌة ماعدا تتمٌز المشروعات

 .التكنولوجً واآلالت المستخدمة ارتفاع المستوى

 .اإلدارة التخصص النسبى فى

 االنتشار الجغرافً الواسع

 .فٌها اب العنصر النسائً للعملاستقط

 

 52السإال 

 .المستثمر على قدرته على التخلص من........... فً المشروع الصغٌر ٌتوقف جزء كبٌر من نجاح

 .غٌر تقلٌدٌة االفكار

 .التخطٌط االستراتٌجً

 .الروتٌنٌة األعمال

 .المنتجات المبتكرة

 

 53 السإال

 :المشروع الصغٌر ٌعد من ضمن الخطوات الرئٌسٌة لعملٌة التخطٌط االستراتٌجً فً

 .التنظٌم

 .الموقف مراجعة

 .صٌاغة األهداف التسوٌقٌة

 .والمعلومات جمع البٌانات

 

 54السإال 

 -:ماعدا المستخدمة للتمٌٌز بٌن المشروعات الصغٌرة و المشروعات الكبٌرة كل ما ٌلى أهم المعاٌٌر

 .ار عدد العاملٌنمعٌ

 .التنظٌمٌة معٌار الثقافة

 .معٌار رأس المال

 التكنولوجٌا معٌار مستوى

 

 55السإال 

 القرارات............ مستوى المخرجات تحدد

 االستراتٌجٌة

 المركزٌة

 التشغٌلٌة

 اإلدارٌة
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  االختبار الفصلي   –      مشروع التخرج

 12الصفحة التعلين عن بعد                                                                                               –جاهعة اإلهام عبدالرحون بن فيصل  

 هـ1441 األولالفصل                                                              تعب ومجهود أعضاء المستوى السابع بمنتديات كوفي كوب   : االختبار حل  -
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 56 السإال

 :المتوسطة ماعداالصغٌرة و ٌعد كل ماٌلى من المعوقات الداخلٌة التى تواجهها المشروعات

  . ضعف القدرات االدارٌة والتنظٌمٌة

 التسوٌقى المنخفض االداء

 .المحاسبى توافر الوعى

 .انخفاض انتاجٌة
 

 57 السإال

 ماعدا تدعم المشروعات الصغٌرة المشروعات الكبٌرة بكل ماٌلى

 .انشاء نظام التعاقد من الباطن

  خفض تكالٌف االنتاج

  .العاملة الماهر اعداد

 المتقدمة التكنولوجٌا

 

 5٢السإال 

 :المشروع الصغٌر ٌجب أن تركز على الجودة داخل

 .علٌه فقط مواجهة مستوٌات الجودة التً ٌفرضها اآلخرون

 .تقلٌل عٌوب المنتج فً المرتبة األولى

 .مإقت تطوٌر مستوٌات الجودة بشكل

 .المستهلك أنها تحدد من جانب
 

 59السإال 

  لـ االستثمار باعتبارها مدخال ادارٌاً ولٌس مجرد سمات ٌتمتع بها شخص معٌن طبقاً  لعملٌة ٌتم النظر

  المدخل البٌئً

  مدخل السمات

  المدخل المعاصر

 المدخل السلوكً
 

 60 السإال

  هو الشخض الذى ٌقدم منتجات جدٌدة أو انماط جدٌدة من المنشؤت

  المستثمر

  البائع

  المسوق

 المشترى

 ال تنسونا من صالح دعائكم

 سبحان هللا وبحمده ،، سبحان هللا العظٌم 
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