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الفصل الدراسي الثاني

الوحدة الثالثة

٣

م�شروعي

عدة؟
متر مبراحل َّ
 هل تعلم �أن للم�شروع دورة حياة ُّ
م تتك َّون هذه الدرا�سة؟
 هل �سمعت بدرا�سة اجلدوى من قبل؟ ِ َّ
 هل �سبق �أن ا�ستخدمت منوذج التحليل الرباعي ()SWOT؟ ما عنا�صره؟

7

املقدمة
تعاين معظم دول العامل م�شكلة البطالة ،وهو ما جعل اال�ستثمار يف امل�شروعات ال�صغرية حمط
توجه تنمويُ .ت َع ُّد امل�شروعات ال�صغرية واملتو�سطة
�أنظار اجلميع؛ �إذ �إنها ُت ِّثل دعامة �أ�سا�سية ل ِّأي ُّ
إ�سهاما ً
فاعل يف
الع�صب الرئي�س القت�صاد الدول املتقدمة والنامية يف � ٍآن م ًعا؛ ذلك �أنها ُت ِ
�سهم � ً
توفري فر�ص العمل ،وزيادة الإنتاجية ،وتوليد الدخل وم�ضاعفتهُ ،وت ِّثل و�سيلة لتحفيز الت�شغيل
الذاتي والعمل اخلا�صً ،
ف�ضل عن انخفا�ض التكلفة الر�أ�سمالية ن�سب ًّيا لبدء الن�شاط فيها.
أ�سي�سا على ذلك ،فقد �أ�صبحت امل�شروعات ال�صغرية واملتو�سطة اليوم حمور اهتمام ال�سيا�سات
وت� ً
ال�صناعية التي تهدف �إىل تخفي�ض معدالت البطالة يف الدول النامية والدول املتقدمة �صناع ًّيا؛
�سهم يف تنمية اقت�صادها الوطني ،ويزيد حجم اال�ستثمار الداعم لإن�شاء امل�شروعات املتنوعة
ما ُي ِ
التي ُتو ِّفر املزيد من فر�ص العمل يف خمتلف جماالت احلياة.

نتاجات التع ُّلم من الوحدة
ُيتو َّقع من الطالب بعد درا�سة هذه الوحدة �أن يكون قاد ًرا على:
	متييز مراحل دورة حياة امل�شروع بع�ضها من بع�ض. حتديد فكرة امل�شروع. �صياغة �أهداف امل�شروع وف ًقا ملوا�صفات الهدف الذكي. تع ُّرف عنا�صر درا�سة اجلدوى للم�شروع.	�إعداد منوذج العمل التجاري للم�شروع.	�إعداد مناذج درا�سة اجلدوى االقت�صادية للم�شروع.	�إعداد اخلطة الت�سويقة ملُنتَج امل�شروع. ت�صميم النموذج الأويل لل ُمنتَج.	�إعداد خطة املتابعة لإجراءات امل�شروع. اتخاذ القرارات املنا�سبة لتح�سني امل�شروع وتطويره.�	-إعداد منوذج التحليل الرباعي للم�شروع.
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١

الدرس األول
مشروعي الصغري

تع َّرفنا �ساب ًقا �أن كل فرد قادر على توليد فكرة معينة بطرائق ُمتعدِّ دة ،ثم العمل على تطوير هذه
م�شروعا قائ ًما على �أر�ض الواقع ،و�سنتع َّرف الآن مفهوم امل�شروع ال�صغري ،واملراحل التي
الفكرة لت�صبح
ً
مي ُّر بها من حلظة حتديد الفكرة حتى االنتهاء من �صنع املُنتَج وبيعه للزبائن امل�ستهدفني .وملّا كانت
�أحالمنا امل�ستقبلية هي ما يدفعنا �إىل التفكري يف �إيجاد احللول املختلفة بطريقة ّ
�سهم يف
خلقة ُمبت َكرة ُت ِ
يتعي علينا �أن نعي امل�سار الذي ن�سلكه يف �سبيل حتقيق هذه الأحالم،
�إن�شاء العديد من امل�شروعات ،ف�إنه َّ
مبا ي�ضمن اغتنام الفر�ص املتاحة ،والتغلُّب على جميع التحديات والعقبات التي نواجهها.
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الن�شاط ()١

حدد ُحلمنا امل�ستقبلي.
ِل ُن ِّ

الهدف� :سي�ساعدك هذا الن�شاط على حتديد ُحلم حياتك امل�ستقبلي.

التعليمات:
�ستعمل �ضمن جمموعة. َّأنت و�أفراد جمموعتك على ورقة العمل (ُ :)1-3حلمي امل�ستقبلي.
اطلع � َ
يتعي عليكم الو�صول �إىل نهايته ,ويف �أثناء عبوره �ستجدون بع�ض املحطات
تت�ض َّمن ورقة العمل م�سا ًرا َّالتي يجب عليكم تخطيها ،وذلك بالوفاء مبتطلبات كل حمطة ،والإجابة عن ا�ستف�ساراتها؛ لتتمكنوا
من الو�صول �إىل املحطة التي تليها ،وهكذا �إىل �أن ت�صلوا �إىل نهاية امل�سار.
تتو�صلون �إليها �أمام �أفراد املجموعات الأُخرى.
اعر�ض � َأنت و�أفراد جمموعتك النتائج التي َّ
ناق�ش املعلم يف العوامل التي �ست�ساعدك على حتقيق حلمك امل�ستقبلي.ُي ِّ
و�ضح ال�شكل الآتي م�سارك يف �أثناء العبور لبناء م�ستقبلك وحتقيق ُحلمك الذي تطمح �إليه ،و�ستقابلك
يتعي عليك اجتيازها للو�صول �إىل نهاية امل�سار ،حيث تلتقي مب�ستقبلك الذي ينتظر
�أربع حمطات خمتلفة َّ
منك �أن ُت ِّققه.
•يف املحطة الأوىل� ،ستجد �أنتَ وزمال�ؤك يف املجموعة �صندو ًقا يحتوي على  1500دينار �أردين ،ويجب
عليكم ا�ستثمار هذا املبلغ يف م�شروع �صغري مربح.
يتعي عليكم التخلُّ�ص منها ملتابعة امل�سري.
•يف املحطة الثانية� ،ستجدون  3حواجز تعيق م�ساركم؛ لذا َّ
وهذه احلواجز هي:
 -1عدم امتالكم املهارات الالزمة لتنفيذ امل�شروع.
 -2عدم كفاية املبلغ الذي بني �أيديكم لتنفيذ امل�شروع.
 -3وجود مناف�سني �أقوياء لكم يف ال�سوق.
•يف املحطة الثالثة� ،ستلتقون ب�شخ�صني َم ّرا بتجارب يف �أثناء م�سريتهما العملية.
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ُخبكم �أن املتابعة يف م�سار مليء باملخاطر واملُعوِّقات يُك ِّلفكم الكثري من اجلهد والوقت واملال دون جدوى،
الأول� :سي ِ
ف ُيث ِّبط من عزميتكم؛ ما يجعل بع�ض �أع�ضاء الفريق ُيف ِّكرون يف االن�سحاب .ومهمتكم هي �إيجاد احللول
ال�ستعادة ه�ؤالء الأع�ضاء.
يتعي عليكم االقتناع والر�ضا مبا
خبكم �أن امل�سار �سالك دائ ًما ،و�أن احلياة وردية ،و�أنه َّ
والثاين� :س ُي ِ
ت�صلون �إليه فقط ،وهو ما يجعل بع�ض �أع�ضاء الفريق ُي ْق ِبلون على العمل بفتور بعيدًا عن �شغف االبتكار
والتجديد .ومهمتكم هي �إيجاد الطرائق املنا�سبة ل�شحذ طاقات الفريق وا�ستعادة �شغفهم.
•يف املحطة الرابعة� ،ستجدون ح ّر ًا�سا يحملون لوحة ُك ِتب فيها�« :أقنعني ُمبن َتجك لأجعلك تعرب الطريق
ومهمة ك ٍّل منكم هي �أن ُي ِّبي للح ّرا�س القيمة امل�ضافة ملُن َتجه لكي ي�سمحوا له بالعبور.

ورقة العمل (ُ :)1-3حلمي امل�ستقبلي.
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الن�شاط ()2

امل�شروع ال�صغري.

الهدف� :سي�ساعدك هذا الن�شاط على تع ُّرف مفهوم امل�شروع ال�صغري.

التعليمات:
�ستعمل �ضمن جمموعة من �أربع جمموعات.أنت و�أفراد جمموعتك ورقة بي�ضاء وقل ًما.
ج ِّهز � َقدر ممكن من الكلمات املفتاحية التي ترتبط مبفهوم امل�شروع
اكتب � َأنت و�أفراد جمموعتك �أكرب ْ
ال�صغري.
�ستتبادل املجموعات �أوراقها كالآتي:
•تتبادل املجموعتان الأوىل والثانية ورقتيهما م ًعا.
•تتبادل املجموعتان الثالثة والرابعة ورقتيهما م ًعا.
• َّ
أنت و�أفراد جمموعتك على ورقة العمل اخلا�صة باملجموعة الأُخرى ،واقر�أوا الكلمات املفتاحية ،ثم
اطلع � َ
قدر ممكن من الكلمات املفتاحية
اعملوا على �صياغة تعريف ملفهوم امل�شروع ال�صغري ،م�ستخدمني �أكرب ْ
املُد َّونة يف الورقة.
ا�ستعد و�أفراد جمموعتك ورقتكم الأ�صلية.
 ْ َّأنت و�أفراد جمموعتك على التعريف املُ�صاغ ،ثم عدِّ لوا عليه كما ترونه من وجهة نظركم.
اطلع � َ
أنت و�أفراد املجموعة تعريفكم �أمام �أفراد املجموعات الأُخرى.
-اعر�ض � َ
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الن�شاط ()3

دورة حياة امل�شروع.

الهدف� :سي�ساعدك هذا الن�شاط على متييز مراحل دورة حياة امل�شروع.

التعليمات:
�ستعمل �ضمن جمموعة.أنت و�أفراد جمموعتك احلالة ( :)1-3دورة حياة امل�شروع ،ثم �أجيبوا عن الأ�سئلة التي تليها.
ادر�س � َناق�ش �أفراد املجموعات الأُخرى يف �إجابات جمموعتك.عاد �أحمد من مدر�سته ،فوجد �أخته الكربى �سارة ُتر ِّتب خزانة مالب�سها ،وت�ضع املالب�س القدمية التي مل َتعد
تنا�سبها جان ًبا ،وقد دار بينهما احلوار الآتي:
�أحمد :ما الذي تفعلينه يا �سارة؟
�سارة� :أُر ِّتب خزانة مالب�سي كما ترى يا �أحمد.
�أحمد :ملاذا ت�ضعني هذه املالب�س جان ًبا؟
علي ،وبع�ضها الآخر تالف.
�سارة� :أود التخلُّ�ص منها لأنها مل َتعد تنا�سبني؛ فبع�ضها �أ�صبح مقا�سه �صغ ًريا َّ
�أحمد :وماذا �ستفعلني بها؟
�سارة� :س�أرميها؛ فهي ال ت�صلح ل�شيء.
�أحمد :ولكن هذه املالب�س تبدو رائعة وجميلة!
�سارة� :أجل ،لكنها ال تنا�سبني الآن.
�أحمد :هل �أ�ستطيع �أخذها يا �سارة ،فقد خطرت على بايل فكرة جميلة؟
�سارة :مباذا �ستفيدك؟
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�أحمد� :س�أعيد ت�شكيلها ،و�أ�صنع منها قط ًعا على �شكل حقائب ومالب�س �أُخرى بطريقة جاذبة.
�سارة :وكيف ذلك؟
�أحمد :تعرفني يا �سارة �أن هوايتي الر�سم والت�صميم و�إعادة ت�شكيل امل�شغوالت الورقية والبال�ستيكية ال�ستخدامها يف
�أغرا�ض �أُخرى غري تلك التي و ُِجدت لأجلها؛ ف�أنا �أُ�ص ِّمم حافظات الطعام ،وحافظات الأقالم ،واحلقائب املتنوعة،
وغري ذلك من الت�صاميم الفنية التي ت�ستعمل للزينة.
�سارة :ماذا �س ُت�ش ِّكل من هذه املالب�س يا �أحمد؟
�أحمد� :س�أعيد ت�شكيلها وت�صميمها لأ�صنع منها مالب�س �أُخرى بطريقة خمتلفة ،و�أعمل منها مُن َتجات جديدة قد
تفيد بع�ض النا�س يف جماالت عدَّة ،مثل� :أدوات الزينة ،واحلقائب ،و�ألعاب الأطفال .وقد �أعمل على دجمها م ًعا
لإنتاج مالب�س جديدة وغري ذلك ،ثم �أبيعها َملن يرغب يف �شرائها ب�أ�سعار معقولة.
�سارة :ولكن هذا يتطلب منك الكثري من العمل واجلهد ،فهل تتو َّقع �أن ي�شرتي النا�س ما ُتن ِتجه؟
�أحمد :دعينا ن�ست�ش ْر والدنا ،ون َر ما قد ين�صحنا به.
�سارة :والدي العزير ،لدى �أحمد فكرة رائعة ،هي �إعادة تدوير املالب�س القدمية ،وعمل مُن َتجات خمتلفة منها ،ثم
بيعها َملن يرغب يف �شرائها ،وهذا يعني �أن فكرته �ستكون م�شروعً ا �صغ ًريا يُح ِّقق له ً
دخل �إ�ضاف ًّيا.
الوالد :رائع يا �أحمد! �إن فكرتك تتم َّثل يف �إعادة تدوير املالب�س القدمية ،ولكن ،هل تعرف املراحل التي �سيم ُّر بها
امل�شروع لت�صبح فكرتك حقيقة ُي ِكن تطبيقها على �أر�ض الواقع؟
�أحمد :ال يا �أبي ،فما هذه املراحل؟
الوالد :مي ُّر �أيُّ م�شروع ب�أربع مراحل متتالية ،هي:
�أ -مرحلة حتديد امل�شروع :وفيها ُتدَّد الفكرة التي يراد تطبيقها بنا ًء على م�شكلة معينة و�س ِّد حاجة.
وفكرتك يا �أحمد قامت على حاجة �أختك �سارة �إىل التخلُّ�ص من املالب�س القدمية� ،ش�أنها يف ذلك �ش�أن العديد من
الأفراد الذين يعانون امل�شكلة نف�سها.
ب -مرحلة تخطيط امل�شروعَ :
تو�ضع يف هذه املرحلة خطة تت�ض َّمن الإجراءات والأن�شطة التي �سيقوم بها فريق
العمل لتنفيذ فكرة امل�شروع بعد �إجراء العديد من البحوث والدرا�سات املتعلقة ب�إمكانية تطبيق الفكرة على �أر�ض
الواقع ،ومدى فائدتها وحتقيقها للأرباح .و�أنتَ يا بني بحاجة �إىل الت�أ ُّكد �أن فكرتك تنا�سب الأفراد امل�ستهدفني،
و�أنهم يرغبون يف �شرائها ،و�أن عائداتها جمدية بحيث ت�ستعيد تكاليف الإنتاجُ ،وت ِّقق الربح.
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ج -مرحلة �إن�شاء امل�شروع :ت�شمل هذه املرحلة بدء تكليف الأفراد العاملني يف امل�شروع بالتنفيذ الفعلي ملختلف الأن�شطة
واملهام التي ُخ ِّطط لها �سل ًفا ،ومتابعة العمل وتقييمه للت�أ ُّكد �أنه ي�سري �ضمن ما هو ُم َّطط له ،و�أنه ال توجد م�شكالت ُتعوِّق
�سري العمل يف امل�شروع .وهنا َّ
يتعي عليك يا �أحمد تعيني فريق العمل ،وحتديد املهام املنوطة بكل فرد من �أفراده.
د -مرحلة الت�شغيل وبدء العمل يف امل�شروع :وفيها ي�صبح امل�شروع جاه ًزا للإنتاج ،حيث ُتن َّفذ جميع الأن�شطة املُ َّ
خطط لها
يف مدَّة زمنية ُمدَّدة ُتع َرف بدورة الإنتاج .ولهذا ،اعمل يا بني يف هذه املرحلة على �إنتاج القطع اجلديدة من املالب�س
القدمية ،ثم بيعها للزبائن؛ �سعيًا �إىل احل�صول على �إيرادات تفي بتكلفة الإنتاج ،وحتقق الأرباح املن�شودة.
�أحمد� :شك ًرا يا �أبي على هذه املعلومات .و� ِأنت يا �سارة ،هل �ست�ساعدينني على �إجناح هذه الفكرة وحتويلها �إىل م�شروع
حقيقي؟
�سارة :نعم يا �أخي ،ولكن ،من �أين �سنبد�أ؟
�أحمد� :سنبحث عن معلومات تتعلق باملراحل التي مي ُّر بها امل�شروع ،والإجراءات التي تندرج حتت كل مرحلة منها ،و�سن�ضع
خطة عمل لذلك ،و�سيكون النجاح حليفنا ب�إذن اهلل.
درا�سة احلالة ( :)1-3دورة حياة امل�شروع.
�أجب و�أفراد جمموعتك عن الأ�سئلة الآتية: -1ما الفكرة التي خطرت على بال �أحمد؟
 -2كيف ُي ِكن لأحمد �أن يُحوِّل فكرته �إىل م�شروع قائم على �أر�ض الواقع؟
 -3ما املراحل التي مي ُّر بها امل�شروع؟
 -4ما الإجراءات التي تت�ض َّمنها كل مرحلة من مراحل دورة حياة امل�شروع؟
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ال�سعي نحو ُحلم امل�ستقبل
�إن حت ُّقق الأحالم مرتبط ب�إ�صرار الفرد على متابعة امل�سري يف طريق وا�ضح اخلطى ،وال�سعي �إىل حتقيق
هذه الأحالم �ضمن الإمكانات املتاحة يف ظل الظروف املحيطة به ،واال�ستفادة من خربات احلياة التي مي ُّر
بها .ولهذا ،ال ُب َّد للفرد �أن ي�أخذ العوامل الآتية باحل�سبان:
 -1اغتنام الفر�ص اال�ستثمارية ،وتوفري التمويل الالزم لفكرة امل�شروع.
ً
جيدا.
 -2تخطيط امل�شروع
تخطيطا ً
 -3امتالك املهارات الالزمة لإدارة امل�شروع.
 -4الإ�صرار والتحدي.
 -5املخاطرة.
 -6العمل �ضمن الفريق.
 -7الإقناع.
مفهوم امل�شروع ال�صغري
توجد تعريفات ع َّدة ملفهوم امل�شروع ال�صغريُ ،وي ِكن �إجمالها يف التعريف الآتي:
عمل ُم َّطط له ،يت�ض َّمن جمموعة من الأن�شطة املُح َّددة وظيف ًّيا ومكان ًّيا واقت�صاد ًّياً ،
و�صول �إىل نتائج
ُم َّددة لتحقيق مهمة هادفة يف حدود موازنة معينة ،و�إطار زمني ُم َّدد.
مراحل دورة حياة امل�شروع
لكل م�شروع � -سواء كان �صغ ًريا �أو كب ًرياً ،
معقدا -دورة حياة خا�صة به ،تبد�أ بنقطة ،وتنتهي
ب�سيطا �أو ً
ب�أُخرى؛ ما ي�ساعد على �إدارة امل�شروع ،وزيادة فر�ص جناحه وتطويره.
تت�ض َّمن دورة حياة امل�شروع املراحل الآتية:
�أ -مرحلة حتديد امل�شروع :تبد�أ هذه املرحلة بفكرة يقرتحها الزبائن �أو العاملون يف امل�شروع ،بحيث تكون
الأرباح املُتو َّقعة التي قد جتنيها الفكرة �أكرث من التكاليف التي ُتن َفق لأجل تنفيذها.
ب -مرحلة تخطيط امل�شروع :تت�ض َّمن هذه املرحلة و�ص ًفا تف�صيل ًّيا للأهداف التي �سيت ُّم �إجنازها ،ودرا�سة
يتعي معرفة فائدة امل�شروع ،وجدواه من الناحية االقت�صادية
�إمكانية تنفيذها على �أر�ض الواقع .وهنا َّ
ل�صاحبه �أو للمجتمعً ،
ف�ضل عن اختيار فريق العمل ،و�إعداد خطة العمل الالزمة لتنفيذ الأن�شطة
اخلا�صة بامل�شروع.
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ق�صد بذلك �إظهار امل�شروع وعنا�صره و�أجزائه على �أر�ض الواقع ،وكذلك
ج -مرحلة �إن�شاء امل�شروعُ :ي َ
تكليف الأفراد بتنفيذ املهام املوكولة �إليهم بكل و�ضوح وب�ساطة ،بحيث ي�ستطيع كل فرد �أداء ما عليه.
تتطلب هذه املرحلة من �أ�صحاب امل�شروع متابعة فريق العمل ب�صفة دائمة للتح ُّقق من عدم وجود
م�شكالت ُتع ِّوق �سري العمل يف امل�شروع.
د -مرحلة الت�شغيل وبدء العمل يف امل�شروع :يف هذه املرحلة ،ي�صبح امل�شروع جاهزًا للإنتاج وممار�سة
الن�شاط الذي ُو ِجد لأجله ،حيث ُتن َّفذ جميع الأن�شطة املُ َّ
خطط لها يف م َّدة زمنية ُم َّددة ُتع َرف بدورة
الإنتاج.
جتدر الإ�شارة �إىل �أن كل مرحلة من املراحل ال�سابقة ُت ِّتم علينا القيام بعمليتي املتابعة والتقييم.
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ن�شاط بيتي:

ا�ستعن ب�شبكة الإنرتنت �أو ب�أحد �أفراد �أ�سرتك للح�صول على معلومات �إ�ضافية عن مراحل دورة حياة
امل�شروع ،ثم اكتب تقري ًرا عنهاُ ،م ِّ
و�ض ًحا فيه ُم َّطط الدورة ،ثم �شاركه مع املع ِّلم والزمالء.
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�أ�سئلة الدر�س
 -1توجد �أمور عدَّة يجب مراعاتها عند ال�سعي �إىل حتقيق ُحلم امل�ستقبل ،اذكر �أربعة منها.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -2بر�أيك ،ما الفرق بني مرحلة �إن�شاء امل�شروع ومرحلة الت�شغيل وبدء العمل يف امل�شروع؟
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------يتم فيها كل �إجراء من الإجراءات الآتية:
 -3حدِّد املرحلة التي ُّ
الرقم
1
2
3
4

الإجراء
اختيار فريق العمل.
تنفيذ الدورة الإنتاجية.
تكليف الأفراد باملهام.
حتديد الفكرة.

املرحلة التي يت ُّم فيها الإجراء
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٢

الدرس الثاني
الفكرة

عند حتديد فكرة امل�شروع ،ال ُب َّد من �صياغتها وو�صفها يف �صورة ُم�س َّودة �أولية؛ لكي يتم َّكن ُم ِع ّدو امل�شروع
من فهم جميع التفا�صيل املتعلقة بامل�شروع ،والنتائج املُتو َّقعة من تنفيذه ،ثم و�ضع الإجراءات والأن�شطة
الالزمة لعمل املُنتَج مبا يخدم رغبات الفئة امل�ستهدفة ،وهو ما ُي�س ِّهل عمليتي املتابعة والتقييم.
تع َّرفنا �ساب ًقا العديد من الطرائق اخلا�صة ِب َ�س ْ ِب الأفكار وتوليدها .غري �أنه لي�س مه ًّما اختيار طريقة
ُم َّددة بعينها لتوليد الفكرة  ،و�إمنا املهم هو �أن تفي الفكرة املراد حتقيقها بحاجات املجتمع ،وتخدم
�أفراده� ،أو تكون ًّ
حل مل�شكلة معينة.
قد تكون فكرة امل�شروع �إ ّما �إنتاج ِ�سلعة مثل �إنتاج املالب�س او املواد الغذائية ،و�إ ّما تقدمي خدمة مثل حجز
تذاكر الطائرة او احلجز يف الفندق با�ستخدام التطبيقات الذكية.
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الن�شاط ()1

حتليل امل�شكلة.

الهدف� :سي�ساعدك هذا الن�شاط على حتليل م�شكلة معينة.

التعليمات:
�ستعمل �ضمن جمموعة.
 َّأنت و�أفراد جمموعتك على ورقة العمل ( :)2-3الفكرة.
اطلع � َ
أنت و�أفراد جمموعتك على حتديد م�شكلة ما يواجهها املجتمع.
ا َّت ِفق � َأنت و�أفراد جمموعتك الفراغ يف منوذج (�شجرة امل�شكالت) املدرج يف ورقة العمل ،بحيث ُتكتَب
املأ � َخ�ص�ص لذلك ،وهو �ساق ال�شجرة.
امل�شكلة يف املكان املُ َّ
أنت و�أفراد جمموعتك الأ�سباب التي �أ َّدت �إىل ظهور هذه امل�شكلة (� ْأي ،ملاذا حتدث هذه
حدِّ د � َخ�ص�ص لذلك ،وهو جذر ال�شجرة يف منوذج (�شجرة امل�شكالت).
امل�شكلة؟) ،ثم اكتبها يف املكان املُ َّ
خ�ص�ص
حدِّ د � َأنت و�أفراد جمموعتك الت�أثريات الناجمة عن هذه امل�شكلة ،ثم اكتبها يف املكان املُ َّ
لذلك ،وهو �أغ�صان ال�شجرة يف منوذج (�شجرة امل�شكالت).
أنت و�أفراد جمموعتك �صياغة العبارات التي ُك ِتبت يف منوذج (�شجرة امل�شكالت) لت�صبح
�أَ ِع ْد � َ�إيجابية ،وذلك باقرتاح حلول منا�سبة للم�شكلة و�أ�سبابها و�آثارها.
أنت و�أفراد جمموعتك جميع املقرتحات التي �س ُتت ََّخذ بو�صفها ً
حلول للم�شكلة املختارة.
 َد ِّون � َن�شئ قائمة حتوي �أهم الأفكار التي
�أَ ِع ْد � َأنت و�أفراد جمموعتك النظر يف احللول التي ُك ِتبت ،ثم �أَ ِ
ت�ستوحيها من هذه ال�شجرة للم�شروعات.
أنت و�أفراد جمموعتك فكرة امل�شروع املنا�سبة التي ُي ِكن تنفيذها على �أر�ض الواقع �ضمن
اخرت � َالإمكانات املتاحة.
تتو�صلون �إليها �أمام �أفراد املجموعات الأُخرى.
اعر�ض � َأنت و�أفراد جمموعتك النتائج التي َّ
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تذ َّكر �أن ال�ساق يف منوذج (�شجرة امل�شكالت) ُت ِّثل
امل�شكلة ،و�أن جذور ال�شجرة ُت ِّثل الأ�سباب التي �أ َّدت
�إىل ظهور امل�شكلة ،و�أن الأغ�صان والأوراق ُت ِّثل الآثار
�أو النتائج املرتتبة على وجود امل�شكلة.

ورقة العمل ( :)2-3الفكرة.
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الن�شاط ()٢

هل فكرتي جمدية؟

الهدف� :سي�ساعدك هذا الن�شاط على حتديد مدى جدوى الفكرة التي اخرتتها �أنتَ
وزمال�ؤك يف الن�شاط ال�سابق.

التعليمات:
�ستعمل �ضمن جمموعة.أنت و�أفراد جمموعتك الأ�سئلة الآتية ،ثم َّ
اطلع على اجلدول ( :)1-3معايري تقييم و�صف
ناق�ش � َالفكرة ،ثم �ضع �إ�شارة (� )üإذا كانت الإجابة (نعم) ،و�إ�شارة (� )ûإذا كانت الإجابة (ال):
 -1هل فكرة امل�شروع حتل امل�شكلة التي ُحدِّ دت ً
فعل؟ ِّ
و�ضح �إجابتك.
 -2ما املُ ِّربرات التي �أ َّدت �إىل ظهور فكرة امل�شروع؟
 -3هل ُت َع ُّد الفكرة واقعية وتتنا�سب مع الإمكانات املتاحة؟ ِّ
و�ضح �إجابتك.
 -4هل ُي ِكن تطبيق الفكرة من دون خمالفتها للأحكام ال�شرعية� ،أو القوانني والأنظمة و�سيا�سات الدولة،
�أو عادات املجتمع وتقاليده وثقافته� ،أو املنظومة الأخالقية؟
 -5هل ُي ِكن توفري ر�أ�س املال املطلوب لتطبيق الفكرة؟ ما امل�صدر املتاح لتوفريه؟ ِّ
و�ضح �إجابتك.
 -6بر�أيك ،هل تكلفة امل�شروع مرتفعة؟ ِّ
و�ضح �إجابتك.
ربحا يفي بالتكاليف؟ ِّ
و�ضح �إجابتك.
 -7بر�أيك ،هل ُت ِّقق فكرة امل�شروع ً
 -8ما ال�صعوبات والتحديات التي �ستواجهها يف �أثناء تطبيقك فكرة امل�شروع؟
 -9هل ُي ِلحق امل�شروع �ضر ًرا بالبيئة؟ ِّ
و�ضح �إجابتك.
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الرقم
1
2
3
4
5
6
7
8
9

املعيار
فكرة امل�شروع ُت ِّثل ًّ
حل حقيق ًّيا منا�س ًبا للم�شكلة.
ُم ِّربرات ظهور الفكرة وا�ضحة.
فكرة امل�شروع واقعية.
فكرة امل�شروع قابلة للتطبيق على �أر�ض الواقع.
تكلفة الفكرة ممكنة.
ربحا.
الفكرة ُتقِّق ً
الفكرة �صديقة للبيئة.
جتا ُوز ال�صعوبات التي تعرت�ض الفكرة ممكن.
�إمكانية توفري ر�أ�س املال املطلوب.
اجلدول ( :)1-3معايري تقييم و�صف الفكرة.

نعم

تتو�صلون �إليها �أمام �أفراد املجموعات الأُخرى.
اعر�ض � َأنت و�أفراد جمموعتك النتائج التي َّ
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ال

حتديد امل�شكلة
عند حماولة �إيجاد فكرة امل�شروع ،ابد�أ دائ ًما البحث يف حميطك ،واكتب قائمة حتوي امل�شكالت التي
مفتاحا ال�ستحداث
يواجهها الأفراد ،ثم اخرت منها م�شكلة ُي ِكنك �إيجاد الأفكار املنا�سبة لها ،التي جتعلها ً
امل�شروعات املختلفة وتطويرها ،مراع ًيا حقيقة �أن �أفكار امل�شروعات تن�ش�أ غال ًبا نتيج ًة ملا ي�أتي:
 -1الطلب وحاجات الأفراد غري امل�شبعة ،مثل احلاجة �إىل وجود مركز ُيد ِّرب الفرد على مهارات احلياة
املختلفة ملواكبة متطلبات القرن احلادي والع�شرين.
 -2امل�شكالت التي تعرت�ض حياة الأفراد واملجتمعات ،مثل :م�شكلة التنقل من مكان �إىل �آخر ،وم�شكلة
نق�ص املياه.
لل�سلع ،مثل :النقل ،والتخزين ،والتعبئة� ،أو �صعوبة الو�صول �إىل ِ�سلعة
 -3نق�ص الت�سهيالت الت�سويقية ِّ
معينة؛ �إ ّما لعدم توافر احلمالت الدعائية ،فال ُيتع َّرف �إىل وجودها ،و�إ ّما لإنتاجها يف �أماكن بعيدة
ي�صعب الو�صول �إليها.
 -4وجود موارد مادية وب�شرية غري م�ستغلة ،وتوافر فر�صة ال�ستثمارها يف عمليات الإنتاج ،مثل املوارد
خ�ص�صة لال�ستثمار يف م�شروعات تفيد املجتمع و�أفراده.
املادية املُ َّ
�إن ا�ستخدام منوذج (�شجرة امل�شكالت) ُيحتِّم عليك حتديد امل�شكلة الرئي�سة ،ثم بيان الأ�سباب التي �أ َّدت
�إىل ظهورها ،وح�صر الآثار املرتتبة على وجودها ،ثم التعبري عن هذه امل�شكلة و�أ�سبابها و�آثارها ب�صورة
�إيجابية؛ لتكون ك ٌّل منها ًّ
يتعي عليك  -يف نهاية املطاف� -سوى
حل �أو
اقرتاحا لفكرة م�شروع جديد .وال َّ
ً
تدوين هذه املقرتحات يف قائمة ،ثم املفا�ضلة بينها الختيار �أف�ضلها و�أن�سبها وفقًا لتطلعاتك و�إمكانياتك.
ً
فمثل� ،إذا مت َّثلت امل�شكلة يف تراكم املالب�س القدمية ،ف�إنه ُي ِكن مناق�شتها وفقًا لنموذج (�شجرة امل�شكالت)
على النحو الآتي:
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بذْل جهد
كبري يف
تنظيفها.
الفو�ضى،
وعدم
التنظيم.

احلاجة �إىل
ح ِّيز كبري
لتخزينها.

تراكم املالب�س
القدمية.

مواكبة �أحدث
�أزياء املو�ضة.

ال�شراء من دون
تخطيط �أو
تفكري.

تع ُّر�ضها
للتلف.

بعد حتديد امل�شكلة و�أ�سبابها و�آثارها� ،سنعك�س الآن امل�شكلة والأ�سباب والآثار ب�صورة �إيجابية لت�صبح
كالآتي:
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بذْل جهد
قليل يف
تنظيفها.
عدم احلاجة
�إىل حيز
كبري
لتخزينها.

التنظيم
وجتنب
الفو�ضى.

عدم تراكم
املالب�س
القدمية.
عدم مواكبة
�أحدث �أزياء
املو�ضة.

ال�شراء املخطط
له.

�إعادة تدوير
التالف منها.
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عند البدء بتحليل هذه الأفكار ،ف�إننا جند �أنف�سنا ب�صدد �إيجاد العديد من امل�شروعات اجلديدة التي
ت�ساعد على التخلُّ�ص من م�شكلة تراكم املالب�س القدمية كما يف الأفكار الآتية:
�	-1إن�شاء بنك مالب�س قدمية للمحتاجني.
�	-2إن�شاء حمل لبيع املالب�س القدمية ب�أ�سعار جيدة.
�	-3إعادة تدوير املالب�س القدمية.
�	-4إعداد ن�شرات �إر�شادية حتث على اال�ستهالك الر�شيد.
�	-5إعداد مركز تدريبي لتدريب الأفراد على كيفية املوازنة بني الدخل والنفقات.
�	-6إنتاج خزائن ت�شغل ح ِّيزًا �صغ ًريا ،لكنها تت�سع للعديد من قطع املالب�س.
بعد حتديد بع�ض الأفكار للم�شروعات التي تعالج م�شكلة تراكم املالب�س القدمية� ،سننظر يف �أ ّيها ُي ِكن
تنفيذه على �أر�ض الواقع يف ظل الإمكانات املتاحة ،و�أ ّيها يخدم الأفراد ويعود علينا بالفائدة والنفع.

و�صف فكرة امل�شروع
بعد اختيار فكرة امل�شروع ،يجب عمل و�صف تو�ضيحي لهذه الفكرةً .
فمثل ،يف م�شروع �إعادة تدوير املالب�س
القدمية ،يجب و�صف هذه الفكرة ب�صورة ُي ِكن فهمها من خالل ن�ص ب�سيط يت�ض َّمن ً
جمل ت ُِّبي هدف
امل�شروع وما �ستُن ِتجه فكرة امل�شروع ،ويف ما ي�أتي ُمق َرتح لو�صف فكرة امل�شروع املختارة:
�إعادة تدوير املالب�س القدمية
يهدف هذا امل�شروع �إىل �إعادة ا�ستخدام املالب�س القدمية التالفة التي تُ�س ِّبب الفو�ضى ،وت�شغل ح ِّيزً ا كب ًريا
عند تخزينها بال فائدة ،بحيث ي�ستفاد منها يف عمل ُمن َتجات جديدة ُمبت َكرة لأغرا�ض �أُخرى غري املالب�س،
مثل :احلقائب ،وحافظات الأقالم ،وال�سجاد ،وال�شرا�شف ،والأغطية ،وال�ستائر .ويكون ذلك بجمع قطع
املالب�س القدمية التالفة من املنازل� ،أو �شرائها ب�أثمان زهيدة ،ثم �إعادة ت�صنيعها بطرائق غري م�ألوفة ،ثم
ربح لكافة الأفراد من خمتلف الأعمار يف منطقة العا�صمة .وتبلغ تكلفة امل�شروع ما قيمته ٥٠٠٠
بيعها بعائد ٍ
دينار ،تتم َّثل يف ا�ستئجار حمل ،و�شراء الأدوات والآالت ،و�أجور الأفراد العاملني يف مهن الر�سم والت�صميم
واحلياكة وغريها.
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املعايري الواجب مراعاتها عند احلكم على جدوى فكرة امل�شروع:
حل ناج ًعا منا�س ًبا للم�شكلة التي َّمت حتديدهاً .
 -1الت�أ ُّكد �أن فكرة امل�شروع ُت ِّثل ًّ
فمثل ،فكرة �إعادة تدوير
للحد من م�شكلة تراكم املالب�س القدمية التالفة.
املالب�س القدمية هي ح ٌّل فعلي منا�سب ِّ
 -2حتديد املُ ِّربرات التي �أ َّدت �إىل ظهور فكرة امل�شروع .فاملُ ِّربر لفكرة �إعادة تدوير املالب�س القدمية -
ً
مثل -هو م�ساعدة الأفراد على التخلُّ�ص من املالب�س القدمية.
 -3واقعية الفكرة؛ �إذ ال ُب َّد �أن تكون فكرة امل�شروع واقعية ال خيالية ،بحيث تتواءم مع الواقع والإمكانات
املتاحةً .
فمثل ،فكرة �إعادة تدوير املالب�س القدمية ب�شكل �إبداعي هي فكرة واقعية.
�	-4إمكانية تطبيق الفكرة على �أر�ض الواقع ،وعدم خمالفتها ل ٍّأي من الأحكام ال�شرعية� ،أو �سيا�سات
الدولة� ،أو القوانني والأنظمة� ،أو ثقافة املجتمع� ،أو املنظومة الأخالقيةً .
فمثل ،فكرة �إعادة تدوير
املالب�س القدمية هي فكرة ُي ِكن تطبيقها؛ نظ ًرا �إىل عدم خمالفتها �أحكام ال�شرع ،وعدم تعار�ضها مع
�سيا�سات الدولة وقوانينها و�أنظمتهاً ،
ف�ضل عن تناغمها مع ثقافة املجتمع واملنظومة الأخالفية.
 -5تقدير تكلفة �صنع املُن َتجات التي ُت ِّثلها فكرة امل�شروع بحيث تكون منا�سبةً .
فمثل ،عند تقدير تكلفة
فكرة �إعادة تدوير املالب�س القدمية ،ف�إننا جندها منا�سبة؛ لأنها تقت�صر على �إيجار حمل ،و�شراء
بع�ض الآالت ،وجمع املالب�س القدمية من املنازل ب�صورة الئقة جما ًنا� ،أو مقابل �أثمان زهيدة.
 -6حتقيق الربح؛ �إذ ال ُب َّد �أن ُتقِّق فكرة امل�شروع الأرباح ،وت�ستعيد التكاليف .فعند النظر يف فكرة �إعادة
تدوير املالب�س القدمية� ،سيت ُّم ت�صنيع ُمن َتجات �أُخرى من هذه املالب�س ،ثم بيعها ب�أ�سعار جيدة ،وجني
الأرباح ،وا�سرتداد تكاليف الإنتاج.
 -7درا�سة ال�صعوبات والتحديات التي �سيواجهها �أ�صحاب الفكرة يف �أثناء تطبيقهم فكرة امل�شروع؛
�إذ ينبغي لأ�صحاب امل�شروع درا�سة جميع االحتماالت املمكنة للتحديات والعقبات وال�صعوبات التي
�سيواجهونها ،ليتمكنوا من و�ضع اخلطط البديلة لذلك وتخطيهاً ،
فمثل ،يف م�شروع �إعادة تدوير
املالب�س القدميةُ ،ي ِكن التفكري يف بع�ض ال�صعوبات املُتم ِّثلة يف الآتي:
�أ -عدم تق ُّبل الأفراد فكرة التخلي عن بع�ض قطع املالب�س القدميةُ .وي ِكن ح ُّل هذه املع�ضلة ب�شراء
املالب�س منهم بثمن ب�سيط.
ب -عدم مت ُّكن �أع�ضاء الفريق من االلتقاء ل�صنع املُن َتجاتُ .وي ِكن ح ُّل هذه املع�ضلة با�ستئجار حمل
�أو �شرائه.
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ج -عدم وجود �أفراد يف الفريق ميتلكون املهارات الكافية لإجناز بع�ض الأعمال ،مثل :احلياكة ،والر�سم.
ُوي ِكن ح ُّل هذه املع�ضلة بتوظيف بع�ض الأيدي املاهرة ،واال�ستعانة بذوي اخلربة واالخت�صا�ص
لقاء �أجر مادي معني.
 -8ارتباط الفكرة بالبيئة؛ �إذ يجب �أن تكون فكرة امل�شروع �صديقة للبيئة،ال �ضا َّرة بها .ففي م�شروع
�إعادة تدوير املالب�س القدمية ،ال توجد � ُّأي خم َّلفات �ضارة بالبيئة ُي ِكن �أن تنجم عن عملية الإنتاج
والت�صنيع ،وال �سيما �أن هدف امل�شروع هو التخلُّ�ص من القطع البالية والتالفة والقدمية التي ت�شغل
ح ِّيزًا بال جدوى.
 -9ت�أمني ر�أ�س املال الالزم لتطبيق فكرة امل�شروع ،ومنا�سبته لأ�صحاب امل�شروع ،وتوافره لديهم� ،أو
حت�صيله بالطرائق املمكنة؛ على �أال يكون ر�أ�س املال هذا كب ًريا بحيث يتعذَّ ر توفريه .ففي م�شروع �إعادة
تدوير املالب�س القدمية ،جند �أن ر�أ�س املال املطلوب منا�سب بحيث ي�ستطيع �أ�صحاب الفكرة ت�أمينه
واحل�صول عليه.
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ن�شاط بيتي:

ابحث عن م�شكلة يعانيها �أهايل املنطقة التي تقطن فيها ،ثم �شاركها مع �أفراد �أ�سرتك ،وناق�شهم يف
التو�صل �إىل ٍّ
حل منا�سب لها ،ثم اكتب تقري ًرا عن ذلك ،ثم �شاركه مع املع ِّلم
�أ�سبابها و�آثارها ،حماولني ُّ
والزمالء.
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�أ�سئلة الدر�س
 - 1ما الأمور التي يجب مراعاتها عند �إن�شاء فكرة امل�شروع؟
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -2عدِّد ُمك ِّونات �شجرة امل�شكالتُ ،مب ِّي ًنا ما ُي ِّثله كل ُمك ِّون منها.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -3ما املعايري التي ُيكِن بها حتديد مدى جدوى فكرة امل�شروع؟
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -4الحظت �إميان �أن �سكان املنطقة التي تعي�ش فيها يعانون م�شكلة نق�ص القرطا�سية والأدوات املدر�سية
مما َيلزم الطلبة ملتابعة تع ُّلمهم يف املدر�سة؛
لدى الطلبة ،مثل :الدفاتر ،والأقالم ،وامل�ساطر ،وغري ذلك ّ
ذلك �أنهم ي�ستغرقون وق ًتا يف احل�صول عليها ب�سبب ُب ْعد ال�سوق عن املنطقة.
بر�أيك ،كيف ُيكِن م�ساعدة �إميان على �إيجاد ٍّ
حل لهذه امل�شكلة بنا ًء على منوذج (�شجرة امل�شكالت)؟
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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3

الدرس الثالث
هدف المشروع

بعد اختيار فكرة امل�شروع ،يجب حتديد الأهداف التي ي�سعى امل�شروع �إىل حتقيقها ،فما الهدف؟
وكيف ُي ِكن �صياغته �صياغة �صحيحة؟ وهل توجد خ�صائ�ص معينة ل�صياغة الهدف؟ و�إذا كانت توجد
خ�صائ�ص معينة ل�صياغة الهدف ،فما هي؟
للإجابة عن هذه الت�سا�ؤالت� ،س ُنن ِّفذ الأن�شطة الآتية:
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الن�شاط ()1

مفهوم الهدف.

الهدف� :سي�ساعدك هذا الن�شاط على تع ُّرف مفهوم الهدف.

التعليمات:
ف ِّكر وحدك يف تعريف ملفهوم الهدف من وجهة نظرك اخلا�صة.ناق�ش زميلك يف التعريف الذي و�ضعته ملفهوم الهدف.�-شارك جميع الطلبة يف هذا التعريف.
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الن�شاط ()٢

�أهمية و�ضوح الهدف.

الهدف� :سي�ساعدك هذا الن�شاط على تع ُّرف �أهمية و�ضوح الهدف.

التعليمات:
ا�ستمع �إىل الق�صة الآتية من املع ِّلم:منوذجا لطائر من اخل�شبً ،
قائل �إن
«كان �أحد املدربني ُيد ِّرب تالميذه على الرماية بعد �أن و�ضع لهم
ً
واحدا تلو الآخر.
الهدف هو عني الطائر ،ثم طلب �إليهم الت�صويب على الهدف ً
بد�أ املع ِّلم بالتلميذ الأول ،ف�س�أله قبل �أن يرمي :ماذا ترى؟ و�أ�شار بيده �إىل الهدف� ،أجاب التلميذ� :إنني �أرى
ارم ،فرمى ومل ي�صب الهدف.
طائ ًرا يا �أ�ستاذ ،فقال املع ِّلمِّ � :صوب ثم ِ
ثم جاء دور التلميذ الثاين ،ف�س�أله املع ِّلم :ماذا ترى؟ �أجاب التلميذ� :إنني �أرى طائ ًرا يا �أ�ستاذ ،فقال املع ِّلم:
ارم .وملّا رمى ف�شل يف �إ�صابة الهدف.
� ِّصوب نحو الهدف ثم ِ
ظل التالميذ ُي� ِّصوبون ويرمون من دون �أن ي�صيبوا الهدف حتى جاء دور التلميذ الأخري ،ف� َّصوب نحو
الهدف ،وملّا �س�أله املع ِّلم ال�س�ؤال املعتاد :ماذا ترى؟ �أجاب التلميذ� :إنني �أرى عني الطائر يا �أ�ستاذ ،فقال
ارم ،فرمى و�أ�صاب �سهمه عني الطائر .وهكذا �أ�صاب التلميذ الأخري الهدف املن�شود لأنه ر�أى هدفه
املع ِّلمِ :
جيدا يعرف على � ِّأي �شيء ُي� ِّصوب ،ويعرف كيف
� ًأول ،و� َّصوب عليه قبل �أن يرمي؛ فالذي يعرف هدفه ويراه ً
ُي ِكنه ذلك ،ومتى ُي� ِّصوب ،ويعرف � ً
أي�ضا حق املعرفة طريق الو�صول �إليه»
�أجب عن ال�س�ؤال الآتي:ما الدرو�س امل�ستفادة من هذه الق�صة؟
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الن�شاط () ٣

خ�صائ�ص الهدف الذكي.

الهدف� :سي�ساعدك هذا الن�شاط على متييز خ�صائ�ص الهدف الذكي.

التعليمات:
ج ِّهز ورقة بي�ضاء وقل ًما.وا�ضحا لفكرة م�شروعك.
 ُ�ص ْغ هد ًفاً
م ِّرر ورقتك �إىل زميلك الذي بجانبك ،ثم ت�س َّلم منه ورقته.اقر�أ الهدف املكتوب فيها. ِّبي مدى ا�شتمال الهدف الذي كتبه زميلك يف الورقة على خ�صائ�ص الهدف الذكي التي ُي ِّثلهااجلدول ( :)2-3خ�صائ�ص الهدف الذكي ،وذلك بو�ضع �إ�شارة ( )üيف املكان املنا�سب.
ا�ستعد ورقتك ،ثم اقر�أ املالحظات التي كتبها لك زميلك بخ�صو�ص هدفك.
 ْتو�صلت �إليها.
ناق�ش املع ِّلم والزمالء يف النتائج التي َّالرقم
1
2
3
4
5
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املعيار
(.)Specific

الدقة والتحديد
قابليته للقيا�س (.)Measurable
�إمكانية حتقيقه (.)Achievable
ارتباطه بحياتك (0)Relevant
وجود �إطار زمني ُم َّدد له (.)Timely
اجلدول ( :)2-3خ�صائ�ص الهدف الذكي.

نعم

ال

الهدف :هو ال�شيء الذي يراد الو�صول �إليه ،وما ي�سعى الفرد �إىل حتقيقه.
�إن و�ضوح الهدف ُي ِّ
عزز فر�ص النجاح لديك .وحني يكون الهدف ُمغ َّي ًبا ،ف�إنك �ستبدو مثل ال�شخ�ص الذي
يدور يف حلقة ُمف َرغة ،وال يعرف الوجهة املق�صودة ،وال ي�صل �إىل � ِّأي نتائج ُتذ َكر .فهدفنا يف احلياة ُي ِّثل
القوة التي تقودنا دائ ًما نحو الأف�ضل ،وهو الذي مينحنا فر�صة ترك ب�صمتنا اخلا�صة يف هذه احلياة ،وهو
� ً
أي�ضا الأداة التي جتعلنا ُم َّيزين عن الآخرين.
الهدف الذكي
لكي يكون الهدف ذك ًّيا ( :)SMARTيجب �أن تتوافر فيه املعايري واخل�صائ�ص الآتية:
 -1الدقة والتحديد ( :)Specificيجب �أن يكون الهدف ُم َّد ًدا ال عا ًّما و ُمب َه ًما ،و�أن ُيكتَب بو�ضوحُ ،وي ِكن
فهمه ب�سهولة.
 -2القابلية للقيا�س ( :)Measurableيجب �أن يكون للهدف نتائج نهائية ُي ِكن قيا�سها َكم ًّيا ( عدد،
وقت ،ن�سبة مئوية ،)...و�أن يقا�س التق ُّدم � ًأول ب�أول ،وتظهر النتيجة النهائية من دون لب�س.
ً
� -3إمكانية التح ُّقق ( :)Achievableيجب �أن يكون الهدف ً
م�ستحيل �أو خيال ًّيا ،و�أن
قابل للتحقيق ال
تتوافر املهارات والقدرات واملوارد والإمكانات الالزمة لتحقيقهً ،
ف�ضل عن مواجهة العقبات املُتو َّقعة
التي تعيق عملية حتقيقه.
 -4االرتباط باحلياة ( :)Relevantيجب �أن يكون الهدف ذا عالقة وارتباط ب�أهداف حياتك ال�شخ�صية،
و�أن يتوافق مع قيمك ال�شخ�صية؛ �أي الت�أ ُّكد �أن الوقت واملال واجلهد املُ�ستث َمر يف حتقيق هذا الهدف
�سيكون مثم ًرا.
 -5له �إطار زمني ُم َّدد ( :)Timelyيجب �أن يكون الهدف ُم َّد ًدا ب�إطار زمني وا�ضح له بداية ونهاية.
املثال:
�إنتاج  200قطعة من املُنتَج بجودة عالية ،وتكلفة منخف�ضة ،و�سعر منا�سب ،لتحقيق ربح مقداره 2000
دينار خالل الأ�شهر الثالثة الأوىل.
وبذلك جند �أن هذا الهدف هو هدف ذكي؛ لأنه يطابق خ�صائ�ص الهدف الذكي.
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ن�شاط بيتي:

دفرت �أهدايف
• ُم�ستعي ًنا ب�أفراد �أ�سرتك ،حدِّ د جمموعة من الأهداف الذكية ،بحيث حتاكي مناحي احلياة االجتماعية
والفكرية املختلفة ،مراع ًيا �أن الأهداف قد تكون قريبة املدى �أو بعيدة املدى.
يتعي عليك لتحقيق الهدف �أن:
•احتفظ بالأهداف يف غرفتك ،وتذ َّكر �أنه َّ
 تكتب الهدف (كتابة الهدف هي  % 50من حتقيقه). تقر�أ الهدف دائ ًما ،وبخا�صة قبل النوم (.)% 15 ُتف ِّكر يف الهدف حتى ي�صبح جز ًءا منك (.)% 15 ت�ضع الهدف حتت التطبيق تدريج ًّيا (.)% 20الأهداف:
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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�أ�سئلة الدر�س
ِّ -١
و�ضح املق�صود بالهدف.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -٢اذكر خ�صائ�ص الهدف الذكي.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------� -٣صاغت هدى الهدف الآتي:
«درا�سة � 6ساعات يوم ًّيا للح�صول على معدل  % 85ف�أكرث يف امتحان الثانوية العامة نهاية العام
احلايل».
هل ُي َعدُّ الهدف الذي �صاغته هدى ذك ًّيا �أم ال؟ ِّ
و�ضح �إجابتك.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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٤

الدرس الرابع
نموذج العمل التجاري

	�إن جم َّرد ابتكار فكرة تلبي حاجة معينة يف ال�سوق امل�ستهدف� ،أو حتل م�شكلة معينة من وجهة نظر
�أ�صحابها ،ال ُي َع ُّد كاف ًيا من الناحية العملية؛ �إذ يجب الت�أ ُّكد من مدى جدوى فكرة امل�شروع ،ومدى حتقيقها
للأهداف املن�شودة ،واحل�صول على الربح املتوقع .ولتحديد هذه اجلدوى ،ال ُب َّد من �إعداد الدرا�سات
الالزمة التي تتم َّثل يف درا�سة ٍّ
كل من ال�سوق امل�ستهدف ملُنتَجات امل�شروع ،وما يتعلق بالزبائن واملناف�سني،
ثم حتديد املتطلبات الفنية املُتم ِّثلة يف الأدوات واملواد واملوارد الب�شرية الالزمة لتنفيذ امل�شروع� ،إ�ضاف ًة �إىل
حتديد اجلوانب املالية املُتم ِّثلة يف حتديد التكاليف املختلفة ،ور�أ�س املال املطلوب ،ومدى الأرباح املُتو َّقعة
للم�شروع .وهذه الدرا�سات الثالث م ًعا جمتمعة ُت ِّثل ما ُي�س ّمى درا�سة اجلدوى االقت�صادية للم�شروع.
وملّا كانت هذه الدرا�سات حتتاج �إىل جهد كبري ووقت طويل وتكلفة مادية ،ف�إنه يجب � ًأول النظر �إىل جدوى
وجهدا كبريين .وعليه ،فقد َّمت ابتكار منوذج
امل�شروع ب�صورة مبدئية مب�سطة غري مكلفة ال تتطلب وقتًا ً
ً
وجه �أ�صحاب امل�شروعات �إىل درا�سة اجلدوى ،فما املق�صود بنموذج
العمل التجاري الذي ُي َع ُّد
مدخل ُي ِّ
العمل التجاري؟ وما ُمك ِّوناته؟ وكيف ُي ِكن تعبئته؟
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الن�شاط ()1

مفهوم منوذج العمل التجاري.

الهدف� :سي�ساعدك هذا الن�شاط على تع ُّرف مفهوم منوذج العمل التجاري.

التعليمات:
�ستعمل �ضمن جمموعة. َّأنت و�أفراد جمموعتك على ال�شكل (ُ :)1-3م َّطط منوذج العمل التجاري.
اطلع � َ
ناق�ش املع ِّلم يف الأ�سئلة الآتية: -1كم ُمك ِّو ًنا يف النموذج؟
 -2ما املُك ِّونات التي يت�ض َّمنها النموذج؟
 -3بر�أيك ،ما الرابط بني هذه املُك ِّونات؟ ِّ
و�ضح �إجابتك.
�	-4إذا ُط ِلب �إليك و�صف هذا النموذج ،فهل ت�صفه على �أ�سا�س �أنه جدول� ،أم �شكل� ،أم ُم َّطط؟ ِّ
و�ضح
�إجابتك.
 -5بر�أيك ،هل ُي ِّ
و�ضح هذا النموذج الأ�سلوب الذي �سيتبعه �أ�صحاب فكرة امل�شروع لتعريف الزبائن
�ستثمرين ب�أهمية املُنتَجات املُقرتَحة من خالل تو�ضيح املزايا (القيمة) التي جتعل ُمنتَجاتهم
واملُ ِ
َت ُفوق مزايا ُمنتَجات املناف�سني؟ ِّ
و�ضح �إجابتك.
�ِ -6ص ْف كل ُمك ِّون من هذه املُك ِّوناتُ ،م ِّ
و�ض ًحا عالقته بفكرة امل�شروع.
أنت و�أفراد جمموعتك تعري ًفا ملفهوم منوذج العمل التجاري.
 ُ�ص ْغ � َأنت و�أفراد جمموعتك ُمك ِّونات منوذج العمل التجاري الأ�سا�سية.
حدِّ د � َأنت و�أفراد املجموعة تعريفكم �أمام �أفراد املجموعات الأُخرى.
اعر�ض � َتتو�صل �إليها املجموعة.
-ناق�ش املع ِّلم يف النتائج التي َّ
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ُم َّطط منوذج العمل التجاري.
القيمة املُقرتَحة

ال�شكل (ُ :)1-3م َّطط منوذج العمل التجاري.
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الن�شاط ()2

ُمك ِّونات منوذج العمل التجاري.

الهدف� :سي�ساعدك هذا الن�شاط على متييز ُمك ِّونات منوذج العمل التجاري.

التعليمات:
�ستعمل �ضمن جمموعة.أنت و�أفراد جمموعتك ورقة بي�ضاء وقل ًما.
ج ِّهز � َأنت و�أفراد جمموعتك املعلومات املُد َّونة يف البطاقة التي يختارها لكم املع ِّلم ،والتي تت�ض َّمن
ادر�س � َو�ص ًفا لأحد ُمك ِّونات منوذج العمل التجاري.
 ِّأنت و�أفراد جمموعتك �أهم املعلومات الواجب توافرها يف ُمك ِّون منوذج العمل التجاري املُح َّدد
خل�ص � َ
لكم على �شكل نقاط رئي�سة.
تتو�صلون �إليها يف الورقة البي�ضاء.
 َد ِّون � َأنت و�أفراد جمموعتك املعلومات التي َّ
تتو�صلون �إليها �أمام �أفراد املجموعات الأُخرى.
اعر�ض � َأنت و�أفراد جمموعتك النتائج التي َّ
تتو�صل �إليها املجموعة.
-ناق�ش املع ِّلم يف النتائج التي َّّ
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� ً
أول :القيمة املُق َ
رتحة� ،أو العر�ض املُقدَّم (.)Value Proposition
�أراد �سامر ت�صميم منوذج العمل التجاري اخلا�ص بفكرته والهدف املتعلق بها ،فق َّرر �أن ُي ِّ
و�ضح
القيمة املُقرتَحة للزبائن امل�ستهدفني من فكرته ،وماهية املُنتَجات التي �س ُيقدِّ مها لهم .وقد ا�ست�شار
فبي له �أن القيمة املُقرتَحة تتم َّثل يف �إظهار الفائدة الرئي�سة من
�صديقه �سامل يف هذا املو�ضوعَّ ،
املُنتَج؛ �أي بيان احلاجة التي يتناولها� ،أو امل�شكلة التي ق َّدم ًّ
حل لها ،ثم �إظهار اخل�صائ�ص امللمو�سة
التي ُت�ش ِّكل كيان املُنتَج ،مثل :ت�صميمه ،و�شكله ،ولونه ،وبع�ض املزايا التي تخ�ص املُنتَج ،ثم بيان
اخلدمات الإ�ضافية التي ُت ِّ
عزز �شراء الزبائن لهذا املُنتَج معنو ًّيا ،مثل� :شعور الفرد بالتميز المتالكه
ُمنت ًَجا ذا جودة عالية� ،أو عالمة جتارية (ماركة) م�شهورة ،وخدمات ما بعد البيع مثل توافر ال�صيانة
املجانية �أو الرتكيب املجاين.
البطاقة رقم (.)1
ثان ًيا� :شرائح الزبائن (.)Customers Segments

�أرادت دعاء ت�صميم منوذج العمل التجاري اخلا�ص بفكرتها ،فق َّررت حتديد �شريحة الزبائن
تخ�ص�ص يف جمال ت�أ�سي�س امل�شروعات ال�صغرية ،وقد
امل�ستهدفني ،وا�ست�شارت لذلك والدها املُ ِّ
�أ�شار عليها �أن ُتدِّ د � ًأول الزبائن الذين قد يرغبون يف �شراء ُمنتَجاتها من ال�سوق املراد ا�ستهدافه
ً
كامل ،ثم تق�سيمهم �إىل �شرائح (جمموعات) بنا ًء على معايري ع َّدة ،مثل :احلاجات امل�شرتكة،
واخل�صائ�ص الدميوغرافية ،من مثل :العمر ،واجلن�س ،ومعدل الدخل� ،أو طرائق الو�صول �إىل
الزبائن ،وذلك بتق�سيم الأ�سواق �إىل حملية ،و�إقليمية ،وعاملية ،وغري ذلك.
البطاقة رقم (.)٢
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ثال ًثا :قنوات التوزيع (.)Channels

�أراد �أحمد ت�صميم منوذج العمل التجاري اخلا�ص بفكرته .وعندما ق َّرر حتديد قنوات التوزيع
(الآليات) التي �سي�ستخدمها يف �إي�صال املُنتَج �إىل الزبون ،واجه �صعوبة يف ذلك ،فا�ست�شار �أ�صدقاءه
يتعي عليه حتديد �إذا
الذين �أخربوه �أن قناة التوزيع �ضرورية لإي�صال املُنتَجات �إىل الزبون ،و�أنه َّ
كانت قناة التوزيع تتم َّثل يف مكان خا�ص بها مثل املتجر الذي يبيع املُنتَجات مبا�شرة للزبون� ،أو
�أنها �ستكون بي ًعا بالتجزئة؛ �أي توزيع املُنتَجات على �أ�صحاب املتاجر الأُخرى الذين �سيعملون على
�إي�صالها �إىل الزبون ،فتكون بذلك قناة التوزيع غري مبا�شرة.
البطاقة رقم (.)٣
راب ًعا :العالقة بالزبائن (.)Customer Relationship

�أرادت �سعاد ت�صميم منوذج العمل التجاري اخلا�ص بفكرتها .وعندما ق َّررت حتديد العالقة بالزبائن،
ا�ست�شارت �صديقتها زينة الختيار �أكرث الطرائق منا�سب ًة لعمل عالقة بالزبائن .وقد �أ�شارت عليها
يتعي عليها تطوير
زينة �أن تكون العالقة بالزبائن يف بداية امل�شروع عالقة مبا�شرة وج ًها لوجه ،ثم َّ
هذه العالقة لت�صبح بالتوا�صل عن طريق مواقع التوا�صل االجتماعي؛ ما �سيتيح لها تع ُّرف �آراء
الزبائن ووجهات نظرهم من خالل التغذية الراجعة التي ُيقدِّ مونها عن املُنتَجات ،واال�ستفادة منها
يف حت�سني املُنتَج وتطويره.
البطاقة رقم (.)٤
خام�سا :م�صادر
ً

الإيرادات (.)Revenue Stream

ق َّرر هيثم حتديد م�صادر الإيرادات يف منوذج العمل التجاري اخلا�ص بفكرة م�شروعه ،فا�ست�شار
�صديقه فار�س الذي َّبي له �أن الإيرادات تتم َّثل يف املبالغ املالية التي يح�صل عليها لقاء تقدمي
ُمنتَجاته للزبائن؛ �إ ّما بو�صفها ثم ًنا للبيع ،و�إ ّما بو�صفها ر�سوم ا�ستخدام م َّدة معينة (الإيجار) ،و�إ ّما
بو�صفها ر�سوم ا�شرتاك مثل ا�شرتاكات الإنرتنت.
البطاقة رقم (.)٥
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�ساد�سا :املوارد الرئي�سة (.)Key Resources
ً

فد َّونت
ق َّررت �إميان حتديد املوارد الرئي�سة يف منوذج العمل التجاري اخلا�ص بفكرة م�شروعهاَ ،
جميع املوارد الالزمة لتنفيذ امل�شروع و�صنع املُنتَجات ب�صورتها النهائية .وقد مت َّثلت هذه املوارد يف
ما ي�أتي:
 املوظفون وفريق العمل الالزم لتنفيذ العمليات املطلوبة ل�صنع املُنتَج. الآالت واملعدات والأدوات الالزمة. الرتاخي�ص الالزمة لتنفيذ امل�شروع. ر�أ�س املال املطلوب ،وكيفية احل�صول عليه.البطاقة رقم (.)٦
�ساب ًعا :الأن�شطة الرئي�سة (.)Key Activities

ق َّرر بالل حتديد الأن�شطة الرئي�سة مل�شروعه �ضمن منوذج العمل التجاري اخلا�ص بفكرة م�شروعه،
فا�ست�شار �أ�صدقاءه الذين �أو�ضحوا له �أن الأن�شطة الرئي�سة تتم َّثل يف الإجراءات واملهام التي يت ُّم
تنفيذها من حلظة البدء بتنفيذ امل�شروع حتى �صنع املُنتَج ب�صورته النهائية ،مثل :عمليات الإنتاج،
والت�سويق ،واملبيعات ،والتوزيع ،و�إي�صال املُنتَج �إىل الزبائن .وقد كتب بالل الأن�شطة الآتية يف منوذج
العمل التجاري:
 �شراء الأقم�شة واخليوط امللونة. حياكة املالب�س. احلملة الإعالنية والت�سويقية. بيع ما ُ�ص ِنع من مالب�س للزبائن.البطاقة رقم (.)٧
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ثام ًنا :هيكل التكاليف (.)Cost Structure

ح َّددت لبنى هيكل التكاليف اخلا�ص بفكرة م�شروعها �ضمن منوذج العمل التجاري ،فب َّينت التكاليف
التي تظل ثابتة طوال م َّدة تنفيذ امل�شروع مثل حاجتها �إىل �شراء مبنى خا�ص مب�شروعها ،وب َّينت
� ً
بتغي حجم الإنتاج ،مثل :تكلفة املواد اخلام ،وتكلفة اخلدمات الإنتاجية،
أي�ضا التكاليف التي تتغري ُّ
من مثل :املاء ،والكهرباء ،والإنرتنت ،والهاتف.
البطاقة رقم (.)٨
تا�س ًعا:

ال�شركاء الرئي�سيون (.)Key Partners

ح َّدد ب�سام ال�شركاء الرئي�سيني لفكرة م�شروعه التي تتم َّثل يف �إن�شاء مدر�سة خا�صة �ضمن منوذج
تو�صل �إىل �أنه بحاجة �إىل رخ�صة لذلك من وزارة الرتبية والتعليم ،ومكتبة
العمل التجاري ،وقد َّ
ل�شراء حاجات املدر�سة من القرطا�سية.
البطاقة رقم (.)٩
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الن�شاط ()٣

�إعداد منوذج العمل التجاري.

الهدف� :سي�ساعدك هذا الن�شاط على �إعداد منوذج العمل التجاري اخلا�ص مب�شروعك.

التعليمات:
�ستعمل �ضمن جمموعة. َّأنت و�أفراد جمموعتك على ال�شكل (ُ :)2-3م َّطط منوذج العمل التجاري لأحد امل�شروعات.
اطلع � َ
أنت و�أفراد جمموعتك الفراغ مبا هو منا�سب يف منوذج العمل التجاري الذي ي�صف فكرة
املأ � َم�شروعكم.
تتو�صلون �إليها ،ثم ا�ستمعوا �إىل التغذية الراجعة
ناق�ش � َأنت و�أفراد جمموعتك املع ِّلم يف النتائج التي َّ
منه.

ال�شكل (ُ :)2-3م َّطط منوذج العمل التجاري لأحد امل�شروعات.
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أنت و�أفراد جمموعتك املع ِّلم يف ما ي�أتي:
ناق�ش � َمنوذج العمل التجاريُ :م َّطط ب�صري ي�صف الت�صور املبدئي للأ�سلوب الذي �سيتبعه �أ�صحاب امل�شروع
يف �صنع القيمة املُقرتَحة من املُنتَج الذي يخدم الفئة امل�ستهدفة من الزبائن ،واال�ستفادة منها يف حتقيق
النجاح والربح املتوقع من امل�شروع.
ُمك ِّونات منوذج العمل التجاري :يتك َّون منوذج العمل التجاري من ت�سعة �أجزاء �أ�سا�سية ت�شمل املجاالت
الأربعة للعمل التجاري ،التي تتم َّثل يف ٍّ
كل من :الزبائن (�شرائح الزبائن ،العالقة بالزبائن) ،القيم
املُقرتَحة ،والبنية التحتية( ،الأن�شطة ،ال�شركاء ،املوارد) ،والقدرة املالية (م�صادر الإيرادات ،هيكل
التكاليف) .ويف ما ي�أتي الأجزاء الت�سعة التي يت�أ َّلف منها منوذج العمل التجاري:
 -1القيمة املُقرتَحة� ،أو العر�ض املُق َّدم (. )Value Proposition
� -2شرائح الزبائن (.)Customer Segments
 -3قنوات التوزيع (.)Channels
 -4العالقة بالزبائن (.)Customer Relationships
 -5م�صادر الإيرادات (.)Revenue Streams
 -6املوارد الرئي�سة (.)Key Resources
 -7الأن�شطة الرئي�سة (.)Key Activities
 -8هيكل التكاليف (.)Cost Structure
 -9ال�شركاء الرئي�سيون (.)Key Partners
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ن�شاط بيتي:

ابحث يف �شبكة الإنرتنت عن منوذج العمل التجاري لأحد امل�شروعات ،ثم ادر�س تفا�صيله ،ثم �شارك املع ِّلم
تتو�صل �إليه.
والزمالء يف ما َّ
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�أ�سئلة الدر�س
ِّ -١
و�ضح املق�صود بنموذج العمل التجاري.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -٢ما الفرق بني قنوات التوزيع والعالقة بالزبائنُ ،مع ِّز ًزا �إجابتك مبثال على ٍّ
كل منهما؟
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -٣يوجد العديد من م�صادر الإيرادات لأيِّ م�شروع ،اذكر ثالثة منها.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

51

 -4يف ما ي�أتي بع�ض املوارد الرئي�سة والأن�شطة الرئي�سة التي تخ�ص �أيَّ م�شروع:
�أ ُّيها ُي�ص َّنف �ضمن املوارد الرئي�سة ،و�أ ُّيها ُي�ص َّنف �ضمن الأن�شطة الرئي�سة؟
املوارد الرئي�سة والأن�شطة
الرئي�سة
الآالت
�شراء املواد اخلام
املعدات
ر�أ�س املال
احلملة الإعالنية والت�سويقية
القوى العاملة
املواد اخلام
بيع املالب�س للزبائن
الرتاخي�ص الالزمة
الت�سويق

52

ال�صنف

٥

الدرس الخامس
جدوى مشروعي

بعد اعتماد منوذج العمل التجاري الذي ُي ِّ
و�ضح فكرة امل�شروع ،والذي يعر�ض ت�صو ًرا مبدئ ًّيا جلدواها
و�إمكانية تطبيقها ومدى حتقيقها الربح املتوقع ،يجب التح ُّقق من �أن فكرة امل�شروع �ستكون جمدية عند
تطبيقها على �أر�ض الواقع ب�صورة فعلية م�ؤ َّكدة قبل ال�شروع يف تنفيذها ،وذلك بعمل بع�ض الدرا�سات
الالزمة ،و�إعداد التقارير التي ُت ِّبي جدوى تنفيذ امل�شروع ،والتي تتم َّثل يف حتديد ت�صنيف امل�شروع؛
�أي بيان �أن�شطة امل�شروع الرئي�سة (�صناعية ،خدمية ،جتارية ،)...وحتديد �أن�شطته عن طريق الو�صف
املخت�صر لل ُمنتَجات املُق َّدمة ،وحتديد املهارات واخلربات ل�صاحب امل�شروع �أو ال�شركاء ،وحتديد موقع
امل�شروع ،وتو�ضيح ال�شكل القانوين للم�شروع من حيث الرتاخي�ص والت�صاريح .وملعرفة هذا كله ،ال ُب َّد من
عمل درا�سة جدوى للم�شروع ،فما املق�صود بدرا�سة اجلدوى؟ وما عنا�صرها؟
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الن�شاط ()1

درا�سة اجلدوى.

الهدف� :سي�ساعدك هذا الن�شاط على تع ُّرف مفهوم درا�سة اجلدوى.

التعليمات:
�ستعمل �ضمن جمموعة.أنت و�أفراد جمموعتك ورقة بي�ضاء وقل ًما.
ج ِّهز � َأنت و�أفراد جمموعتك عبارة (درا�سة اجلدوى) يف �أعلى منت�صف ال�صفحة يف ال�سطر الأول.
اكتب � َأنت و�أفراد جمموعتك �صفتني مرتبطتني بدرا�سة اجلدوى يف ال�سطر الثاين من ال�صفحة.
اكتب � َأنت و�أفراد جمموعتك ثالثة �أفعال مرتبطة بدرا�سة اجلدوى يف ال�سطر الثالث من ال�صفحة.
اكتب � َأنت و�أفراد جمموعتك جملة ُمك َّونة من �أربع كلمات فقط ُت ِّعب عن درا�سة اجلدوى.
اكتب � َأنت و�أفراد جمموعتك كل ما كتبتوه �أمام �أفراد املجموعات الأُخرى.
اعر�ض � َ-ناق�ش املع ِّلم يف مفهوم درا�سة اجلدوى.
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الن�شاط ()2

عنا�صر درا�سة اجلدوى.

الهدف� :سي�ساعدك هذا الن�شاط على متييز عنا�صر درا�سة اجلدوى.

التعليمات:
�ستعمل �ضمن جمموعة. َّأنت و�أفراد جمموعتك على ورقة العمل ( :)3-3عنا�صر درا�سة اجلدوى ،ثم �أجيبوا عن ال�س�ؤال
اطلع � َ
الوارد فيها.
ناق�ش املع ِّلم يف الإجابات.تت�ض َّمن عملية �إعداد درا�سة اجلدوى لأيِّ م�شروع حتديد ٍّ
مما ي�أتي:
كل ّ
رغبات الفئة امل�ستهدفة ،وحاجاتها ،وميولها ،وقدراتها ال�شرائية.الأرباح التي ُي ِكن �أن ُيح ِّققها امل�شروع.املواد اخلام واملواد الأولية ل�صنع املُنتَج.اخلطة الزمنية لتنفيذ امل�شروع.موقع امل�شروع ،ومتطلباته.مواطن القوة ومواطن لدى املناف�سني.ر�أ�س املال الالزم لتمويل امل�شروع ،وكيفية احل�صول عليه.التكاليف التي تَلزم امل�شروع.نقطة التعادل التي تعني و�صول املُنتَج �إىل مرحلة تت�ساوى فيها الإيرادات مع التكاليف.امليزة التناف�سية ملُنتَجات امل�شروع التي ُت ِّبي اخل�صائ�ص التي ُت ِّيز هذه املُنتَجات من غريها.الهيكل التنظيمي لفريق العمل.املوارد الب�شرية (القوى العاملة) يف امل�شروع.حجم العر�ض والطلب يف ال�سوق امل�ستهدف.-املهام والأن�شطة لكل ع�ضو يف فريق العمل.
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املطلوب:
�إذا علمت �أن عنا�صر درا�سة اجلدوى للم�شروع تتم َّثل يف الدرا�سة ال�سوقية ،والدرا�سة الفنية ،والدرا�سة
املالية ،ف�ص ِّنف اجلوانب ال�سابقة �ضمن ما ينا�سبها من عنا�صر اجلدوى وف ًقا للجدول الآتي:
الدرا�سة املالية
الدرا�سة الفنية
الدرا�سة ال�سوقية

ورقة العمل ( :)3-3عنا�صر درا�سة اجلدوى.
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الن�شاط ()٣

طرائق جمع البيانات.

الهدف� :سي�ساعدك هذا الن�شاط على حتديد طرائق جمع البيانات املتعلقة بامل�شروع.

التعليمات:
�ستعمل �ضمن جمموعة.أنت و�أفراد جمموعتك الطرائق التي ُي ِكن بها جمع البيانات الالزمة للم�شروع.
حدِّ د � َتو�صلتم �إليه �أمام �أفراد املجموعات الأُخرى.
اعر�ض � َأنت و�أفراد جمموعتك ما َّ
تو�صلت �إليه املجموعة.
-ناق�ش املع ِّلم يف ما َّ
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الن�شاط ()4

التجهيز لدرا�سة جدوى امل�شروع.

الهدف� :سي�ساعدك هذا الن�شاط على التجهيز لدرا�سة اجلدوى اخلا�صة مب�شروع جمموعتك.

التعليمات:
�ستعمل �ضمن جمموعة.أنت و�أفراد جمموعتك الفراغ مبا هو منا�سب يف اجلدول (:)٣-٣التجهيز لدرا�سة جدوى
املأ � َامل�شروع ،وف ًقا ملا ي�أتي:
 -1حتديد �أداة جمع املعلومات.
 -2ت�صميم حمتوى �أداة جمع املعلومات.
 -3حتديد الزمن الالزم للبدء بجمع املعلومات با�ستخدام تلك الأداة من ال�سوق امل�ستهدف ،وذلك
خالل امل َّدة الزمنية التي �ستُن َّفذ فيها عملية جمع املعلومات (خالل ثالثة �أيام ً
مثل؛ من ال�ساعة
الثانية ظه ًرا �إىل ال�ساعة اخلام�سة م�سا ًء).
 -4توزيع املهام والأدوار بني �أع�ضاء الفريق يف �أثناء جمع املعلومات من ال�سوق امل�ستهدف.
تتو�صلون �إليها �أمام �أفراد املجموعات الأُخرى.
اعر�ض � َأنت و�أفراد جمموعتك النتائج التي َّ
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�أداة جمع البيانات :كتابة ا�سم الأداة التي �ست�ستخدمها يف جمع البيانات (مقابلة ،ا�ستبانة.)...
ال�شكل واملحتوى لأداة و�ضع حمتوى الأداة (اال�ستبانة كاملة� ،أو �أ�سئلة املقابلة).
جمع البيانات:
خ�ص�ص جلمع البيانات.
زمن تنفيذ عملية جمع حتديد الوقت املُ َّ
البيانات:
ع�ضو الفريق امل�س�ؤول عن �أداء املهمة �أو الدور
املهمة �أو الدور
كتابة ا�سم الع�ضو الذي �س ُين ِّفذ املهمة (�أ�شرف،
طباعة �أداة جمع
�سامر.)...
البيانات:
توزيع املهام والأدوار
على �أع�ضاء الفريق :جمع البيانات من ال�سوق كتابة ا�سم الع�ضو الذي �س ُين ِّفذ املهمة (�أ�شرف،
�سامر.)...
والفئة امل�ستهدفة:
كتابة ا�سم الع�ضو الذي �س ُين ِّفذ املهمة (�أ�شرف،
حتليل النتائج:
�سامر.)...
اجلدول ( :)٣-٣التجهيز لدرا�سة جدوى امل�شروع.
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ت�أتي مرحلة درا�سة اجلدوى بعد حتديد الفكرة التي تو َّلدت لدى �صاحب امل�شروع بو�صفها فر�صة لال�ستثمار.
ق�صد بكلمة (جدوى) الفائدة �أو العائد املتو َّقع من الفكرة ،الذي قد يكون ماد ًّيا مثل الربح� ،أو اجتماع ًّيا
و ُي َ
مثل �إ�شباع حاجة للمجتمع� ،أو ت�شغيل الع ّمال بو�صف ذلك ًّ
حل مل�شكلة البطالة� ،أو تلبية حاجات ال�سوق
املحلية مثل �إنتاج ِ�سلعة معينة� ،أو تقدمي خدمة ما.
ُتع َّرف درا�سة اجلدوى ب�أنها �سل�سلة من الدرا�سات التي يجريها القائمون على امل�شروع جلمع املعلومات
املتعلقة مب�شكلة معينة وحتليلها ،ثم ابتكار ٍّ
ف�صل (تقدير العوائد ،وحتديد تكلفة الإنتاج،
حل لها على نح ٍو ُم َّ
وغري ذلك)؛ لتقرير �إذا كان امل�شروع املُقرتَح ُي ِكن حتقيقه اقت�صاد ًّيا ،وي�ستحق التطوير.
عنا�صر درا�سة اجلدوى االقت�صادية للم�شروع
تتك َّون درا�سة اجلدوى االقت�صادية ل ِّأي م�شروع من ثالثة عنا�صر رئي�سة ،هي:
(�سلعة� ،أو خدمة) يف ال�سوق،
 -1الدرا�سة ال�سوقية :تهتم هذه الدرا�سة بتع ُّرف العوامل املحيطة باملُنتَج ِ
وتتم َّثل يف �إجراء حتليل دقيق لل�سوق املتو َّقع ملُنتَجات امل�شروعُ .تع َّرف الدرا�سة ال�سوقية ب�أنها عملية
التح ُّقق من وجود حاجة �أو طلب �أو فجوة يف ال�سوق لفكرة امل�شروع ،وذلك عن طريق جمع املعلومات
التي ت�شمل ما ي�أتي:
 الفجوة املُتو َّقعة بني حجم الطلب وحجم العر�ض يف ال�سوق. الزبائن امل�ستهدفون ،وخ�صائ�صهم. طرائق توزيع املُنتَج ودرا�سته يف ال�سوق املحلي. املناف�سون ومواطن القوة ومواطن ال�ضعف لديهم.قيا�سا على املُنتَجات املناف�سة.
 نقاط القوة ونقاط ال�ضعف يف املُنتَج ً -2الدرا�سة الفنية :تهتم هذه الدرا�سة مبعرفة جميع احلاجات واملتطلبات الالزمة لت�صنيع املُنتَج ،مثل:
املواد اخلام ،واملعدات ،و�آالت الإنتاج وموا�صفاتها وم�صادر احل�صول عليها ،وكذلك حتديد العمالة
املطلوبة ،وموقع امل�شروع ،وم�ساحته.
 -3الدرا�سة املالية :تهتم هذه الدرا�سة بتحديد جميع العمليات املالية املتعلقة بامل�شروع ،مبا يف ذلك
جمع املعلومات اخلا�صة بتقدير تكاليف �إن�شاء امل�شروع ور�أ�س مال امل�شروع وحجم التمويل الالزم،
وت�شغيله ،وكيفية احل�صول على التمويل الالزم له (ر�أ�س املال) ،وح�سن ا�ستخدامه ،وا�ستمراره م َّدة
معينة لتحقيق عائد يعتمد عليه �صاحب امل�شروع يف ا�ستمرارية ن�شاطه ذات ًّيا� .أ ّما �إذا كان امل�شروع غري
قابل للتمويل ،ف�إن درا�سة �أُخرى تبد�أ لتقليل الفجوة بني الأموال الالزمة للتمويل والإمكانات التمويلية
املتاحة� ،أو التفكري يف بديل �آخر قابل للتمويل .ويف حال مل تتوافر الإمكانات الالزمة للتمويل ،فال مف َّر
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عندئذ من اتخاذ قرار بالإلغاء والتو ُّقف عن الدرا�سة ِّ
بغ�ض النظر عن جدوى امل�شروع االقت�صادية.
ٍ
يراعى عند درا�سة جدوى امل�شروع املناحي واجلوانب املتعلقة بالبيئة ،ومدى ت�أ ُّثر البيئة بعد تنفيذ امل�شروع،
وذلك ب�إجراء تقييم بيئي للم�شروع ُيحدِّ د �أثر الإنتاج يف امل�شروع �أو املُنتَج اجلديد يف البيئة ،و ُي ِّبي كيفية
معاجلة خم َّلفات امل�شروع و�أثرها يف البيئة ،و ُيعنى ب�أمن الأفراد العاملني يف امل�شروع و�سالمتهم.
طرائق جمع البيانات
للح�صول على املعلومات املتعلقة بكل عن�صر من عنا�صر درا�سة اجلدوى ،ال ُب َّد من جمع هذه املعلومات من
م�صادرها املختلفة التي تتم َّثل يف ما ي�أتي:
� ً
أول :البيانات الأولية.
�صممها بنف�سه جلمع املعلومات الالزمة.
ق�صد بها البيانات التي يح�صل عليها الباحث من خالل طرائق ُي ِّ
ُي َ
ومن هذه الطرائق:
 -1املالحظة� :أي مراقبة �سلوكات الزبائن ،وتدوين املالحظات.
ق�صد بها جتهيز جمموعة من الأ�سئلة ،ثم طرحها على الزبائن امل�ستهدفني.
 -2املقابلةُ :ي َ
 -3ا�ستطالع الر�أي عن طريق اال�ستبانات :يت ُّم ذلك بت�صميم بع�ض الأدوات (مثل اال�ستبانة التي تت�ض َّمن
جمموعة من الأ�سئلة �أو النقاط التي تتطلب �إجابات وا�ضحة لها) ،ثم توزيعها على جمموعة من
الأ�شخا�ص ،وا�سرتجاعها منهم بعد تعبئتها ،ثم حتليل ما ورد فيها من بيانات .ويف ما ي�أتي مثال على
جزء من ا�ستبانة:
املعلومات الدميوغرافية
الرجاء ملء الفراغ مبا هو منا�سب يف ما ي�أتي:
اجلن�س:

 oذكر� o .أنثى.

العمر:

 60o ٥٩- 40 o ٣٩ -25 o 24 -16 oف�أكرث.

امل�ستوى التعليمي o :ثانوية فما دون o .دبلوم متو�سط o .جامعي o .درا�سات عليا.
الدخل:
� oأقل من  200دينار 500 - 200 o .دينار 1000 - ٥٠١ o .دينار.
� oأكرث من  1000دينار.
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املعلومات املتعلقة بامليول والرغبات
الرجاء و�ضع �إ�شارة ( )üداخل املربع املنا�سب املحاذي لكل عبارة ،واختيار �إجابة واحدة فقط للتعبري
عن مدى موافقتكم عليها:
الرقم

العبارة

موافق
ب�شدة

موافق

حمايد

غري
موافق

غري
موافق
ب�شدة

 1تهتم ب�شراء املُنتَجات ذات اجلودة
العالية.
ُ 2ت ِّ
ف�ضل �شراء املُنتَجات ذات ال�سعر
املنخف�ض.
ُ 3ت ِّ
ف�ضل ال�شراء من الباعة الذين
ُيقدِّ مون خدمات جيدة للزبائن.
ُ 4ت ِّ
ف�ضل ال�شراء من الأماكن القريبة
من منزلك.
ثان ًيا :البيانات الثانوية.
ق�صد بها البيانات التي يجمعها �أ�شخا�ص �أو جهات �أُخرىُ ،وي ِكن اال�ستفادة منها يف �أغرا�ض البحث،
ُي َ
مثل :البيانات التي ُت َ
ن�شر يف ال�صحف وحمطات التلفاز والإذاعة ووكاالت الإعالن ،والتقارير التي ُي ِع ُّدها
ال�سلعة ،والبيانات والإح�صاءات الر�سمية ال�صادرة عن
مندوبو املبيعات بخ�صو�ص ر�ضا الزبائن عن ِّ
الهيئات وامل�ؤ�س�سات االقت�صادية وال�صناعية والتجارية والزراعية والأجهزة احلكومية املختلفة.
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ن�شاط بيتي:

ابحث يف �شبكة الإنرتنت عن منوذج لإحدى اال�ستبانات التي ُ�ص ِّممت ال�ستطالع ر�أي الزبائن بخ�صو�ص
ُمنتَج ما ،ثم �شاركه مع مع املع ِّلم والزمالء.
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�أ�سئلة الدر�س
ِّ - 1
و�ضح املق�صود بدرا�سة اجلدوى.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -2حدِّد عنا�صر درا�سة اجلدوىُ ،م ِّ
و�ض ًحا البيانات التي ُتد َر�س يف كل عن�صر منها.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -3عدِّد طرائق جمع املعلومات ،ثم هاتِ ً
مثال على ٍّ
كل منها.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -4بر�أيك ،هل ُيكِن �إجراء الدرا�سة الفنية قبل الدرا�سة ال�سوقية؟ ِّ
و�ضح �إجابتك.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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٦

الدرس السادس
دراسة الجدوى السوقية

تع َّرفنا �ساب ًقا �أن الدرا�سة ال�سوقية ُتعنى بتع ُّرف طبيعة ال�سوق الذي �ستُق َّدم فيه املُنتَجات ،والزبائن
امل�ستهدفني وخ�صائ�صهم؛ لتقرير �إذا كانوا �س ُي ْق ِبلون على �شراء هذه املُنتَجات �أم ال ،وكذلك التع ُّرف
�إىل املناف�سني ومواطن قوتهم و�ضعفهم ،وغري ذلك من الأمور التي ُت ِّتم على �أ�صحاب امل�شروعات و�ضع
ال�سيا�سات املنا�سبة التي ُت ِّكنهم من التغلُّب على مناف�سيهم يف ال�سوق ،وا�ستقطاب �أكرب عدد ممكن من
الزبائن .والآن� ،سنتع َّرف كيفية �إعداد الدرا�سة ال�سوقية للت�أ ُّكد من جدوى فكرة امل�شروع وجناحه.

الن�شاط ()1

الدرا�سة ال�سوقية.

الهدف� :سي�ساعدك هذا الن�شاط على تع ُّرف كيفية �إعداد الدرا�سة ال�سوقية للم�شروع.

التعليمات:
�ستعمل �ضمن جمموعة.أنت و�أفراد جمموعتك احلالة ( :)٢-٣ق�صة �أجمد وحنان.
ادر�س � َأنت و�أفراد جمموعتك الفراغ مبا هو منا�سب يف منوذج الدرا�سة ال�سوقية اجلدول ( )٣-٣الذي
املأ � َح َّدده املع ِّلم.
تتو�صلون �إليها.
ناق�ش � َأنت و�أفراد جمموعتك املع ِّلم يف النتائج التي َّ
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ق�صة �أجمد وحنان
وجه �إىل الأطفال باللغة العربية؛ �سواء كان
الحظ ك ٌّل من �أجمد وحنان وجود نق�ص يف املحتوى التعليمي املُ َّ
م�سموعا� ،أو على هيئة �ألعاب ،و�أن ما ي�شاهده الأطفال يف التلفاز �أو �شبكة الإنرتنت غري منا�سب
مقرو ًءا� ،أو
ً
لفئتهم العمرية �أو لثقافتهم؛ فبد�أ ك ٌّل منهما ُيف ِّكر يف تقدمي حمتوى عربي ُي ِّثل هويتنا وثقافتنا ب�صورة
ترفيهية مفيدة ،وي�سهل ا�ستيعابه ،وينا�سب الطبيعة االجتماعية والثقافية العربية ،بحيث يثق به الآباء
والأمهات.
والآن ،يحاول ك ٌّل منهما ابتكار فكرة مل�شروع تقوم على عمل ُمنتَجات خمتلفة ل�سدِّ هذه احلاجة .وبالرغم
كل منهما ًّ
من �أنهما اكت�شفا نف�س امل�شكلة ،ف�إن لدى ٍّ
حل خمتل ًفا؛ �إذ ُيف ِّكر �أجمد يف تقدمي حمتوى عربي
وجه �إىل الأطفال عن طريق �شبكة الإنرتنت ،ببناء من�صة تعليمية (موقع �إلكرتوين) ،يف حني ُتف ِّكر حنان
ُم َّ
يف ت�صميم جمموعة �ألعاب تعليمية ذات حمتوى عربي تباع يف متجر جتاري للألعاب التعليمية.
بعد �أن تو َّلدت الفكرة لدى ٍّ
كل منهما� ،أخذا ُيف ِّكران يف تع ُّرف ال�سوق امل�ستهدف والزبائن املتوقعني
ملُنتَجاتهما ،فبد�أا بجمع البيانات املتعلقة بذلك.
عمل �أجمد على جمع املعلومات عن طريق الإعالنات يف �شبكة الإنرتنت ،وذلك بت�ص ُّفح املواقع الإلكرتونية،
مثل :جوجل ،وفي�سبوك ،وغريهما� .أ ّما حنان ف�ص َّممت ا�ستبانة ،ثم طبعت منها ً
ن�سخا ع َّد ًة (لأن ن�سخة
واحدة ال تكفي للح�صول على البيانات ب�صورة دقيقة) ،ثم و َّزعتها على عدد من العائالت التي لديها
�أطفال ،و�أجرت � ً
أي�ضا بع�ض املقابالت لعدد ُم َّدد من العائالت لتتع َّرف الطريقة التي ُيف ِّكرون فيها ب�صورة
�أكرث دقة؛ ما الذي ينظرون �إليه عند �شراء الألعاب؟ ما �شكلها؟ ما �سعرها؟ ما الذي ُي ِّ
ف�ضلون �شراءه
لأوالدهم يف املراحل العمرية املختلفة؟ وغري ذلك من الأمور التي �ست�ساعدها على ت�صميم ُمنتَجاتها
ب�صورة تنا�سب الزبائن.
وبنا ًء على البيانات التي جمعها �أجمد ،فقد ا�ستطاع �أن ُيحدِّ د زبائنه امل�ستهدفني بفئة الأطفال من عمر
ممن ميلكون �أجهزة �إلكرتونية �شخ�صية ُت ِّكنهم من فتح املن�صة ِّ
بغ�ض النظر عن
� ٦سنوات �إىل � ١٨سنةَّ ،
موقعهم اجلغرايف .وقد الحظ �أن الزبائن مهتمون بجودة املحتوى العربي �أكرث من اهتمامهم ب�سعره .وبعد
�أن انتهى من حتليل هذه البيانات ،ت ََّبي له �أن الزبائن املحتملني هم من �أُ َ�سر متو�سطة الدخل �إىل عالية
الدخل ،و�أنهم ُي�شدِّ دون على �أهمية اال�ستماع �إىل �آرائهم ومقرتحاتهم يف التح�سني ،والأخذ بها .ووجد
� ً
أي�ضا �أن ن�سبة املهتمني بال�سعر هي  ،%30ون�سبة املهتمني بجودة املُنتَج هي  ،%90ون�سبة املهتمني باخلدمة
والعالقات هي  ،%60يف حني �أن ن�سبة املهتمني مبكان توافر املُنتَج هي .%20
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�أ ّما حنان فوجدت �أن الزبائن املهتمني ب�شراء �ألعاب يدوية ترفيهية تعليمية ذات حمتوى عربي هم �أُ َ�سر
الأطفال من عمر � ٦سنوات �إىل � ١٣سنة ،وهذا يعني �أن ال�سوق امل�ستهدف لهذا امل�شروع حمدود جغراف ًّيا.
وبعد �أن ح َّللت حنان البيانات التي جمعتهاَ ،ت َّبي لها �أن ن�سبة املهتمني بال�سعر هي  ،%50ون�سبة املهتمني
بجودة املُنتَج هي  ،%70ون�سبة املهتمني باخلدمة والعالقات هي  ،%40يف حني �أن ن�سبة املهتمني مبكان توافر
املُنتَج هي .%60
وبعد �أن در�س �أجمد ال�سوق امل�ستهدف درا�سة م�ستفي�ضة ،وجد �أن فكرته ُمبت َكرة ،و�أنه ال يوجد مناف�سون له
حتى هذه اللحظة� .أ ّما حنان فالحظت وجود  3مناف�سني لديهم الفكرة نف�سها:
الأولُ :ي�ص ِّمم �ألعا ًبا �إلكرتوني ًة ذات حمتوى ترفيهي عربي ،فيه متعة و�إثارة للأطفال ،لكنه غري تعليمي؛
فال ُيح ِّقق الأهداف التعليمية املن�شودة.
الثاينُ :ي�ص ِّمم �ألعا ًبا يدوي ًة يف متناول اجلميع ،تت�ض َّمن حمتوى باللغة العربية للأطفال ،لكنه غري تعليمي؛
فال ُيح ِّقق الأهداف التعليمية املن�شودة.
الثالثُ :ي�ص ِّمم �ألعا ًبا �إلكرتوني ًة ذات حمتوى تعليمي عربي ،فيه متعة و�إثارة للأطفال ،لكنه غري ترفيهي؛
ما ي�ؤدي �إىل �شعور الأطفال بامللل.
ق�سم �سوقه �إىل فئتني؛ الأوىل� :أُ َ�سر الأطفال التي تعي�ش يف الوطن العربي،
بعد تفكري عميق ،ق َّرر �أجمد �أن ُي ِّ
وترغب يف حمتوى عربي ي�ساعد �أطفالها على التعلُّم يف �سن مبكرة .والثانية :الأفراد العرب الذين يعي�شون
يف دول غري عربية ،ويرغبون يف توفري فر�صة لأطفالهم لتعلُّم اللغة العربية .وقد الحظ �أجمد �أن كلتا
الفئتني حتتاج �إىل حمتوى خمتلف؛ لذا بد�أ ُيف ِّكر يف القيمة املُقرتَحة لكل فئة ،فوجد �أن القيمة املُقرتَحة
للفئة الثانية تتم َّثل يف اكت�ساب �أطفالهم اللغة والثقافة العربية ،خال ًفا للفئة الأوىل التي ترغب يف �إيجاد
بديل للمحتوى العربي الذي يتع َّلمه �أطفالهم ،والذي ال ينا�سبهم يف هذه ال�سن املبكرة.
ق َّرر �أجمد اختيار �أ�سلوب البيع املبا�شر للزبون ،وذلك با�ستخدام قناة توزيع �إلكرتونية تكون خا�صة به
من دون وجود و�سيط بينه وبني الزبون .وهو ي�ستطيع � ً
أي�ضا البيع بطريقة غري مبا�شرة عن طريق تخزين
املحتوى التعليمي على �أقرا�ص مرنة ،ثم بيعها لبع�ض املُو ِّردين ،مثل �أ�صحاب املحال التي ُتعنى ببيع املعدات
الإلكرتونية ،الذين �سيبيعونها مبا�شرة للزبون� .أ ّما حنان فق َّررت �إي�صال ُمنتَجاتها �إىل الزبائن مبا�شرة
عن طريق متجرهاُ ،وي ِكنها بعد ذلك �أن تعر�ضها عن طريق املتاجر الإلكرتونية املتوافرة.
درا�سة احلالة ( :)٢-٣ق�صة �أجمد وحنان.
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�أجب عن ال�س�ؤالني الآتيني:يتعي على �أجمد وحنان معرفتها عند درا�ستهما ال�سوق؟
 -1بر�أيك ،ما الأمور التي َّ
 -2كيف جمع ك ٌّل منهما البيانات الالزمة مل�شروعيهما؟
بيانات الزبائن
ال�سن:
اجلن�س:
م�ستوى التعليم:
م�ستوى الدخل:
احلاجات:
الرغبات:
املنطقة اجلغرافية:
ن�سبة الأهمية التي ُي ِّثلها ك ٌّل
مما ي�أتي للزبون:
ّ

(�سلعة ،خدمة):
طبيعة املُنتَج ِ
الهدف العام لل ُمنتَج:
القيمة امل�ضافة لل ُمنتَج:
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ال�سعر

اجلودة

%
%
املعلومات املتعلقة باملُن َتج

اخلدمة
والعالقات
%

املوقع
%

املعلومات املتعلقة بال�سوق
خ�صائ�ص ال�سوق:
والتو�سع.
 القابلية للنموُّ
 حجم التناف�س.طبيعة العر�ض والطلب:
 وجود طلب على املُنتَج يفال�سوق امل�ستهدف.
 وجود عر�ض على املُنتَج يفال�سوق امل�ستهدف.
 العالقة بني العر�ض والطلبعلى املُنتَج.
حجم املبيعات يف ال�سوق:
 هل �سيكون حجم البيعً
متو�سطا �أم
لل ُمنتَجات كب ًريا �أم
�ضعي ًفا مع بيان ال�سبب؟
امليزة التناف�سية (اخل�صائ�ص
والقيم التي جتعل املُنتَج ُم َّي ًزا
و ُمنا ِف ً�سا ملُنتَجات الآخرين):
املناف�سون

املعلومات املتعلقة باملناف�سني
مواطن القوة

مواطن ال�ضعف
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مبن َتجات املناف�سني
املعلومات املتعلقة ُ
احل�صة ال�سوقية
املقدرة

ال�سعر

النوعية

الن�سبة املئوية

مرتفع

متو�سط

منخف�ض

جيدة

متو�سطة
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غري مقبولة

اجلدول ( :)٣-٣منوذج الدرا�سة ال�سوقية.

منطقة م�شروع املناف�سني

موقع امل�شروع:
كيفية الو�صول �إىل الزبائن:
قنوات التوزيع امل�ستخدمة:

مناطق ت�سويق املناف�سني

املعلومات املتعلقة بقنوات التوزيع

الن�شاط ()2

�إعداد درا�سة اجلدوى ال�سوقية.

الهدف� :سي�ساعدك هذا الن�شاط على �إعداد درا�سة اجلدوى ال�سوقية مل�شروعك.

التعليمات:
�ستعمل �ضمن جمموعة.أنت و�أفراد جمموعتك املعلومات التي جمعتموها وف ًقا لأداة جمع املعلومات التي ُ�ص ِّممت
ا�ستخدم � َ�ساب ًقا.
أنت و�أفراد جمموعتك درا�سة اجلدوى ال�سوقية اخلا�صة مب�شروعكم ،م�ستخدمني منوذج
�أَ ِع َّد � َالدرا�سة ال�سوقية يف الن�شاط ال�سابق.
تتو�صلون �إليها.
ناق�ش � َأنت و�أفراد جمموعتك املع ِّلم يف النتائج التي َّ
تتو�صلون �إليها بحيث يتم ا�ستعرا�ض ما ي�أتي:
اعر�ض � َأنت و�أفراد جمموعتك النتائج التي َّ
�	-1أداة جمع املعلومات.
 -2حمتوى �أداة جمع املعلومات.
 -3الإجراءات التي ا ُّت ِبعت يف جمع املعلومات.
 -4توزيع املهام والأدوار على �أفراد الفريق يف �أثناء جمع املعلومات من ال�سوق امل�ستهدف.
 -5حتديد الزمن الالزم للبدء بجمع املعلومات با�ستخدام تلك الأداة من ال�سوق امل�ستهدف ،ك�أن يكون -
ً
مثل -ثالثة �أيام ،من ال�ساعة الثانية ظه ًرا �إىل ال�ساعة اخلام�سة م�سا ًء.
تتو�صلون �إليها.
ناق�ش � َأنت و�أفراد جمموعتك املع ِّلم يف النتائج التي َّ
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الدرا�سة ال�سوقية
تع َّرفنا �ساب ًقا �أن ال�سوق ُي ِّثل نقطة البداية الطبيعية ل ِّأي ن�شاط اقت�صادي .و ُيع َّرف ال�سوق ب�أنه املكان الذي
يلتقي فيه البائع وامل�شرتي يف �أوقات معينة.
وملّا كانت الدرا�سة ال�سوقية ترتكز ارتكا ًزا كب ًريا على تع ُّرف طبيعة ال�سوق امل�ستهدف ،ودرا�سة �صفات
الزبائن �أو الفئة امل�ستهدفة ،ف�إنه يجب التفكري يف الأمور الواجب مراعاتها لفهم الزبون ،وفهم ال�سوق،
وفهم املناف�سني ،وهذا يتطلب احل�صول على معلومات خا�صة ٍّ
بكل منهمُ ،ي ِكن حتديدها كالآتي:
� ً
أول :فهم طبيعة ال�سوق امل�ستهدف.
لتع ُّرف ال�سوق امل�ستهدف وخ�صائ�صه وفهم طبيعته ،ال ُب َّد من تع ُّرف ٍّ
مما ي�أتي:
كل ّ
 -1نظام ال�سوق وم�ؤ�س�ساته.
 -2العر�ض والطلب.
 -3قنوات التوزيع املتوافرة فيه.
 -4اخلدمات الت�سويقية املختلفة.
 -5درجة املناف�سة يف ال�سوق.
 -6حجم املبيعات املُتو َّقعة.
يتعي على �صاحب امل�شروع حتديد حجم ال�سوق امل�ستهدف مل�شروعه .وحتى
 -7حجم ال�سوق امل�ستهدف؛ �إذ َّ
يتم َّكن من ذلك؛ يجب عليه �أن يقوم بالآتي:
• حتديد �إجمايل ال�سوق املرغوب ( ، )Total Addressable Market: TAMوهو ال�سوق ً
كامل.
• ال�سوق الذي ُي ِكن خدمته ( ، )Served Available Market: SAMوهو جزء (�شريحة) من
أنت مهتم به.
ال�سوق الإجمايل الذي � َ
• ال�سوق امل�ستهدف ( ، )Target Market: TMوهو ُي ِّثل جز ًءا من ال�شريحة ال�سابقة.
�إذا فر�ضنا �أن �أحد الأفراد يف اململكة الأردنية الها�شمية ق َّرر �إن�شاء م�شروع لإنتاج املالب�س ،فهذا يعني �أنه
ي�ستهدف جميع الأفراد يف اململكة .ولكن� ،إذا ق َّرر �أن تكون املُنتَجات للإناث فقط ،فهذا يعني �أن حجم
عندئذ ت�صميم مالب�س للإناث من
ويتعي عليه
�إجمايل ال�سوق املرغوب ،حيث يت ُّم ا�ستثناء فئة الذكورَّ ،
ٍ
خمتلف الأعمار .ولكن� ،إذا ق َّرر �أن يقت�صر �إنتاج املالب�س على الن�ساء احلوامل ،ف�إنه بذلك ُيحدِّ د ال�سوق
الذي ُي ِكن خدمته .وهنا �سيق ُّل العدد ،فيتم َّكن من ح�صر �أعداد الن�ساء احلوامل يف ال�سوق الذي ُي ِكن
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خدمته ،غري �أنه لن ي�ستطيع تلبية حاجات جميع الن�ساء احلوامل .ولكن� ،إذا ق َّرر �إنتاج هذه املالب�س للن�ساء
احلوامل العامالت الالتي يردن الظهور مبظهر الئق ،ف�إنه يكون بذلك قد ح�صر العدد ب�شريحة ُم�ص َّغرة
وعندئذ ي�ستطيع درا�سة خ�صائ�ص الفئة امل�ستهدفة بكل ي�سر و�سهولة.
ُم َّددة ُت ِّثل ال�سوق امل�ستهدف،
ٍ
بعد حتديد حجم ال�سوق امل�ستهدفُ ،ت َّدد احل�صة ال�سوقية املُق َّدرة .واحل�صة ال�سوقية مل�شروع معني تتم َّثل
يف الن�سبة املئوية ملجموع مبيعات ُمنتَج امل�شروع �إىل �إجمايل مبيعات املُنتَجات املماثلة يف ال�سوقً .
فمثل� ،إذا
بلغت مبيعات ُمنتَج غذائي معني مل�شروع ما � 100ألف وحدة �سنو ًّيا ،وكان �إجمايل مبيعات املُنتَج الغذائي
الإجمالية يف نف�س ال�سوق  5ماليني وحدة من املُنتَج �سنو ًّيا ،ف�إن ن�سبة مبيعات هذا امل�شروع من املُنتَج هي:
( ،%2 = )5.000.000 ÷ 100.000وهذا يعني �أن ن�سبة احل�صة ال�سوقية لهذا امل�شروع تبلغ  %2من
�إجمايل ال�سوق.
ثان ًيا :فهم طبيعة الزبائن و�صفاتهم.
لتع ُّرف طبيعة الزبائن امل�ستهدفني و�صفاتهم ،ال ُب َّد من تع ُّرف ٍّ
مما ي�أتي:
كل ّ
 -1حتديد الزبون ،وفهم طبيعته وطريقة تفكريه واتخاذه للقرارات املتعلقة بال�شراء.
 -2حتديد �صفات الزبون وما يتعلق بها ،مثل :ذوقة ،االلوان املف�ضلة لدية ،طبيعة املنطقة اجلغرافية التي
يعي�ش فيها ،وال�سلوكات التي يتبعها ،وطبيعة الأطعمة والأ�شربة التي ُي ْق ِبل عليها ،واملواد الرتفيهية التي
جتذبه ،وطبيعة الألب�سة التي يختارها ،والقدرة ال�شرائية لديه ،وم�ستوى دخله.
 -3حتديد احلاجة التي ي�سعى الزبون �إىل �سدِّ ها� ،أو حتديد الرغبات التي يطمح يف احل�صول عليها.
 -4حتديد القيمة التي ي�سعى الزبون �إىل احل�صول عليها من املُنتَج.
 -5حتديد قنوات التوزيع التي �سيت ُّم عن طريقها �إي�صال املُنتَج �إىل الزبون.
ثال ًثا :فهم طبيعة املناف�سني و�صفاتهم.
لتع ُّرف طبيعة املناف�سني و�صفاتهم ،ال ُب َّد من تع ُّرف ٍّ
مما ي�أتي:
كل ّ
 -1حجم التناف�س يف ال�سوق ،وذلك بتحديد عدد املناف�سني ،وتع ُّرف مواطن القوة ومواطن ال�ضعف لدى
ٍّ
كل منهم ،وبيان كيفية التغلُّب على ُمنتَجات املناف�سني.
 -2حتديد امليزة التناف�سية ملُنتَجات امل�شروع؛ �أي �أن يكون للم�شروع ما ُي ِّيزه من غريه ،وي�ؤدي �إىل زيادة
ربحيته .وقد تكون امليزة بال�سعر� ،أو باجلودة� ،أو بالتغليف� ،أو بالتوزيع .ومن الأمثلة على ذلك :امل�صنع
الذي لديه منافذ توزيع يف بالد ع َّدة ،والتاجر الذي ي�ستورد �أدوات التكنولوجيا احلديثة قبل غريه.
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ن�شاط بيتي:

ممن ي�شتغلون يف جمال الأعمال وامل�شروعات عن املعلومات
ا�ستف�سر من �أحد �أقاربك �أو �أفراد �أ�سرتك َّ
الواجب مراعاتها عند درا�سة ال�سوق امل�ستهدف ،ثم اكتب تقري ًرا عن ذلك ،ثم �شاركه مع املع ِّلم والزمالء.
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�أ�سئلة الدر�س
ِّ -١
و�ضح املق�صود بال�سوق.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -٢تو َّقع �أ�صحاب م�شروع لإنتاج املواد التجميلية الطبيعية �أن ت�صل مبيعاتهم �إىل � 570ألف وحدة من
املُن َتج �سنو ًّيا .وعند درا�ستهم ال�سوق امل�ستهدف وجدوا �أن �إجمايل املبيعات ال�سنوية لهذا املُن َتج يبلغ
 10ماليني وحدة .ما احل�صة ال�سوقية املُتو َّقعة لل ُمن َتج يف هذا ال�سوق؟
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -٣اذكر �أرب ًعا من املزايا التناف�سية لبع�ض املُن َتجات التي جتعل الزبائن ُي ْق ِبلون على �شرائها دون غريها.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -٤بر�أيك ،ملاذا ُت َعدُّ معرفة القدرة ال�شرائية للزبائن �أم ًرا �ضرور ًّيا عند درا�سة ال�سوق؟
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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7

الدرس السابع
دراسة الجدوى الفنية

ُت َع ُّد درا�سة اجلدوى الفنية عن�ص ًرا �أ�سا�س ًّيا من عنا�صر درا�سة اجلدوى االقت�صادية ل ِّأي م�شروع،
وتعتمد الدرا�سة الفنية كث ًريا على البيانات واملعلومات امل�ستقاة من الدرا�سة ال�سوقية .تكمن �أهمية الدرا�سة
الفنية للجدوى يف حتديدها حجم امل�شروع ،وزمن تنفيذه ،واختيار موقعه ،وحتديد متطلبات �إن�شائه من
املواد اخلام والأدوات واملعدات والعمالة الالزمة ل�صنع ُمنتَجاته؛ ما ي�ساعد على تقرير �إذا كانت درا�سة
اجلدوى �ستُ�ستك َمل �أو تتوقف.

الن�شاط ()1

ماهية درا�سة اجلدوى الفنية للم�شروع.

الهدف� :سي�ساعدك هذا الن�شاط على تع ُّرف ماهية درا�سة اجلدوى الفنية لأيِّ م�شروع.

التعليمات:
 َّاطلع على اجلدول ( :)٤-٣منوذج درا�سة اجلدوى الفنية للم�شروع.
-ناق�ش املع ِّلم يف حمتويات اجلدول.
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موا�صفات املُن َتج الفنية
و�صف �شكل املُنتَج؛ هل هو مربع� ،أم دائري� ،أم �أ�سطواين� ،أم م�ستطيل؟ ً
فمثل،
ال�شكل:
عند و�صف �شكل الطاوالت ،نقول� :سيت ُّم �صنع طاولة ذات �أ�شكال دائرية وم�ستطيلة
ومربعة.
و�ضع لون ُم َّدد لل ُمنتَج ،مثل :الأ�صفر� ،أو الأحمر� ،أو خليط من جمموعة �ألوان.
اللون:
ً
فمثل ،عند حتديد اللون اخلا�ص بالطاولة ،نقول� :سيت ُّم �صنع طاوالت ذات �ألوان
جاذبة زاهية ،مثل :الأزرق ،والأحمر ،والأ�صفر ،والأخ�ضر.
حتديد الطول بـ � 20سم ،والعر�ض بـ � 20سم ً
مثل.
القيا�س:
عند حتديد قيا�سات املُنتَج ،ال ُب َّد من بيان قيا�ساته �إن ُو ِجدتً .
فمثل ،عند
احلديث عن ُمنتَجات مثل الطاوالت ،ف�إنه ُي ِكن حتديد قيا�سها بالطول والعر�ض،
ال باحلجم ،فنقول� :إن طول هذه الطاولة وعر�ضها ً
مثل�100 :سم × � 50سم� ،أو
� 150سم × �100سم� ،أو � 60سم × � 150سم.
يدوية� ،آلية.
طريقة التعبئة:
كرتون مق ّوى ،ورق هدايا ،تغليف حراري� ،أو بال�ستيكي� ،أو زجاجي.
نوع التغليف:
املواد اخلام الالزمة للإنتاج
البديل
مدى
املادة اخلام املوا�صفات امل�صدر ال�سعر
توافرها
�شركة  10دنانري
متوافر.
للوح
خ�شب الزان�ُ :ص ْلب قوي.
الفار�س.
الواحد.
�شركة  ١١دينا ًرا غري
ِّلي.
خ�شب الأرز:
متوافر.
للوح
الأمل.
الواحد.

خ�شب البلوط.
خ�شب ال�سنديان.
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الآالت واملعدات الالزمة للإنتاج
البديل
مدى
املوا�صفات امل�صدر ال�سعر
الآالت
توافرها
واملعدات
 60دينا ًرا متوافر .ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
�آيل لقطع �شركة
املن�شار:
للوحدة
اخل�شب� .سايل.
الواحدة.
العملية الإنتاجية
ً
فمثل ،خطوات الإنتاج ل�صنع طاولة هي:
 الت�صميم. تقطيع الأخ�شاب. الت�صنيع والت�شكيل لهيئة الطاولة. الدهان والتزيني.الطاقة الإنتاجية (حجم الوحدات �أو عدد الوحدات التي ُي ِكن �إنتاجها من املُنتَج يف م َّدة زمنية
معينة):
 -١ما الطاقة الإنتاجية التي ُي ِكن حتقيقها؟
 ٢٠طاولة كل � ٥أ�سابيع ً
مثل.
 -٢هل توجد مرونة يف الطاقة الإنتاجية؟ (ق�صوى ،عادية ،دنيا).
مكان االنتاج
ما �شكل التنظيم الداخلي ملكان
ما مدى
ما مدى
هل مكان
�أين حتدث
الإنتاج؟
قربه من
الإنتاج ملك قربه من
العمليات
منافذ
�أم �إيجار؟ اخلدمات؟
الإنتاجية؟
التوزيع؟
ما تكلفته؟

78

�شكل التنظيم الداخلي ملكان الإنتاج:

مكان
مكان الإنتاج
مكان
حتدث العمليات
الإنتاجية يف الإنتاج ملك قريب ج ًّدا من الإنتاج ثالثة طوابق؛ الطابق الأول للت�صنيع،
امل�صنع.
( ٢٠٠٠٠اخلدمات .قريب ج ًّدا والطابق الثاين ال�ستقبال الزبائن،
دينار).
من منافذ والطابق الثالث لعر�ض املُنتَجات.
التوزيع.
القوى العاملة (املوارد الب�شرية)
�أماكن
�أجر
املُ�س ّمى املهارات العدد طبيعة
�إقامة
الفرد الفرد
الوظيفي املطلوبة
القوى
العامل الواحد
( ُمد َّرب ،يف ال�شهر العاملة
غري
ُمد َّرب)
منطقة
ُمد َّرب٢٥٠ .
٥
جنار .التقطيع،
ّ
دينا ًرا .جماورة
والت�صميم� ،أفراد.
قريبة.
والت�شكيل،
والرتكيب.
منطقة
الإدارة ،فرد ُمد َّرب٨٠٠ .
مدير.
دينار .جماورة
والقيادة .واحد.
قريبة.
منطقة
فرد ُمد َّرب٤٠٠ .
حما�سب .الأمور
دينار .جماورة
املحا�سبية واحد.
قريبة.
واملالية.

طريقة و�صول القوى
العاملة �إىل موقع امل�شروع

املوا�صالت العامة.

�سيارة خا�صة.
املوا�صالت العامة.
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اخلدمات الإنتاجية

ح َّدد � ّأي اخلدمات الآتية تَلزمك:
املاء ،الكهرباء ،الإنرتنت ،الهاتف؟
هل حتتاج �إىل جميع هذه اخلدمات �أم �إىل بع�ضها؟
هل حتتاج �إىل عمليات �صيانة؟
نعم� ،أحتاج �إىل �صيانة الآالت واملعدات.
هل حتتاج �إىل عمليات حرا�سة؟
نعم� ،أحتاج �إىل حرا�سة امل�صنع ً
ليل.
هل حتتاج �إىل عمليات تخزين؟
نعم� ،أحتاج �إىل تخزين املُنتَجات حلني توزيعها ،و�أحتاج �إىل تخزين املواد اخلام حلني ا�ستخدامها يف
الت�صنيع.
هل حتتاج �إىل ا�ست�شارات معينة؟
ال ،ال �أحتاج �إىل ا�ست�شارات معينة.
هل حتتاج �إىل عمليات النظافة؟
نعم� ،أحتاج �إىل تنظيف املبنى ،ومكان الت�صنيع ،والآالت ،ومرافق املبنى.
اجلدول ( :)٤-٣منوذج درا�سة اجلدوى الفنية للم�شروع.
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الن�شاط ()٢

تعبئة منوذج درا�سة اجلدوى الفنية للم�شروع.

الهدف� :سي�ساعدك هذا الن�شاط على تعبئة منوذج درا�سة اجلدوى الفنية لأيِّ م�شروع
وف ًقا لل ُمن َتج املراد �إنتاجه.

التعليمات:
�ستعمل �ضمن جمموعة.أنت و�أفراد جمموعتك �أنكم �أ�صحاب م�شروع ُين ِتج �أوعية حافظة للطعام لفئة الطلبة يف املدار�س،
تخ َّيل � َو�أنكم الآن ب�صدد �إعداد درا�سة اجلدوى الفنية للم�شروع ،التي تتطلب منكم بيان العديد من الأمور
ال�سلع املطلوبة على نح ٍو يناف�س ُمنتَجات بقية املجموعات الأُخرى ،بحيث تكون موا�صفاتها
املتعلقة ب�إنتاج ِّ
جاذبة لأكرب عدد ممكن من الزبائن.
أنت و�أفراد جمموعتك يف �أف�ضل املوا�صفات لهذه الأوعية ،بحيث ُتدِّ دون جميع املتطلبات
ف ِّكر � َالالزمة لإنتاجها من حيث :مكان الإنتاج ،واملوارد املادية والب�شرية املُتم ِّثلة يف املواد والأدوات الالزمة
للت�صنيع وفريق العمل الذي �ستوكل �إليه املهام ،واملوا�صفات الفنية ل�شكل املُنتَج النهائي ،واخلدمات
الإنتاجية الأُخرى.
 َّأنت و�أفراد جمموعتك على اجلدول ( :)٥-٣درا�سة اجلدوى الفنية لأوعية حفظ الطعام ،ثم
اطلع � َ
املأوا الفراغ فيه وف ًقا ملُنتَجكم املُتم ِّثل يف �أوعية حفظ الطعام لطلبة املدار�س.
تتو�صلون �إليها �أمام �أفراد املجموعات الأُخرى.
اعر�ض � َأنت و�أفراد جمموعتك النتائج التي َّ
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ال�شكل

اللون

املادة
اخلام

املوا�صفات

الآالت
واملعدات

املوا�صفات

موا�صفات املُن َتج الفنية
احلجم
القيا�س
املواد اخلام الالزمة للإنتاج
ال�سعر
امل�صدر

طريقة التعبئة
مدى
توافرها

الآالت واملعدات الالزمة للإنتاج
مدى
ال�سعر
امل�صدر
توافرها

نوع التغليف
البديل

البديل

العملية الإنتاجية
خطوات الإنتاج (العمليات التي مي ُّر بها املُنتَج لي�صبح يف �صورته النهائية جاهزًا للبيع).
الطاقة الإنتاجية (حجم الوحدات �أو عدد الوحدات التي ُي ِكن �إنتاجها من املُنتَج يف م َّدة زمنية معينة):
 -١ما الطاقة الإنتاجية التي ُي ِكن حتقيقها؟
 -٢هل توجد مرونة يف الطاقة الإنتاجية؟ (ق�صوى ،عادية ،دنيا).
مكان الإنتاج
مكان حدوث طبيعة مكان الإنتاج مدى قرب مكان مدى قرب مكان الإنتاج
(ملك� ،إيجار)
الإنتاج من
من منافذ التوزيع
العمليات
اخلدمات
التكلفة
الإنتاجية
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�شكل التنظيم
الداخلي ملكان
الإنتاج

املُ�س ّمى
الوظيفي

املهارات
املطلوبة

العمالة (املوارد الب�شرية)
طبيعة �أجر
العدد
الفرد الفرد
العامل الواحد
( ُمد َّرب ،يف
ال�شهر
غري
ُمد َّرب)

�أماكن �إقامة
القوى العاملة

طريقة و�صول
القوى العاملة
�إىل موقع
امل�شروع

اخلدمات الإنتاجية
هل حتتاج �إىل خدمات املاء ،والكهرباء ،والإنرتنت ،والهاتف؟
هل حتتاج �إىل عمليات �صيانة؟
�إذا كنت بحاجة �إىل عمليات �صيانة ،فما هي؟
هل حتتاج �إىل عمليات حرا�سة؟
�إذا كنت بحاجة �إىل عمليات حرا�سة ،فما هي؟
هل حتتاج �إىل عمليات تخزين؟
�إذا كنت بحاجة �إىل عمليات تخزين ،فما هي؟
هل حتتاج �إىل ا�ست�شارات معينة؟
�إذا كنت بحاجة �إىل ا�ست�شارات معينة ،فما هي؟
هل حتتاج �إىل عمليات النظافة؟
�إذا كنت بحاجة �إىل عمليات النظافة ،فما هي؟
اجلدول ( :)٥-٣درا�سة اجلدوى الفنية لأوعية حفظ الطعام.
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درا�سة اجلدوى الفنية
تت�ض َّمن درا�سة اجلدوى الفنية حتديد كل ما َيلزم امل�شروع من مواد خام و�أدوات ومعدات وع ّمال ومتطلبات
�أ�سا�سية لبدء تنفيذ امل�شروع وت�شغيله ب�صنع املُنتَجات املطلوبة �ضمن املوا�صفات املُح َّددة على نح ٍو يناف�س
أ�سي�سا على ذلك ،ف�إن درا�سة اجلدوى الفنية مهمة لأنها ُتدِّ د
ُمنتَجات الآخرين يف ال�سوق امل�ستهدف .وت� ً
كل ما َيلزم ل�صنع املُنتَجات ،و�إخراجها ب�شكلها النهائي ،ثم بيعها للزبائن؛ ما ي�ساعد على تقدير التكاليف
الالزمة لتنفيذ امل�شروع .ويف ما ي�أتي املعايري الواجب مراعاتها عند �إجراء درا�سة اجلدوى الفنية للم�شروع:
 -1املكان الذي �سيت ُّم فيه الإنتاج ،وحتديد حجمه ،وموقعه ،وطبيعته (ملك� ،إيجار).
 -2الأدوات ،واملعدات ،والآالت املطلوبة ،وموا�صفاتها ،وتكلفتها.
 -3القوى العاملة (فريق العمل) ،والأجور �أو الرواتب امل�ستحقة لهم.
 -4املواد اخلام ،وكمياتها ،وتكلفتها.
 -5اخلدمات الإنتاجية الأُخرى ،وتكلفتها.
 -6و�صف العملية الإنتاجية من حيث :خطوات الإنتاج ،والطاقة الإنتاجية.

الن�شاط ()٣

�إعداد درا�سة اجلدوى الفنية للم�شروع.

الهدف� :سي�ساعدك هذا الن�شاط على �إعداد درا�سة اجلدوى الفنية مل�شروع جمموعتك.

التعليمات:
�ستعمل �ضمن جمموعة.أنت و�أفراد جمموعتك درا�سة اجلدوى الفنية مل�شروعكم ،م�ستخدمني اجلدول ال�سابق.
�أَ ِع َّد � َتتو�صلون �إليها �أمام �أفراد املجموعات الأُخرى ،ثم ا�ستمعوا
اعر�ض � َأنت و�أفراد جمموعتك النتائج التي َّ
�إىل التغذية الراجعة من املع ِّلم.
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ن�شاط بيتي:

ابحث يف �شبكة الإنرتنت عن مناذج �أُخرى لدرا�سة امل�شروع الفنيةَّ ،
واطلع على �أهم املعلومات التي وردت
الح ًظا �أوجه الت�شابه واالختالف بينها وبني النموذج الذي تع َّرفته يف الدر�س ،ثم �شارك املع ِّلم
فيهاُ ،م ِ
تتو�صل �إليه.
والزمالء يف ما َّ
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�أ�سئلة الدر�س
ِّ -1
و�ضح املق�صود بدرا�سة اجلدوى الفنية للم�شروع.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -2ما املعايري الواجب مراعاتها عند �إجراء درا�سة اجلدوى الفنية للم�شروع؟
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -3ملاذا ُت َعدُّ عملية حتديد الأدوات واملعدات واملواد اخلام والقوى العاملة وغري ذلك من متطلبات
امل�شروع �أم ًرا �ضرور ًّيا؟
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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٨

الدرس الثامن
دراسة الجدوى المالية

بعد االنتهاء من درا�سة اجلدوى الفنية للم�شروع ،ت�أتي مرحلة درا�سة اجلدوى املالية ،التي تهدف
�إىل حتديد حجم التمويل الالزم والأمثل للم�شروع (ذاتي،قر�ض) .تتطلب هذه الدرا�سة جمع املعلومات
اخلا�صة بتقدير تكاليف �إن�شاء امل�شروع وت�شغيله ،وكيفية احل�صول على التمويل الالزم وح�سن ا�ستخدامه،
وحتقيق عائد يعتمد عليه �صاحب امل�شروع يف �ضمان ا�ستمرار امل�شروع م َّدة معينة.

الن�شاط ()1

التمييز بني �أنواع التكاليف.

الهدف� :سي�ساعدك هذا الن�شاط على التمييز بني �أنواع التكاليف.

التعليمات:
�ستعمل �ضمن جمموعة.أنت و�أفراد جمموعتك �أ�سئلة ورقة العمل (� :)٤-٣أنواع التكاليف.
 ُح َّل � َأنت و�أفراد جمموعتك �أفراد املجموعات الأُخرى يف �إجابات الأ�سئلة.
ناق�ش � َ-ناق�ش مع ِّلمك يف �أنواع التكاليف.
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ترغب مروة يف ت�أ�سي�س م�شروعها اخلا�ص ب�إنتاج الأزياء ال�شعبية لل�س ّياح يف املنطقة ،وقد ق َّدرت
تكلفة هذا امل�شروع بنحو  2000دينارُ ،مو َّزعة على النحو الآتي :تكلفة ا�ستخراج الرتاخي�ص الالزمة،
تخ�ص�ص يف درا�سة اجلدوى ،وتكلفة اال�ست�شارة القانونية ،وتكلفة الإعالن عن
وتكلفة ا�ست�شارة ُم ِّ
امل�شروع ،وتكلفة تدريب العمالة ،وتكلفة ا�ستئجار غرفة ،وتكلفة �آلتي خياطة ،و�أجر م�ساعدتني لها يف
التطريز ،وم�صروف الكهرباء واملاء ،واال�شرتاك ال�شهري للإنرتنت ُ
(�ست ِّوج ملُنتَجاتها عرب مواقع
التوا�صل االجتماعي) ،وتكلفة الأقم�شة ،وتكلفة اخليوط املتنوعة ،وم�صروف �صيانة الآالت.
ُّ �	-1أي هذه التكاليف �ستُد َفع م َّرة واحدة فقط عند ت�أ�سي�س امل�شروع؟ ماذا ُن�س ّمي هذه التكاليف؟
ُّ �	-2أي هذه التكاليف �ستُد َفع ب�صورة م�ستمرة طوال م َّدة ت�شغيل امل�شروع وتنفيذه؟ ماذا ُن�س ّمي هذه
التكاليف؟
ُّ �	-3أي هذه التكاليف ُت َع ُّد ثابتة بحيث ال تتغري طوال م َّدة تنفيذ امل�شروع؟
ُّ �	-4أي هذه التكاليف متغرية وغري ثابتة؟
 -5ما املق�صود بالتكاليف الثابتة؟
 -6ما املق�صود بالتكاليف املتغرية؟
 -7كيف ُي ِكن ح�ساب تكلفة الإنتاج الكلية؟
�	-8إذا علمت �أن جمموع التكاليف الثابتة هو  1500دينار ،و�أن التكلفة املتغرية للوحدة الواحدة هي
 5دنانري ،فكم تبلغ قيمة التكاليف الكلية لهذا املُنتَج يف حال بيعت  700وحدة؟
ورقة العمل (� :)٤-٣أنواع التكاليف.
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الن�شاط ()٢

حتديد �سعر املُن َتج.

الهدف� :سي�ساعدك هذا الن�شاط على حتديد �سعر املُن َتج.

التعليمات:
�ستعمل �ضمن جمموعة.ناق�ش املع ِّلم يف املفهومني الآتيني:ال�سلعة يف وقت ومكان معينني ،وهو ُي ِّثل �إيرادات امل�شروع.
ال�سعر :التعبري النقدي لقيمة ِّ
الت�سعري :عملية حتديد �سعر املُنتَج.
ُخدمت يف حتديد هذا
حدِّ د � َأنت و�أفراد جمموعتك ال�سعر املنا�سب ملُنتَجكمُ ،مب ِّي ًنا الطريقة التي ا�ست ِ
ال�سعر.
تتو�صلون �إليها �أمام �أفراد املجموعات الأُخرى.
اعر�ض � َأنت و�أفراد جمموعتك النتائج التي َّ
-ناق�ش املع ِّلم يف طريقة حتديد �سعر املُنتَج.

الن�شاط ()٣

تقدير الإيرادات.

الهدف� :سي�ساعدك هذا الن�شاط على تقدير حجم الإيرادات املُتو َّقعة للم�شروع خالل مدَّة
زمنية ُمدَّدة.

التعليمات:
�ستعمل �ضمن جمموعة.أنت و�أفراد جمموعتك يف منوذج الدرا�سة ال�سوقية مل�شروعكم ،ثم َّ
اطلعوا على احل�صة ال�سوقية
انظر � َاملُق َّدرة لكم يف ال�سوق امل�ستهدف.
أنت و�أفراد جمموعتك ورقة العمل ( :)٥-٣تقدير الإيرادات ،ثم �أجيبوا عن �أ�سئلتها.
ناق�ش � َ-ناق�ش املع ِّلم يف �إجابات الأ�سئلة.
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تقدير �إيرادات امل�شروع
�أراد عامر �إن�شاء م�شروع خا�ص ب�إنتاج الأطعمة ال�صحية .وبعد �أن انتهى من درا�سة ال�سوق امل�ستهدف،
وتع ُّرف حجم التناف�س فيه ،ق َّدر �إجمايل املبيعات من الأطعمة ال�صحية يف ال�سوق امل�ستهدف بـ
 5.000.000طبق �سنو ًّيا ،وح َّدد ن�سبة احل�ص�ص ال�سوقية للمناف�سني كالآتي:
املناف�س الأول ،%5 :املناف�س الثاين ، %20 :املناف�س الثالث ،%15 :املناف�س الرابع ،%15 :املناف�س
اخلام�س .% 25 :وعليه ،فقد ُقدِّ رت ن�سبة احل�صة ال�سوقية لعامر بـ  .%20وقد تو َّقع عامر �أن يلقى
ُمنتَجه � ً
إقبال من الزبائن؛ لأنه �س ُي ِّ
ح�ضر املُك ِّونات التي تدخل يف ت�صنيع هذا املُنتَج وف ًقا لرغبة
الزبون وذوقه.
 -1ما ن�سبة احل�صة ال�سوقية لعامر من �إجمايل املبيعات يف ال�سوق امل�ستهدف؟
�	-2إذا بلغ �سعر الطبق الواحد دينارين ون�صف دينار ،فكم �ستبلغ �إيرادات عامر؟
�	-3إذا ارتفعت املبيعات املُتو َّقعة �إىل  6.000.000طبق �سنو ًّيا ،فكم �ستبلغ ح�صة عامر من �إجمايل
املبيعات يف ال�سوق؟
�	-4إذا �أ�صبح �سعر الطبق الواحد  3دنانري ،فكم �ستبلغ �إيرادات عامر؟
�	-5إذا انخف�ضت املبيعات املُتو َّقعة �إىل  4000.000طبق �سنو ًّيا ،فكم �ستبلغ ح�صة عامر من �إجمايل
املبيعات يف ال�سوق؟
ورقة العمل ( :)٥-٣تقدير الإيرادات.
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الن�شاط ()4

مفهوم نقطة التعادل.

الهدف� :سي�ساعدك هذا الن�شاط على تع ُّرف مفهوم نقطة التعادل.

التعليمات:
�أجب عن الأ�سئلة الآتية:�	-1إذا كان حجم الإيرادات �أكرب من حجم التكاليف ،فما الناجت؟ ماذا ُن�س ّمي هذا الناجت؟
�	-2إذا كان حجم الإيرادات �أقل من حجم التكاليف ،فما الناجت؟ ماذا ُن�س ّمي هذا الناجت؟
�	-3إذا كان حجم الإيرادات م�ساو ًيا حلجم التكاليف ،فما الناجت؟ ماذا ُن�س ّمي هذا الناجت؟
ناق�ش زميلك يف �إجابات الأ�سئلة ال�سابقة.أنت وزميلك الإجابات املُنا َق�شة مع بقية الطلبة.
�شارك � َ�ُ -ص ْغ تعري ًفا ملفهوم نقطة التعادل ،ثم ناق�شه مع مع ِّلمك.

الن�شاط ()5

ح�ساب نقطة التعادل.

الهدف� :سي�ساعدك هذا الن�شاط على ح�ساب نقطة التعادل مل�شروع جمموعتك.

التعليمات:

�ستعمل �ضمن جمموعة.ناق�ش املع ِّلم يف ما ي�أتي:املعادلة الريا�ضية التي ت�ستخدم يف حتليل نقطة التعادل هي:
نقطة التعادل بالوحدات = التكاليف الثابتة ÷ هام�ش الربح.
حيث �إن:
هام�ش الربح = �سعر بيع الوحدة  -التكلفة املتغرية للوحدة الواحدة.
أنت و�أفراد جمموعتك ورقة العمل ( :)٦-٣حتليل نقطة التعادل.
ناق�ش � َتتو�صلون �إليها �أمام �أفراد املجموعات الأُخرى.
اعر�ض � َأنت و�أفراد جمموعتك النتائج التي َّ
أنت و�أفراد جمموعتك املع ِّلم يف الإجابات ،ثم ا�ستمعوا �إىل التغذية الراجعة منه.
-ناق�ش � َ
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حتليل نقطة التعادل
�إذا علمت �أن م�شروع خالد الإنتاجي التجاري ُين ِتج ِ�سلعة من املواد الطبيعية ،و�أن بيانات تكاليف هذا
امل�شروع اخلا�صة هي كالآتي:
 �سعر البيع للوحدة الواحدة 15 :دينا ًرا. التكلفة املتغرية للوحدة الواحدة 9 :دنانري. التكاليف الثابتة 1500 :دينار.ف�أجب عن الأ�سئلة الآتية:
ِ -1جد نقطة التعادل بالوحدات.
�	-2إذا تو َّقع خالد حتقيق ربح �سنوي مقداره  1200دينار ،فما حجم املبيعات الذي ُيح ِّقق ذلك؟
تغي �سعر بيع الوحدة الواحدة لي�صبح  13دينا ًرا ،فما نقطة التعادل بالوحدات؟
�	-3إذا َّ
ورقة العمل ( :)٦-٣حتليل نقطة التعادل.
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الن�شاط ()6

�إعداد الدرا�سة املالية.

الهدف� :سي�ساعدك هذا الن�شاط على �إعداد الدرا�سة املالية مل�شروعك.

التعليمات:
�ستعمل �ضمن جمموعة.أنت و�أفراد جمموعتك الفراغ مبا هو منا�سب يف اجلدول ( :)٦-٣درا�سة اجلدوى املالية.
املأ � َتو�صلتم �إليه من نتائج ،ثم قدِّ موا و�ص ًفا ملدى جدوى امل�شروع من
ح ِّلل � َأنت و�أفراد جمموعتك ما َّ
الناحيةالربحية.
تتو�صلون �إليها �أمام �أفراد املجموعات الأُخرى.
اعر�ض � َأنت و�أفراد جمموعتك النتائج التي َّ
أنت و�أفراد جمموعتك �إىل التغذية الراجعة من املع ِّلم.
-ا�ستمع � َ
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� ً
أول :ح�ساب التكاليف الت�أ�سي�سية.
ق�صد بالتكاليف الت�أ�سي�سية النفقات التي يتحملها امل�شروع م َّرة واحدة عند ت�أ�سي�سه ،مثل :تكلفة الأرا�ضي
ُي َ
واملباين ،وتكلفة اال�ست�شارات القانونية والت�صاريح و�إعداد درا�سة اجلدوى.
قيمة التكلفة الت�أ�سي�سية
طبيعة التكلفة الت�أ�سي�سية

املجموع:
ثان ًيا :التكاليف الثابتة.
�أ -تكلفة الأدوات واملعدات.
الأدوات واملعدات قيمة الوحدة الواحدة
بالدينار

عدد
الوحدات
الالزمة

التكلفة ال�شهرية
= (قيمة الوحدة ×
عدد الوحدات)

التكلفة ال�سنوية
= (التكلفة
ال�شهرية ×)١٢

املجموع:
ب -تكلفة العمالة املطلوبة.
معايري
املُ�س ّمى الوظيفي
الوظيفة
وو�صف العمل

العدد

الأجر
ال�شهري

املجموع:
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الأجر الإجمايل
الأجر الإجمايل
ال�سنوي
ال�شهري
= الأجر ال�شهري × = الأجر الإجمايل
ال�شهري × ١٢
العدد

ج -تكاليف ثابتة �أُخرى ،مثل� :إيجار املحل.
التكلفة ال�شهرية
نوع التكلفة

التكلفة ال�سنوية
= التكلفة ال�شهرية × ١٢

املجموع:
جمموع التكاليف الثابتة = جمموع تكلفة الأدوات واملعدات  +جمموع تكلفة �أجور العمالة املطلوبة  +جمموع
التكاليف الثابتة الأُخرى.
ثال ًثا :التكاليف املتغرية.
�أ -تكلفة املواد اخلام.
التكلفة ال�شهرية التكلفة ال�سنوية
عدد
قيمة الوحدة الواحدة
املواد اخلام
= (التكلفة
الوحدات = (قيمة الوحدة ×
بالدينار
ال�شهرية × )١٢
عدد الوحدات)
الالزمة

املجموع:
ب -التكاليف املتغرية الأُخرى ،مثل :اال�شرتاكات ال�شهرية.
نوع التكلفة

التكلفة ال�شهرية

التكلفة ال�سنوية
= التكلفة ال�شهرية × ١٢

املجموع:
جمموع التكاليف املتغرية = جمموع تكلفة املواد اخلام  +جمموع التكاليف املتغرية الأُخرى.
راب ًعا :تكلفة امل�شروع الكلية = التكاليف الت�أ�سي�سية  +التكاليف الثابتة  +التكاليف املتغرية.
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خام�سا :حجم التمويل الالزم للم�شروع.
ً
 -١م�صادر متويل امل�شروع.
�أ -ال�شركاء.
القيمة
امل�صدر

اال�سم /اجلهة

ال�شريك الأول
ال�شريك الثاين

%

املجموع:
ب  -االقرتا�ض بغر�ض التمويل (�أفراد� /شركات ُم ِّولة /بنوك).
الن�سبة املئوية
القيمة
امل�صدر
%
املجموع:
ج -دعم الأقارب والأ�صدقاء.
امل�صدر

القيمة

الن�سبة املئوية
%
املجموع:
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الن�سبة
املئوية

 -٢طريقة ال�سداد.
جهة الإقرا�ض /التمويل/
الدعم

قيمة الق�سط

�ساد�سا :الإيرادات.
ً
احل�صة ال�سوقية املُقدَّرة مل�شروعك يف ال�سوق.
الكمية املُن َتجة
ا�سم املُن َتج

مدَّة ا�ستحقاق
الق�سط (كل
�أ�سبوع� ،شهر،
�شهران ،ثالثة
�أ�شهر)...

�سعر الوحدة
الواحدة

املدَّة الزمنية ل�سداد قيمة
القر�ض

الكمية
املبيعة

الإيراد الكلي من
بيع املُن َتج
= الكمية املبيعة
× �سعر الوحدة
الواحدة

جمموع الإيرادات الكلي:
�ساب ًعا :الربح.
الربح = الإيرادات  -التكاليف.

اجلدول ( :)٦-٣درا�سة اجلدوى املالية.
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الدرا�سة املالية
ُتعنى الدرا�سة املالية بتحديد حجم التمويل الالزم لتنفيذ امل�شروع ،وذلك بتحديد جميع التكاليف التي
ُتن َفق على امل�شروع من حلظة ت�أ�سي�سه حتى تنفيذ دورة الإنتاج الأوىل.
ُيكِن ت�صنيف التكاليف �إىل ثالثة �أنواع ،هي:
 -1التكاليف الت�أ�سي�سية :النفقات التي يتحملها امل�شروع م َّرة واحدة عند ت�أ�سي�سه ،مثل :تكلفة الأرا�ضي
واملباين ،وتكلفة اال�ست�شارات القانونية والت�صاريح و�إعداد درا�سة اجلدوى.
 -2التكاليف الت�شغيلية :النفقات التي يتحملها امل�شروع لإمتام عمليات الإنتاج خالل م َّدة زمنية معينة،
وهي تنق�سم �إىل ق�سمني:
�أ -التكاليف الثابتة :النفقات التي يتحملها امل�شروع ،وت�شمل جميع الأن�شطة غري املرتبطة بالإنتاج.
بتغي حجم الإنتاج خالل م َّدة زمنية معينة ،مثل� :إيجار
وهي تظل ثابتة يف جمموعها ،وال تتغري ُّ
املحال ،وتكلفة الآالت واملعدات ،ورواتب املوظفني ،واال�شرتاكات ال�شهرية .غري �أن ح�صة الوحدة
بتغي حجم الإنتاجً .
فمثل� ،إذا زاد حجم الإنتاج ،ف�إن التكلفة
الواحدة من التكاليف الثابتة تتغري ُّ
الثابتة للوحدة الواحدة �ستقل.
ب -التكاليف املتغرية :النفقات التي ُت�ص َرف يف امل�شروع ،وترتبط مبا�شرة باملُنتَج ،وتتغري يف جمموعها
بتغي حجم الإنتاج خالل م َّدة زمنية معينة؛ فكلما زاد عدد الوحدات املُنتَجة زادت التكاليف .غري
ُّ
تغي حجم الإنتاج ،مثل :تكلفة
�أن ح�صة الوحدة الواحدة من التكاليف املتغرية تظل ثابتة عند ُّ
املواد اخلام والعمل املبا�شر ،وتكلفة اخلدمات الإنتاجية من مثل :املاء ،والكهرباء ،والإنرتنت،
والهاتف.
التكاليف املتغرية = التكلفة املتغرية للوحدة الواحدة × عدد الوحدات املُنتَجة.
 -3تكلفة الإنتاج الكلية :وهي ت�ساوي التكاليف الت�أ�سي�سية  +التكاليف الت�شغيلية (التكلفة الثابتة  +التكلفة
املتغرية).
طرائق حتديد الأ�سعار
توجد طرائق ع َّدة لتحديد �أ�سعار الوحدة الواحدة من املُنتَج ،و ُت َع ُّد طريقة الت�سعري على �أ�سا�س التكلفة
�شيوعا حيث �إن:
�أب�سط هذه الطرائق و�أكرثها ً
ال�سعر = �إجمايل تكلفة الوحدة الواحدة من املُنتَج  +ن�سبة هام�ش الربح املُح َّددة
= (�إجمايل التكاليف ÷ عدد الوحدات املتو َّقع بيعها)  +ن�سبة هام�ش الربح املُح َّددة.
ويف هذه احلالة� ،إذا مل تكن التوقعات ودرا�سة التكاليف دقيقة ،ف�إنها �ست�ؤدي �إىل خ�سارة امل�ؤ�س�سة ،وعدم
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حتقيق هام�ش الربح املُح َّدد للتكاليف.
ربح امل�شروعُ :ي ِكن ح�ساب ربح امل�شروع بح�ساب �إيرادات امل�شروع كاملة ،ثم طرح جميع التكاليف منها:
الربح = الإيرادات  -التكاليف.
نقطة التعادل :النقطة التي يت�ساوى عندها حجم الإيرادات التي ُيح ِّققها امل�شروع مع حجم التكاليف التي
ُين ِفقها (�أي ال يوجد ربح وال خ�سارة).
ي�ستعمل �أ�سلوب حتليل نقطة التعادل لتحقيق هدفني رئي�سني ،هما:
�أ -احلكم على �سالمة امل�شروع وجناحه مال ًّيا؛ لأنه يقي�س حجم املبيعات الالزم للوفاء بجميع النفقات.
ب -التخطيط عن طريق تو ُّقع حجم املبيعات الالزم للو�صول �إىل م�ستوى معني من الأرباح.
ُيذ َكر �أن نقطة التعادل ُت ِّثل احل َّد الذي يجب �أن يتخطاه امل�شروع لتحقيق الأرباح.
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�إجابات �أ�سئلة ورقة العمل ( :)٥-٣تقدير الإيرادات.
 -1ما ن�سبة احل�صة ال�سوقية لعامر من �إجمايل املبيعات يف ال�سوق امل�ستهدف؟
ن�سبة احل�صة ال�سوقية لعامر من �إجمايل املبيعات يف ال�سوق امل�ستهدف هي . %20
�	-2إذا بلغ �سعر الطبق الواحد دينارين ون�صف دينار ،فكم �ستبلغ �إيرادات عامر؟
حجم املبيعات مل�شروع عامر = �إجمايل املبيعات يف ال�سوق امل�ستهدف × احل�صة ال�سوقية مل�شروع عامر
= %20 × 5000000
=  1000000وحدة من املُنتَج.
�إيرادات امل�شروع = حجم املبيعات × �سعر الوحدة الواحدة من املُنتَج
= 2.5 × 1000000
=  2500000دينار �سنو ًّيا.
�	-3إذا ارتفعت املبيعات املُتو َّقعة �إىل  6.000.000طبق �سنو ًّيا ،فكم �ستبلغ ح�صة عامر من �إجمايل
املبيعات يف ال�سوق؟
�إجمايل مبيعات م�شروع عامر = �إجمايل املبيعات يف ال�سوق × احل�صة ال�سوقية مل�شروع عامر
= %20 × 6000000
=  1200000طبق.
�	-4إذا �أ�صبح �سعر الطبق الواحد  3دنانري ،فكم �ستبلغ �إيرادات عامر؟
�إيرادات امل�شروع = حجم املبيعات × �سعر الوحدة الواحدة من املُنتَج
= 3 × 1000000
= 3000000دينار �سنو ًّيا.
�	-5إذا انخف�ضت املبيعات املُتو َّقعة �إىل  4000.000طبق �سنو ًّيا ،فكم �ستبلغ ح�صة عامر من �إجمايل
املبيعات يف ال�سوق؟
�إجمايل مبيعات م�شروع عامر = �إجمايل املبيعات يف ال�سوق × احل�صة ال�سوقية مل�شروع عامر
= %20 × 4000000
=  800000طبق.
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�إجابات �أ�سئلة ورقة العمل ( :)٦-٣حتليل نقطة التعادل.
ِ -1جد نقطة التعادل بالوحدات.
هام�ش الربح = �سعر بيع الوحدة  -التكلفة املتغرية للوحدة
=  6 = 9 - 15دنانري.
		
نقطة التعادل بالوحدات = التكاليف الثابتة ÷ هام�ش الربح
=  250 = 6 ÷ 1500وحدة.
� -2إذا تو َّقع خالد حتقيق ربح �سنوي مقداره  1200دينار ،فما حجم املبيعات الذي ُيح ِّقق ذلك؟
يف هذه احلالة ،ي�ضاف الربح املراد حتقيقه �إىل تكاليف امل�شروع الثابتة.
وعليه ،ف�إن:
نقطة التعادل بالوحدات = ( التكاليف الثابتة  +الربح) ÷ هام�ش الربح
= ( 6 ÷ ) 1200 + 1500
= 6 ÷ 2700
=  450وحدة.
�إذن ،لتحقيق ربح مقداره  1200دينار ،يجب �أن ي�ساوي حجم املبيعات  450وحدة.
تغي �سعر بيع الوحدة الواحدة لي�صبح  13دينا ًرا ،فما نقطة التعادل بالوحدات؟
� -3إذا َّ
�إذا �أ�صبح �سعر بيع الوحدة الواحدة  13دينا ًرا ،ف�إن:
هام�ش الربح = �سعر البيع للوحدة الواحدة  -التكلفة املتغرية للوحدة الواحدة
=  13دينا ًرا  9 -دنانري
=  4دنانري.
نقطة التعادل بالوحدات = التكاليف الثابتة ÷ هام�ش الربح
= 4 ÷ 1500
=  375وحدة.
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ن�شاط بيتي:

تتو�صل
ابحث يف �شبكة الإنرتنت عن طرائق �أُخرى حل�ساب نقطة التعادل ،ثم �شارك املع ِّلم والزمالء يف ما َّ
�إليه.
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�أ�سئلة الدر�س
و�ضح املق�صود ٍّ
ِّ -1
مما ي�أتي:
بكل ّ
التكاليف الت�أ�سي�سية------------------------------------------------------------ :
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------التكاليف الت�شغيلية------------------------------------------------------------ :
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------وتغي جمموعها �أو
 -2ما الفرق بني التكاليف الثابتة والتكاليف املتغرية من حيث :ارتباطها باملُن َتجُّ ،
ثباته ،ون�صيب الوحدة؟ هاتِ ً
مثال على ٍّ
كل منها.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -3كيف ُيحدَّد �سعر املُن َتج على �أ�سا�س التكلفة؟
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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ُ -4قدِّر �إجمايل املبيعات من ُمن َتج معني يف ال�سوق امل�ستهدف بنحو  15050000وحدة �سنو ًّيا ،و ُقدِّرت
ن�سبة احل�صة ال�سوقية مل�شروع ُينتِج نف�س النوع من املُن َتجات بنحو  %40من �إجمايل املبيعات يف
ال�سوق:
�أ� -إذا بلغ �سعر الوحدة الواحدة من املُنتَج  ٥دنانري ،فكم �ستبلغ �إيرادات هذا امل�شروع؟
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ب� -إذا بلغ �سعر الوحدة الواحدة من املُنتَج  8 ٫٥دينار ،فكم �ستبلغ �إيرادات امل�شروع؟
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ج� -إذا ارتفعت املبيعات املُتو َّقعة �إىل  ٢٠٠٠٠٠٠٠وحدة �سنو ًّيا ،فكم �ستبلغ ح�صة امل�شروع من �إجمايل
املبيعات يف ال�سوق؟
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------د� -إذا انخف�ضت املبيعات املُتو َّقعة �إىل  ١٣٠٠٠٠٠٠وحدة �سنو ًّيا ،فكم �ستبلغ ح�صة امل�شروع من �إجمايل
املبيعات؟
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------� -5إذا علمت �أن البيانات اخلا�صة بتكاليف �أحد امل�شروعات الإنتاجية هي على النحو الآتي:
�سعر البيع للوحدة الواحدة ٧ :دنانري ،التكلفة املتغرية للوحدة الواحدة ٣ :دنانري ،التكاليف الثابتة:
 ٥٠٠٠٠دينار ،ف�أجب عن الأ�سئلة الآتية:
�أِ -جد نقطة التعادل بالوحدات.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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تغي �سعر بيع الوحدة الواحدة لي�صبح  ١٥دينا ًرا ،فما نقطة التعادل بالوحدات؟
ب�	-إذا َّ
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ج�	-إذا كان �صاحب امل�شروع يتو َّقع حتقيق ربح �سنوي مقداره  ١٠٠٠٠دينار ،فما حجم املبيعات الذي ُيح ِّقق
ذلك؟
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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٩

الدرس التاسع
مرحلة إنشاء المشروع

ً
جيدا ،و�إعداد درا�سة اجلدوى ،والتح ُّقق من فاعلية امل�شروع،
بعد االنتهاء من تخطيط امل�شروع
تخطيطا ً
واحلكم ب�إمكانية جناحه نظر ًّيا ،ت�أتي مرحلة الإن�شاء والتنفيذ ،وهي املرحلة التي يتم فيها البدء بتنفيذ
امل�شروع فعل ًّيا ،وتوجيه �سري العمل وف ًقا ملا هو ُم َّطط له ،حيث تت�ض َّمن هذه املرحلة الرتخي�ص ،والت�سجيل،
وجتهيز املكان ،و�شراء الأدوات والآالت واملعدات الالزمة ل�صنع املُنتَجات ،وت�أمني املوارد الب�شرية واملالية
الالزمة لتنفيذ امل�شروع ،و�إخراج املُنتَج ب�صورة جاذبة ،ومتابعة �أداء الأن�شطة الت�سويقية املتكاملة لتحقيق
الأرباح.

الن�شاط ()1

الهيكل التنظيمي.

الهدف� :سي�ساعدك هذا الن�شاط على تع ُّرف الهيكل التنظيمي.

التعليمات:
�ستجل�س يف دائرة �ضمن حلقة نقا�شية.
ناق�ش املع ِّلم يف الن�ص الآتي:�إن تنفيذ � ِّأي م�شروع يتطلب توافر �إدارة جيدة لتنظيم �أن�شطة امل�شروع ومتابعة �أعماله ،وقد ُي ِّثل الإدارة
�أ�صحاب امل�شروع �أنف�سهم� ،أو �أ�شخا�ص �آخرون �ضمن فريق العمل .تت�ض َّمن عملية التنظيم ح�صر املهــام
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بتخ�ص�صات الأفــراد ،ثم حتديــد ال�ســلطة وامل�س ـ�ؤولية
والأن�شطة الالزمة ،وتق�ســيمها �إلــى جماالت ،وربطها ُّ
وتوزيــعها ،و�إن�شــاء العالقات بيــن الأفراد ،بهدف متكيــن بع�ضهم من العمل بان�ســجام وتنا�سق لتحقيق
�أهداف امل�شروع املن�شودة .وهذا ال يكون �إال ب�إن�شاء هيــكل تنظيمــي للم�شروع ،وما يتبع ذلك من و�صف
وتقييــم للوظائف واحلاجات الوظيفية من موارد ب�شرية ومالية وفنية.
-ا�ستنتج مفهوم الهيكل التنظيمي ومزاياه.

الن�شاط ()2

�إن�شاء الهيكل التنظيمي.

الهدف� :سي�ساعدك هذا الن�شاط على �إن�شاء الهيكل التنظيمي.

التعليمات:
�ستعمل �ضمن جمموعة.أنت و�أفراد جمموعتك الفراغ مبا هو منا�سب يف اجلدول ( :)٧-٣ال�شواغر الوظيفية.
املأ � َأنت و�أفراد جمموعتك الهيكل التنظيمي مل�شروعكم ،م�ستعينني بال�شكل ( :)٣-٣منوذج تو�ضيحي
�أَ ِن�شئ � َلهيكل تنظيمي.
أنت و�أفراد جمموعتك الهيكل التنظيمي مل�شروعكم �أمام �أفراد املجموعات الأُخرى ،ثم ا�ستمعوا
اعر�ض � َ�إىل التغذية الراجعة من املع ِّلم.
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الوظيفة املهارات الواجب
توافرها يف �صاحب
الوظيفة

الأن�شطة الواجب
تنفيذها يف هذه
الوظيفة

الراتب ال�شهري

العدد

اجلدول ( :)٧-٣ال�شواغر الوظيفية.
املدير العام
مدير الإنتاج
رئي�س ق�سم
الإنتاج 1

مدير املبيعات
رئي�س ق�سم
الإنتاج ٢

ع ّمال ع ّمال
التعبئة ع ّمال
الق�ص
والرتكيب والتغليف التوزيع

م�س�ؤول
منطقة
ال�شمال

م�س�ؤول
منطقة
اجلنوب

ع ّمال ع ّمال
ع ّمال
التعبئة ع ّمال
ع ّمال
الق�ص
الت�صميم
الر�سم اجلرافيكي والرتكيب والتغليف التوزيع

ال�شكل ( :)٣-٣منوذج تو�ضيحي لهيكل تنظيمي.
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م�س�ؤول
منطقة
الو�سط

املدير املايل

الن�شاط ()3

خطة تنفيذ امل�شروع.

الهدف� :سي�ساعدك هذا الن�شاط على �إعداد خطة تنفيذ امل�شروع.

التعليمات:
�ستعمل �ضمن جمموعة.أنت و�أفراد جمموعتك الفراغ مبا هو منا�سب يف اجلدول ( :)٨-٣خطة تنفيذ امل�شروع.
املأ � َتتو�صلون �إليها.
ناق�ش � َأنت و�أفراد جمموعتك املع ِّلم يف النتائج التي َّ

املهمة

ا�سم الع�ضو امل َّدة الزمنية

زمن بدء
املهمة

زمن انتهاء
املهمة

املواد
املطلوبة

مالحظات

اجلدول ( :)٨-٣خطة تنفيذ امل�شروع.
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الن�شاط ()4

ت�صميم املُن َتج.

الهدف� :سي�ساعدك هذا الن�شاط على ت�صميم املُن َتج ب�صورته النهائية.

التعليمات:
�ستعمل �ضمن جمموعة.أنت و�أفراد جمموعتك ال�شكل النهائي لل ُمنتَج اخلا�ص مب�شروعكم (ت�صميم منوذج �أويل من
�صمم � َ
 ِّاملُنتَج املراد تقدميه للزبائن).
أنت و�أفراد جمموعتك الت�صميم الأويل ملُنتَجكم �أمام �أفراد املجموعات الأُخرى ،ثم ا�ستمعوا
اعر�ض � َ�إىل التغذية الراجعة من املع ِّلم.
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الهيكل التنظيمي
ُي ِكن تعريف الهيكل التنظيمي ب�أنه ُم َّطط تو�ضيحي ُي ِّثل الآلية الر�سمية التي يدار بو�ساطتها امل�شروع،
و ُتو َّزع مهامه عن طريق حتديد خطوط االت�صال وال�سلطة بني الر�ؤ�ساء واملر�ؤو�سني.
ويف ما ي�أتي بيان ملزايا الهيكل التنظيمي للم�شروع:
 -1تق�ســيم العمــل �إلــى جمموعــات ووظائــف ُم ـ َّددة.
توا�صل الإدارة بني العاملني والقائمني على امل�شروع.
 -2حتديــد خطــوط االت�صــال بني املجموعات لت�ســهيل ُ
 -3حتديد امل�س ـ�ؤوليات وال�صالحيات ال�ضرورية لتحقيق الرقابة.
 -4توفيــر العمالة املنا�سبة ل�ضبط �ســري العمل فــي اجتاه حتقيــق الأهــداف املو�ضوعة.
خطوات بناء الهيكل التنظيمي:
 -1حتديد الأن�شطة الالزمة لتحقيـق �أهـداف امل�شروع.
 -2جتميع الأن�شطة املت�شابهة م ًعا ،ثم و�ضعها يف وحدة �إدارية واحدة ،حيث ُي ِكن جتميعها بح�سب
الوظائف� ،أو املُنتَج� ،أو الزبائن� ،أو املناطق اجلغرافية� ،أو مرحلة الإنتاج.
 -3حتديد العالقات التنظيمية لربط هذه الوحدات ر�أ�س ًّيا و�أفق ًّيا.
 -4حتديد العالقات بني الوحدات الإدارية .
 -5اختيار القوى (الكوادر) الب�شرية وتنميتها لتنفيذ مهام الوحدات الإدارية.
 -6ر�سم الهيكل التنظيمي يف �صورة ُم َّطط ُي ِّ
و�ضح التنظيم وخطوط ال�سلطة وامل�س�ؤولية يف امل�شروع.
 -7مراقبة عملية التنظيم على نح ٍو دائم ،و�إدخال التعديـالت املنا�سبة على الهيكل التنظيمي عند احلاجة
�إىل ذلك؛ حتى يل ّبي � َّأي متغريات مطلوبة.
خطة تنفيذ امل�شروع
تت�ض َّمن مرحلة التنفيذ الفعلي للم�شروع البدء بتطبيق بنود خطة تنفيذ العمل التي ُتعنى بتكليف الأفراد
الذين َّمت اختيارهم للعمل �ضمن فريق عمل امل�شروع باملهام التي �أُنيطت بهم �ساب ًقا ،والتي ُحدِّ دت يف خطة
تنفيذ العمل .ت�شمل خطة تنفيذ العمل حتديد املهام املراد �أدا�ؤها طوال م َّدة تنفيذ امل�شروع ،والأفراد
القائمني على تنفيذها ،وامل َّدة الزمنية الالزمة لذلك.
ويف ما ي�أتي الإجراءات التي تت�ض َّمنها مرحلة التنفيذ الفعلي للم�شروع:
 -1توظيف العمالة (املوارد الب�شرية) الالزمة لتنفيذ املهام وف ًقا للمهارات املطلوبة.
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 -2الو�صف الدقيق للمهام التي ُيتو َّقع �أن ي�ؤديها الأفراد وف ًقا لأهداف امل�شروع وامل َّدة الزمنية املُح َّددة لكل
مهمة.
 -3التوثيـق عن طريق �إعداد ال�سجالت الالزمة لتتبع الأعمال ،وبيان مدى تط ُّورها و�سريها نحو حتقيق
الأهداف ،و�إعداد التقارير الالزمة لت�سجيل الأعمال وما َّمت تنفيذه ،و ُي�شرتَط يف هذه التقارير �أن تكون
تف�صيلية �شاملة لكل الأعمال والأن�شطة.
ت�صميم املُن َتج
بعيدا
رواجا بني الزبائن ً
لكي يت�أ َّكد �أ�صحاب الأفكار وامل�شروعات اجلديدة ال�صغرية �أن ُمنتَجاتهم قد القت ً
يتعي عليهم ت�صنيع مناذج �أولية من ُمنتَجاتهم ،ثم عر�ضها على ع ِّينة من
عن التوقعات والفر�ضيات؛ َّ
الزبائن يف ال�سوق امل�ستهدف ،وتل ّقي التغذية الراجعة منهم بخ�صو�ص جودتها ومدى مطابقتها حلاجاتهم
ورغباتهم؛ ما ي�ساعدهم على تع ُّرف مدى تق ُّبلهم لل ُمنتَج ،ودرجة �إقبالهم على �شرائه .ويف حال كانت
النتائج جيدة ،يبد�أ العمل مبا�شرة ب�إنتاج الكميات املطلوبة من املُنتَج� ،أ ّما �إذا �أ�سفرت النتائج عن �ضرورة
التعديل �أو التح�سني على املُنتَج فال ُب َّد من تطويره وحت�سينه مبا يتواءم ورغبات الزبائن ،ثم �إعادة طرحه
يف ال�سوق واختباره م َّرة �أُخرى ،و�أ ّما �إذا مل يلقَ املُنتَج � ً
إقبال من الزبائن ف ُي َّ
ف�ضل �إعادة النظر فيه ،والتفكري
يف ُمنتَجات �أُخرى.
ويف ما ي�أتي اخلطوات التي مت ُّر بها عملية ت�صميم النماذج الأولية من املُنتَجات:
 -1جمع املعلومات املتعلقة ُمبنتَجات املناف�سني ،ودرا�سة �شكلها ومزاياها و ُمك ِّوناتها.
 -2حتديد املواد الأولية الالزمة للإنتاج.
 -3طرح العديد من الأفكار لتمييز املُنتَج اخلا�ص بامل�شروع من ُمنتَجات املناف�سني.
 -4اعتماد �شكل وت�صميم ابتكاريني مميزين لل ُمنتَج ،و�إ�ضفاء مل�سة من الإبداع عليه.
 -5طرح ع ِّينات جمانية من املُنتَج يف ال�سوق امل�ستهدف.
 -6ا�ستطالع ر�أي الزبائن بخ�صو�ص املُنتَج.
 -7حت�سني املُنتَج وتعديله وف ًقا لآراء الزبائن.
�	-8إعادة طرح املُنتَج املُح َّدث يف ال�سوق امل�ستهدف.
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 -9جمع املعلومات الالزمة عن حجم الطلب على املُنتَج.
 -10تقرير مدى جناح املُنتَج.
 -11البدء بعملية الإنتاج الفعلي لل ُمنتَج.
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ن�شاط بيتي:

ا�ستعن ب�شبكة الإنرتنت� ،أو ب�أحد �أفرد �أ�سرتك ،لتتع َّرف منوذج الهيكل التنظيمي لإحدى امل�ؤ�س�سات ،ثم
ار�سمه ،و�شاركه مع مع املع ِّلم والزمالء.
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�أ�سئلة الدر�س
ِّ -1
و�ضح املق�صود مبفهوم الهيكل التنظيمي.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -2يعتمد �إن�شاء الهيكل التنظيمي مل�شروع ما على جمموعة من اخلطوات ،اذكرها.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------يتم ت�صميم النموذج الأويل من املُن َتج؟
 -3بر�أيك ،ملاذا ُّ
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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10

الدرس العاشر
تسوي�ق ُمن َتجي

"ال تبحث عن زبائن ملُنتَجاتك ،بل ابحث عن ُمنتَجات لزبائنك" (رجل �أعمال ناجح).
ُي َع ُّد الت�سويق �أحد �أهم الأمور التي ُيع َّول عليها يف ا�ستمرارية امل�شروعات وتعظيم �أرباحها ،وبخا�صة يف
ظل حت ُّول العامل �إىل قرية �صغرية ،وازدياد ِح َّدة املناف�سة .ومن هنا ،فقد بات �ضرور ًّيا العمل على جمموعة
من العنا�صر التي يهتم بها علم الت�سويق احلديث؛ فاملُ�س ِّوق الناجح اليوم هو الذي يبحث عن حاجات
النا�س ،و ُين ِتج ما يفي بهذه احلاجات.

الن�شاط ()1

عنا�صر املزيج الت�سويقي.

الهدف� :سي�ساعدك هذا الن�شاط على تع ُّرف عنا�صر املزيج الت�سويقي.

التعليمات:
ناق�ش املع ِّلم يف الن�ص الآتي ،وما يليه من �أ�سئلة:ينبغي لأ�صحاب امل�شروع ت�سويق ُمنتَجاتهم ،وعدم تركها ليتع َّرف عليها الزبائن مبح�ض امل�صادفة؛ �إذ ال ُب َّد
لهم من تعريف الزبائن بها ،و�إخبارهم عن طبيعتها ومزاياها و�سعرها وغري ذلك من املعلومات.
 -1ما املق�صود مبفهوم الت�سويق؟
 -2ما عنا�صر املزيج الت�سويقي؟
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الن�شاط ()2

عالقة عنا�صر املزيج الت�سويقي بعن�صر
الرتويج.

الهدف� :سي�ساعدك هذا الن�شاط على حتديد عالقة عنا�صر املزيج الت�سويقي بعن�صر
الرتويج.
التعليمات:
�سيطرح املع ِّلم الأ�سئلة الآتية:�أ ُّيكم يتذ َّكر مفهوم الرتويج؟
ما املق�صود بو�سائل الرتويج؟
عدِّ دها.
�ستعمل �ضمن جمموعة.ناق�ش املع ِّلم يف الن�ص الآتي:لكل عن�صر من عنا�صر املزيح الت�سويقي ت�أثري يف العنا�صر الأُخرى؛ �إذ ال ُي ِكن لعن�صر واحد فقط
ً
ارتباطا وثي ًقا
حتقيق الأهداف والغايات املطلوبة .ومن املالحظ �أن عن�صر الرتويج يرتبط
بالعنا�صر الأُخرى ،فكيف ُي ِكننا تو�ضيح عالقة عن�صر الرتويج بعنا�صر املزيج الت�سويقي الأُخرى؟
أنت و�أفراد جمموعتك عالقة عن�صر الرتويج بالعنا�صر الأُخرى.
-ا�ستنتج � َ

.
.
.

تتو�صلون �إليها �أمام �أفراد املجموعات الأُخرى ،ثم ا�ستمعوا
اعر�ض � َأنت و�أفراد جمموعتك النتائج التي َّ
�إىل التغذية الراجعة من املع ِّلم.

الن�شاط ()3

اخلطة الرتويجية.

الهدف� :سي�ساعدك هذا الن�شاط على متييز عنا�صر اخلطة الرتويجية لل ُمن َتج.

التعليمات:
�ستعمل �ضمن جمموعة.أنت و�أفراد جمموعتك اخلطة الرتويجية املنا�سبة ملُنتَج م�شروعكم بنا ًء على �إجابة الأ�سئلة
�صمم � َ
 ِّالآتية:
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َ -1من املُ ْع ِلن؟ �أي ،معرفة َمن هو �صاحب الإعالن.
َ -2ملن �أُع ِلن؟ �أي ،تعيني اجلمهور امل�ستهدف.
 -3ماذا �أُع ِلن؟ �أي ،حتديد الأفكار التي يريد �أ�صحاب امل�شروع الإعالن عنها.
 -4ملاذا �أُع ِلن؟ �أي ،بيان الأ�سباب التي تدفع �أ�صحاب امل�شروع �إىل الإعالن.
�	-5أين �أُع ِلن؟ �أي ،ذكر الأماكن املهمة التي ُي ِكن فيها �إي�صال الر�سالة الإعالنية �إىل �أكرب عدد ممكن
من اجلمهور امل�ستهدف.
 -6متى �أُع ِلن؟ �أي ،حتديد ما �إذا كان الإعالن يوم ًّيا� ،أو �شهر ًّيا� ،أو �سنو ًّيا ،وعدد امل ّرات التي �أُع ِلن
فيها ،وامل َّدة الزمنية لذلك.
تتو�صلون �إليها �أمام �أفراد املجموعات الأُخرى ،ثم ناق�شوا
اعر�ض � َأنت و�أفراد جمموعتك النتائج التي َّ
املع ِّلم يف تلك النتائج.
ناق�ش املع ِّلم يف الأهداف التي ي�سعى الرتويج �إىل حتقيقها.أنت و�أفراد جمموعتك ن�صائح ت�سديها �إىل �أ�صحاب امل�شاريع لرتويج ُمنتَجاتهم.
-اقرتح � َ
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لل�سلع �أو اخلدمات التي ُت�ش ِبع رغبات امل�ستهلكني ،من
الت�سويق :جمموعة من الأن�شطة املتكاملة املُ�ص َّممة ِّ
حيث :طبيعة املُنتَجات ،و�أ�سعارها ،وترويجها ،و�أماكن توزيعها.
تبي من هذا التعريف �أن للت�سويق �أربعة عنا�صر رئي�سةُ ،يط َلق عليها جمتمع ًة ا�سم عنا�صر املزيج الت�سويقي.
َي َّ
عنا�صر املزيج الت�سويقي
يت�أ َّلف املزيج الت�سويقي من �أربعة عنا�صر رئي�سة ،هي :املُنتَج ،وال�سعر ،واملكان ،والرتويج .ويف ما ي�أتي بيان
لكل عن�صر من هذه العنا�صر:
ال�سلعة �أو اخلدمة املُق َّدمة للم�ستهلك ،وكل ما يتعلق به ،مثل :ا�ستخدامات
 -1املُنتَج ( :)Productهو ِّ
املُنتَج ،وجودته ،و�شكله ،وتغليفه ،وتعليبه ،وال�ضمان الذي ي�سري عليه ،وخدمات ما بعد البيع.
 -2ال�سعر ( :)Priceال يكفي �صنع ُمنتَجات ُت ِّقق رغبات الزبائن فح�سب ،بل يجب �أن يكون ال�سعر املُح َّدد
ً
مقبول لديهم � ً
يتعي على
لها
أي�ضا .وقد در�سنا �ساب ًقا طرائق حتديد الأ�سعار ،وكيفية ح�سابها؛ لذا َّ
�صاحب امل�شروع درا�سة ال�سيا�سة الت�سعريية درا�سة مت�أنية ،واختيار ال�سعر املنا�سب ٍّ
لكل من امل�شروع
وامل�ستهلك (الزبون) بهدف حتقيق الربح.
ال�سلعة �أو اخلدمة
 -3املكان(ُ : )Placeي َ
ق�صد بذلك مكان وجود املُنتَج الذي ي�ستطيع فيه الزبون �إيجاد ِّ
التي يريدها لقاء ثمن معني.
ق�صد به بيان جميع الأن�شطة امل�س�ؤولة عن التوا�صل مع الزبائن ،وتعريفهم
 -4الرتويج (ُ :)Promotionي َ
ال�سلع واخلدمات لإقناعهم ب�شرائها.
ب�أنواع ِّ
و�سائل الرتويج
توجد و�سائل ع َّدة لرتويج املُنتَجات� ،أهمها:
 -1الإعالن :يكون ذلك عن طريق الإذاعة والتلفاز� ،أو الربيد الإلكرتوين� ،أو الر�سائل الن�صية� ،أو الو�سائل
املطبوعة� ،أو مواقع التوا�صل االجتماعي املختلفة.
 -2البيع ال�شخ�صي :وفيه يكون التوا�صل مع الزبائن مبا�ش ًرا عن طريق مندوبي البيع.
 -3تن�شيط املبيعات :يكون ذلك ب�إقامة املعار�ض ،وعمل امل�سابقات ،وتخفي�ض الأ�سعار ،وتقدمي الهدايا،
وتوزيع الع ِّينات املجانية.
 -4الدعاية والن�شر :يكون ذلك بن�شر معلومات تتعلق بامل�شروع �أو املُنتَجُ ،وي ِكن �أن تظهر يف � ِّأي و�سيلة
�إعالنية من دون مقابل �أو ُّ
تدخل من �صاحب امل�شروع يف �شكل الر�سالة �أو حمتواها.
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عالقة عنا�صر املزيج الت�سويقي بعن�صر الرتويج
ُي ِكن تو�ضيح عالقة عن�صر الرتويج بالعنا�صر الأُخرى للمزيج الت�سويقي على النحو الآتي:
 -1املُن َتج� :إن طبيعة املُنتَج ُتدِّ د طبيعة الإعالنُ .وي ِكن تو�ضيح عالقة املُنتَج ب�أ�سلوب الرتويج يف ما ي�أتي:
لل�سلع ال�صناعية التي تتطلب ت�ضافر
ال�سلع اال�ستهالكية تتطلب تنظيم حمالت �إعالنية ،خال ًفا ِّ
�أِّ -
جهود البيع ال�شخ�صي وترويج املبيعات.
ب -املُنتَجات ذات العالمات التجارية (املاركات) املميزة ينا�سبها الإعالن ب�شكل فريد ُي ِّيزها
من غريها .وعليه ،ف�إن العالمة التجارية ينبغي �أن تظهر يف كل �إعالن عن العالمة التجارية
(املاركة)؛ لرت�سيخ ال�صورة الذهنية لدى الزبائن عن املُنتَج ذي العالمة التجارية وخ�صائ�صها
املميزة.
ال�سلعة اخلارجي (من حيث التعبئة والتغليف) ُي�ؤ ِّثر ت�أث ًريا مبا�ش ًرا يف قرارات اختيار
ج -مظهر ِّ
ال�سلعة ُمغ َّلفة .وعليه ،فال ُب َّد من التن�سيق الدقيق بني
�أ�سلوب الرتويج؛ فمعظم الإعالنات ُت ِ
ظهر ِّ
ت�صميم مظهر ال�سلعة اخلارجي و�أ�سلوب الرتويج �أو الربنامج الإعالين املُ�ص َّمم.
ُخ�ص�ص للرتويج عند ت�سعري املُنتَج؛ فال�سعر املُع َلن عن املُنتَج
 -2ال�سعر :يجب مراعاة التكاليف التي �ست َّ
ال�سلعة ي�سمح بهام�ش ربحي وفري ،ف�إن هذا
ُي�ؤ ِّثر يف �أ�سلوب الرتويج املُ�ص َّمم له .وعليه ،ف�إذا كان �سعر ِّ
الهام�ش الربحي ُي ِّربر تخ�صي�ص ميزانية للرتويج وفرية � ً
أي�ضا ،وهذا يعني وجود عالقة طردية بني
ال�سعر وحجم ميزانية الرتويج.
فال�سلعة التي تكون �أ�سعارها مرتفعة مقارن ًة ب�أ�سعار
تت�أثر و�سيلة الرتويج املختارة بال�سيا�سة ال�سعرية؛ ِّ
ال�سلع الأُخرى قد حتتاج �إىل و�سيلة ترويجية تن�سجم مع هذا ال�سعر املرتفع ،مثل �شركة ال�سيارات التي
ِّ
أنواع (موديالت) من ال�سيارات الفخمة مرتفعة ال�سعر و�سائل ترويج تختلف عن تلك التي
تختار لبع�ض � ٍ
إعالنات لل�سيارات العادية ذات ال�سعر املتو�سط �أو املنخف�ض.
تن�شر فيها �
ٍ
 -3املكان  :ك ّلما كان املُنتَج موجو ًدا يف مكان �أقرب �إىل الزبون و َّفر عليه اجلهد والوقت والنقود؛ لذا جند
خ�ص�ص منافذ توزيع قرب الزبائن امل�ستهدفني؛
ال�شركات واملحال الكربى تفتح ً
فروعا �أُخرى لها� ،أو ُت ِّ
لتُ�س ِّهل عليهم اقتناء ِ�سلعهم.
وقد ُيق ِّرر �أ�صحاب امل�شروع تنظيم حملة �إعالنية مكثفة ِل�سلعة �أو عالمة جتارية (ماركة) معينة؛ ُب ْغ َي َة ترغيب
جتار اجلملة والتجزئة يف �شراء هذه العالمة التجارية (املاركة) وعر�ضها يف متاجرهم وخمازنهم ،وقد
يعمدون �إىل الإعالن عنها يف �شبكة الإنرتنت لأغرا�ض البيع املبا�شر� ،أو عقد �صفقات بيع �إلكرتون ًّيا.
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عنا�صر اخلطة الرتويجية
حتوي اخلطة الرتويجية جملة من العنا�صر ،هي:
 -1املُع ِلن.
 -2الفئة امل�ستهدفة.
 -3الأفكار التي يراد الإعالن عنها.
�	-4أ�سباب عمل الإعالن.
 -5مكان الإعالن.
 -6وقت الإعالن.
�أهداف الرتويج
يهدف الرتويج �إىل حتقيق ما ي�أتي:
 -1تعريف الزبائن باملُنتَجات املعرو�ضة حلفزهم �إىل الإقبال على �شرائها دون غريها.
 -2حماولة �إقناع الفئة امل�ستهدفة مبنافع املُنتَجات وفوائدها.
 -3توفري جميع املعلومات املتعلقة باملُنتَج للزبائن احلاليني واملحتملني.
 -4تغيري االجتاهات والآراء والأمناط ال�سلوكية ال�سلبية لدى بع�ض الزبائن.
 -5تعزيز مواقف الزبائن احلالية الإيجابية عن املُنتَجات بهدف دفعهم �إىل �شرائها با�ستمرار.
ويف ما ي�أتي بع�ض الن�صائح التي ت�ساعدك على الرتويج ملُن َتجك وبيعه للزبائن:
 -1احلر�ص على كل ما يجذب انتباه الزبائن ويثري �إعجابهم يف ما يتعلق باملُنتَج واملوقع.
 -2ال�صدق والأمانة.
 -3التعامل احل�سن.
 -4االهتمام باملظهر ،وارتداء املالب�س املالئمة لطبيعة العمل.
التب�سم وطالقة الوجة يف �أثناء التعامل مع الزبائن.
-5
ُّ
 -6الإن�صات اجليد �إىل ما يطلبه الزبون.
 -7اختيار الألفاظ الوا�ضحة واملنا�سبة يف الرد.
 -8الإقناع ب�إبراز �أهم ال�صفات التي يتميز بها ُمنتَجك عن املُنتَجات املناف�سة.
جيدا ،وتوديعهم بعبارات لطيفة.
�	-9إظهار احلما�سة عند خدمة الزبائن ،والرتحيب بهم ً
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ن�شاط بيتي:

ُم�ستعي ًنا ب�شبكة الإنرتنت ،ابحث عن بع�ض النماذج للخطط الرتويجية ،ثم ادر�س عنا�صرها وكيفية ملئها،
تتو�صل �إليه.
ثم �شارك املع ِّلم والزمالء يف ما َّ
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�أ�سئلة الدر�س
 -1ما الفرق بني الت�سويق والرتويج من حيث املفهوم؟
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -2ما عنا�صر املزيج الت�سويقي؟
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -3اذكر عنا�صر اخلطة الرتويجية.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ِّ -4
و�ضح عالقة عن�صر الرتويج بعن�صر ال�سعر.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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11

الدرس الحادي عشر
المتابعة والتقي�يم

بعد انتهاء فريق العمل يف امل�شروع من تنفيذ الأعمال واملهام والأن�شطة الرئي�سة ل�صنع املُنتَجات
ب�صورتها النهائية ،يجب التح ُّقق من توا ُفق ما ُن ِّفذ على �أر�ض الواقع مع ما ُخ ِّطط له يف درا�سة اجلدوى،
ومراقبة العمل ،ومتابعة الأن�شطة وتقييمها؛ للت�أ ُّكد �أن العمل ي�سري على النحو الأمثل ،واكت�شاف مواطن
ال�ضعف واخللل وحت�سينها ،فما املق�صود باملتابعة والتقييم؟ وما الإجراءات الالزمة ملتابعة امل�شروع وتقييمه
ً
و�صول �إىل اتخاذ القرارات التي تعنى بتح�سني امل�شروع وتطويره؟ وما الطرائق امل�ستخدمة يف متابعة عمل
امل�شروع وتقييم �أدائه؟

الن�شاط ()1

التمييز بني مفهوم املتابعة ومفهوم
التقييم.

الهدف� :سي�ساعدك هذا الن�شاط على التمييز بني مفهوم املتابعة ومفهوم التقييم.

التعليمات:
�ستعمل �ضمن جمموعة. َّأنت و�أفراد جمموعتك على ورقة العمل ( :)7-3املتابعة والتقييم ،ثم �أجيبوا عن ال�س�ؤال الوارد
اطلع � َ
فيها.
تتو�صلون �إليها.
ناق�ش املع ِّلم يف الإجابات التي َّ�شارك املع ِّلم يف مناق�شة ال�س�ؤال الآتي:بر�أيك ،هل ُت ِّثل عمليات املتابعة للم�شروع � َّأي �أهمية؟ ِّ
و�ضح �إجابتك ،ثم ا�ستمع �إىل التغذية الراجعة من
املع ِّلم.
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يحر�ص �أ�صحاب امل�شروع والقائمون عليه على متابعة �سري العمل يف امل�شروع ،وتقييمه من حني �إىل
�آخر؛ للتح ُّقق من مدى فاعلية التنفيذ ،وجناح امل�شروع ،وحتقيقه الأرباح والأهداف والغايات التي
ن�شئ من �أجلها.
�أُ ِ
ويف ما ي�أتي جمموعة من اخل�صائ�ص التي ُت ِّبي الفروق بني عملية التقييم وعملية املتابعة.
�ص ِّنف ًّ
كل منها �إ ّما �إىل املتابعة ،و�إ ّما �إىل التقييم لإجراء عمليتي املتابعة والتقييم ل ِّأي م�شروع:
 -1تت ُّم طوال زمن تنفيذ امل�شروع.
 -2حتدث عند نقاط معينة� ،أو مراحل ُم َّددة من امل�شروع� ،أو يف نهايته.
ُ -3تر ِّكز على نهاية الن�شاط.
ُ -4تر ِّكز على النتائج النهائية.
ُ -5تر ِّكز على الأن�شطة نف�سها ،وكيفية تنفيذها.
ُ -6تر ِّكز على مدى �سري الأعمال ،وكيفية �إدارتها.
 -7تهتم بتو�ضيح التفا�صيل الكلية للأعمال والأن�شطة.
ُ -8تعنى بتحديد م�ستوى الأداء يف العمل.
ورقة العمل ( :)7-3املتابعة والتقييم.
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الن�شاط ()٢

تعرف منوذج التحليل الرباعي (.)SWOT
ُّ

الهدف� :سي�ساعدك هذا الن�شاط على تع ُّرف منوذج التحليل الرباعي (.)SWOT

التعليمات:
ناق�ش املع ِّلم يف الن�ص الآتي:يرى �أ�صحاب امل�شروع غال ًبا �أن طريقة عملهم هي �أف�ضل من غريها للعمل .ولكن ،ال ُب َّد من طرح الأ�سئلة
الآتية على �أ�صحاب امل�شروع �أنف�سهم:
�أ -هل الطريقة املُتَّب َعة يف عمل امل�شروع هي الف�ضلى؟
ب -ما الذي ُي ِكن فعله لزيادة �أرباح امل�شروع؟
ج -ما الذي يحتاج �إىل حت�سني؟
د -كيف ُي ِكن جذب املزيد من الزبائن؟
هـ -هل يدار امل�شروع على نح ٍو يت�سم باملهنية؟

SWOT
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الن�شاط ()٣

كيفية حتليل امل�شروع با�ستخدام منوذج
التحليل الرباعي (.)SWOT

الهدف� :سي�ساعدك هذا الن�شاط على تع ُّرف كيفية حتليل امل�شروع با�ستخدام منوذج التحليل
الرباعي (.)SWOT

التعليمات:
�ستعمل �ضمن جمموعة.أنت و�أفراد جمموعتك احلالة ( :)3-3حتليل امل�شروع.
ادر�س � َتو�صلتم �إليها ،ثم �أجيبوا عن ال�س�ؤال الوارد فيها.
اعر�ض � َأنت و�أفراد جمموعتك النتائج التي َّ
أنت و�أفراد جمموعتك املع ِّلم يف الإجابات ،ثم ا�ستمعوا �إىل التغذية الراجعة منه.
ناق�ش � َتدير رهام ًّ
حمل لطباعة بطاقات الأ�شخا�ص التعريفية ،وقوائم الطعام للمطاعم والأماكن
الرتفيهية .وقد ق َّررت �إعادة النظر يف كيفية �إدارة م�شروعها ،وذلك ملعرفة �إذا كان الأ�سلوب الذي
ناجحا �أم ال .وملتابعة ذلك� ،أع َّدت قائمة حتوي خمتلف اجلوانب املتعلقة
تتبعه يف �إدارة امل�شروع ً
مب�شروعها ،وكانت النتيجة كالآتي:
 طباعة قوائم الطعام للأ�صدقاء بن�صف الثمن. بناء فندق جديد و�سط املدينة قرب حمل رهام. ت�سجيل املبيعات يف دفرت اليومية يوم ًّيا.طباعة بع�ض القوائم للزبائن ب�صورة تفتقر �إىل اجلودة. التعامل اللطيف مع الزبائن دائ ًما. افتتاح ثالثة حمال للطباعة يف املدينة قرب حمل رهام. فتْح �أحد هذه املحال �أبوابه للزبائن ُمب ِّك ًرا كل يوم قبل فتْح حمل رهام ب�ساعة. عدم �سداد �أق�ساط ترخي�ص املحل عن ثالثة الأ�شهر املا�ضية. -زيارة ثالثة فنادق يف املدينة ،واحل�صول على بع�ض الطلبيات اجلديدة.
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 �شيوع خرب م�ؤ َّكد من جمل�س املدينة عن مناق�شة مو�ضوع �إغالق الفعاليات والأن�شطة التجارية يفال�شارع الذي يوجد فيه حمل رهام.
 �شيوع خرب م�ؤ َّكد يفيد بفر�ض احلكومة �ضرائب جديدة.املطلوب  :ت�صنيف الأمور الواردة يف القائمة ال�سابقة �إىل نقاط قوة ونقاط �ضعف وفر�ص وتهديدات
مل�شروع رهام
درا�سة احلالة ( :)3-3حتليل امل�شروع.

الن�شاط ()٤

تطبيق منوذج التحليل الرباعي (.)SWOT

الهدف� :سي�ساعدك هذا الن�شاط على تطبيق منوذج التحليل الرباعي ()SWOT
على م�شروع جمموعتك.

التعليمات:
�ستعمل �ضمن جمموعة.أنت و�أفراد جمموعتك الفراغ يف اجلدول (:)٩-٣التحليل الرباعي مل�شروعي ،بتحديد نقاط
املأ � َال�ضعف ونقاط القوة والتهديدات والفر�ص مل�شروعكم.
أنت و�أفراد جمموعتك عن الأ�سئلة الآتية:
�أجب � َ -1ما الذي ُي ِكنكم فعله لتح�سني نقاط ال�ضعف للم�شروع؟
 -2كيف ُي ِكنكم تعزيز نقاط القوة للم�شروع؟
 -3ما الذي ُي ِكنكم فعله لال�ستفادة من الفر�ص املتاحة �أمام م�شروعكم؟
 -4كيف ُي ِكنكم حماية امل�شروع من التهديدات التي يواجهها؟
أنت و�أفراد جمموعتك �إجابات الأ�سئلة �أمام �أفراد املجموعات الأُخرى.
اعر�ض � َ-ناق�ش املع ِّلم يف �إجابات الأ�سئلة.
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نقاط ال�ضعف

نقاط القوة

التهديدات املحتملة

الفر�ص املتاحة

اجلدول ( :)٩-٣التحليل الرباعي مل�شروعي.

الن�شاط ()5

�إعداد التقرير للم�شروع.

الهدف� :سي�ساعدك هذا الن�شاط على �إعداد التقرير للم�شروع.

التعليمات:
�ستعمل �ضمن جمموعة.أنت و�أفراد جمموعتك البيانات واملعلومات التي َّمت جمعها وف ًقا للتحليل الرباعي اخلا�ص
ح ِّلل � َمب�شروعكم يف الن�شاط ال�سابق.
أنت و�أفراد جمموعتك التقرير الالزم ،بتعبئة اجلدول ( :)11-3تقرير م�شروعي ،الذي ُي ِّ
و�ضح
�أَ ِع َّد � َالتو�صل �إليها ،م�سرت�شدين باجلدول ( :)١٠-٣تقرير امل�شروع لأكل بيتي �صحي.
دالئل النتائج التي َّمت ُّ
تتو�صلون �إليها �أمام �أفراد املجموعات الأُخرى.
اعر�ض � َأنت و�أفراد جمموعتك النتائج التي َّ
-ناق�ش املع ِّلم يف النتائج ،ثم ا�ستمع �إىل التغذية الراجعة منه.
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�أكل بيتي �صحي �إىل مكان عملك.
ا�سم امل�شروع:
 �إعداد وجبات طعام بيتية �صحية للموظفني ب�أ�سعار مناف�سة.�أهداف امل�شروع:
 �إي�صال الوجبات �إىل مكان عمل املوظفني �ساخن ًة. ت ََّبي من حتليل بيانات املتابعة �أن �أهداف امل�شروع حت َّققت مبا ن�سبتهنتائج حتليل البيانات:
 % 90كما هو ُم َّطط لها؛ �إذ القت ُمنتَجات امل�شروع (الوجبات البيتية
ال�صحية للموظفني) � ً
إقبال كب ًريا من املوظفني العاملني يف �شركات
خمتلفة.
 �أ�شارت البيانات �إىل �أن حجم التكاليف الفعلية م�سا ٍو حلجم التكاليفاملُتو َّقعة؛ نظ ًرا �إىل وجود �إدارة فاعلة لعملية الإنتاج.
 ب َّينت النتائج �أن �أداء الأفراد جيد؛ �إذ يحر�ص اجلميع على �أداء املهاماملوكولة �إليهم على �أكمل وجه ،غري �أن بع�ض املُنتَجات تت�أخر ب�سبب
ت� ُّأخر �إعدادهم لها.
جيدا ،و�أنها
 �أظهرت النتائج �أن املواد وامل�صادر ُم�ستث َمرة ا�ستثما ًرا ًت�ستخدم يف العملية الإنتاجية ب�صورة مثالية �سليمة وف ًقا ملا هو ُم َّطط
له.
 �أ�شارت البيانات �إىل �أن النتائج التي ُيح ِّققها امل�شروع هي نتائج جيدة؛ �إذزاد حجم املبيعات مبا ن�سبته  %10من بداية العمل.
التو�صيات� ،أو مقرتحات  -توفري ُمنتَجات غذائية �صحية بح�سب ذوق الزبون؛ ما يعني م�شاركته
�سهم يف ا�ستقطاب
التح�سني والتطوير:
يف اختيار ُمك ِّونات الغذاء الذي يرغب فيه ،وهو ما ُي ِ
زبائن ُج ُدد.
 تدريب العاملني يف امل�شروع لتح�سني �أدائهم ،بحيث ُي ِكنهم �إنتاجالوجبات ب�سرعة �أكرب
التو�سع يف عملية الدعاية والإعالن لل ُمنتَجات عن طريق عمل مطويات
 ُّيتم التعامل معها من قبل..
(برو�شورات) ُتو َّزع على ال�شركات التي مل َّ
اجلدول ( :)١٠-٣تقرير امل�شروع لأكل بيتي �صحي.
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ا�سم امل�شروع:

�أهداف امل�شروع:

نتائج حتليل البيانات:

التو�صيات� ،أو مقرتحات
التح�سني والتطوير:
اجلدول ( :)١١-٣تقرير م�شروعي.

131

املتابعة :عملية منظمة ُم َّططة م�ستمرة ،حتدث ب�صفة دورية منتظمة على مدار عمر امل�شروع ،جلمع
املعلومات عن �إجنازاته وت�أثرياته و�سري عمله ،ثم �إعدادها و�إي�صالها �إىل �إدارة امل�شروع �أو غريها من
اجلهات املعنية؛ ُب ْغ َي َة م�ساعدتها على اتخاذ القرارات املنا�سبة لتنفيذ امل�شروع بكفاءةً ،
و�صول �إىل حتقيق
الأهداف املُ َّ
خطط لها.
�أهمية املتابعة
ُت َع ُّد املتابعة عملية م�ستمرة جلمع البيانات واملعلومات للم�شروعات والربامج وحتليلها ،بهدف حتديد مدى
توا ُفق �سري �أن�شطة امل�شروع مع اخلطة املو�ضوعة لها؛ لبيان و�ضعه احلايل ،وحتليل موقفه ،ومقارنة ما
َت َّقق ً
فعل مبا ُخ ِّطط لتنفيذه ،وحتديد مواطن القوة وا�ستثمارها ،ومواطن ال�ضعف وحت�سينها ،وحتديد
امل�شكالت ،وقيا�س التق ُّدم احلا�صل يف الأن�شطة والعمل ،واتخاذ قرارات بخ�صو�ص الأفراد ،واملوارد،
والوقت ،والتكاليف ،واجلودة ،وكفاءة الأداء.
التقييــم :حتديد م�ستوى الأداء اخلا�ص بن�شاط معني ،ومنحه قيمة معينة.
�أهداف التقييم
يهدف التقييم �إىل قيا�س مدى كفاءة امل�شروع ،وحت ُّقق الأهداف والغايات املن�شودة.
منوذج التحليل الرباعي ()SWOT
ينبغي لأ�صحاب امل�شروع حتليل م�شروعهم كل ثالثة �أ�شهر �أو �أربع ٍة على الأغلب لتقرير �إذا كان ُي ِكنهم
حت�سني �أرباح امل�شروع .وهذا التحليل يت�ض َّمن �أربعة عنا�صر �أ�سا�سية ي�شري �إليها ال�شكل (:)4-3منوذج
التحليل الرباعي ،وهي:
 -1نقاط ال�ضعف )Strengths(.
 -2نقاط القوة (.)Weaknesses
 -3الفر�ص املتاحة ()Opportunities(.
 -4التهديدات املحتملة )Threats(.
							

		 ال�شكل ( :)٤-٣منوذج التحليل الرباعي.
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�أهمية التحليل الرباعي ( :)SWOTي�ساعد حتليل هذه النقاط ( )SWOTعلى حتديد الإيجابيات
وال�سلبيات داخل امل�شروع عن طريق نقاط القوة ونقاط ال�ضعف ،وي�ساعد � ً
أي�ضا على حتديد
الإيجابيات وال�سلبيات املوجودة خارج امل�شروع عن طريق الفر�ص املتاحة والتهديدات املحتملة؛ �إذ �إن
نتائج هذا التحليل لو�ضع امل�شروع ُت َع ُّد ً
عامل مه ًّما يف التخطيط واتخاذ القرارات.
يهدف هذا التحليل �إىل درا�سة العوامل الداخلية ،مثل :البناء على نقاط القوة ،وتخفيف نقاط ال�ضعف.
ويهدف � ً
أي�ضا �إىل درا�سة العوامل اخلارجية ،مثل :اقتنا�ص الفر�ص .ومواجهة التهديدات.
يجب �أن تت�ض َّمن درا�سة العوامل الداخلية (نقاط القوة ،ونقاط ال�ضعف) موارد امل�شروع اخلا�صة ،وهي:
• املوارد الب�شرية :م�ؤهالتهم ،وخرباتهم ،ومهاراتهم ،وقدراتهم الإنتاجية ،وغري ذلك من الأمور املتعلقة
بالعاملني.
• املوارد املادية :املعدات والآالت من حيث كفاءتها وقدرتها الإنتاجية ،واملواد اخلام من حيث جودتها،
وتكلفتها ،ومدى توافرها.
• املوارد املالية :م�صادرها ،وكيفية احل�صول عليها.
ال�سلع� ،أو تقدمي اخلدمات ب�صورة مناف�سة.
• الأن�شطة :الأن�شطة الرئي�سة التي ُتن َّفذ لإنتاج ِّ
• التجارب ال�سابقة :اال�ستفادة من التجارب الناجحة ،مثل زيادة الإنتاجية بتدريب العاملني على عمليات
الإنتاج ،وحت�سني التجارب غري الناجحة وتطويرها ،مثل �ضعف حجم املبيعات لأحد املُنتَجات ب�سبب
عدم وجود حمالت دعائية جيدة له.
� ّأما العوامل اخلارجية (الفر�ص املتاحة ،والتهديدات املحتملة) فت�شمل ما ي�أتي:
• االجتاهات امل�ستقبلية يف جمال امل�شروع.
• االقت�صاد :املحلي ،والوطني ،والعاملي.
• م�صادر التمويل :امل�ؤ�س�سات ،واملانحون.
• الأو�ضاع الدميوغرافية املتعلقة بال�سكان :التغريات يف العمر والعرق واجلن�س (النوع االجتماعي)
والثقافة لدى زبائن امل�شروع املحتملني� ،أو التغريات البيئية الطبيعية ،مثل الكوارث الطبيعية (الزالزل،
الرباكني� ،). ..أو التغريات املادية ،مثل زيادة فر�ص اال�ستثمار والتمويل يف البلد.
ق�صد بذلك مدى �إ�سهام القوانني والأنظمة احلكومية يف جعل العمل يف امل�شروع ً
�سهل �أو
• الت�شريعاتُ :ي َ
�صع ًبا.
تغي �سيا�سة التبادل التجاري مع الدول
• الأحداث املحلية� ،أو الوطنية� ،أو العاملية ،مثل احلروب� ،أو ُّ
الأُخرى.
يف ما ي�أتي منوذج التحليل الرباعي مل�شروع رهام:
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نقاط القوة
نقاط ال�ضعف
 طباعة قوائم الطعام للأ�صدقاء بن�صف الثمن - .ت�سجيل املبيعات يف دفرت اليومية يوم ًّيا. طباعة بع�ض القوائم للزبائن ب�صورة تفتقر �إىل  -التعامل اللطيف مع الزبائن دائ ًما. زيارة ثالثة فنادق يف املدينة ،واحل�صول علىاجلودة.
 عدم �سداد �أق�ساط ترخي�ص املحل عن ثالثة بع�ض الطلبيات اجلديدة.الأ�شهر املا�ضية.
الفر�ص املتاحة
التهديدات املحتملة
 افتتاح ثالثة حمال للطباعة يف املدينة قرب حمل  -بناء فندق جديد و�سط املدينة قرب حمل رهام.رهام.
 فتْح �أحد هذه املحال �أبوابه للزبائن ُمب ِّك ًرا كليوم قبل فتْح حمل رهام ب�ساعة.
 �شيوع خرب م�ؤ َّكد يفيد بفر�ض احلكومة �ضرائبجديدة.
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ن�شاط بيتي:

ابحث يف �شبكة الإنرتنت عن مناذج تقييم مل�شروعات حقيقية ،ثم َّ
اطلع على املعلومات التي وردت فيها ،ثم
�شاركها مع املع ِّلم والزمالء.
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�أ�سئلة الدر�س
و�ضح املق�صود ٍّ
ِّ -1
مما ي�أتي:
بكل ّ

املتابعة------------------------------------------------------------------ :
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------التقييــم----------------------------------------------------------------- :
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2در�ست دعاء العوامل الداخلية والعوامل اخلارجية مل�شروعها اخلا�ص ب�إنتاج �أدوات الزينة من
البال�ستيك والزجاج والورق ،وكانت نتيجة الدرا�سة كما ي�أتي:
 �أحد �أع�ضاء فريقها ميتلك مهارة الر�سم ثالثي الأبعاد.ممن يرغب يف دعم الأعمال الفنية ومتويلها.
 و�صول �أحد الفنانني الت�شكيليني َّ تكلفة الأواين الزجاجية اجلاهزة مرتفعة نو ًعا ما. وجود م�شروع �آخر ي�صنع املُن َتجات نف�سها بجودة عالية.املطلوب:
�ص ِّنف املعلومات ال�سابقة �إىل عوامل داخلية (نقاط قوة ،نقاط �ضعف) ،وعوامل خارجية ( فر�ص
متاحة ،تهديدات حمتملة).
�	-3أظهرت الدرا�سات يف �أحد امل�شروعات اخلا�صة ب�إنتاج ورق اجلدران ما ي�أتي:
 �أداء الأفراد كان �ضعي ًفا؛ نظ ًرا �إىل �إ�سناد املهام �إىل بع�ضهم من غري الأَ ْكفاء �أو املُد َّربني. وجود العديد من �شكاوى الزبائن بخ�صو�ص عدم جودة املُن َتج ،و�ضعف خدمات ما بعد البيع. تراجع �إقبال الزبائن على �شراء ُمن َتجات امل�شروع مبا ن�سبته  %30عن العام ال�سابق. توافر مبلغ 100000دينار يف احل�ساب البنكي للم�شروع غري ُم�ستث َمر من العام ال�سابق.املطلوب:
قدِّم التو�صيات �أو مقرتحات التح�سني والتطوير ملعاجلة مناحي اخللل ال�سابقة.
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�أ�سئلة الوحدة
ال�س�ؤال الأولِّ :
و�ضح املق�صود باملفاهيم الآتية:

امل�شروع ال�صغري------------------------------------------------------------ :
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------الرتويج------------------------------------------------------------------ :
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------الت�سويق------------------------------------------------------------------ :
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ال�س�ؤالالثاين:تتك َّوندورةحياةامل�شروعمنمراحلعدَّة،حدِّداملرحلةالتي ُت ِّثلها ٌّ
كلمنالإجراءاتالآتية:
�أ -تكليف �أفراد فريق العمل بتنفيذ املهام املوكولة �إليهم.
ب -درا�سة �إمكانية تنفيذ امل�شروع على �أر�ض الواقع.
ج -حتديد الفكرة.
د -البدء بعملية الإنتاج.
هـ -متابعة فريق العمل ب�صورة دائمة.
و -ممار�سة الن�شاط الذي �أُن�شِ ئ امل�شروع لأجله.
ز�	-إعداد خطة العمل الالزمة لتنفيذ امل�شروع.
ال�س�ؤال الثالث :توجد معايري عدَّة ُتدِّد مدى جدوى فكرة امل�شروع ،منها �ضرورة توافر ر�أ�س املال
الالزم لتطبيق فكرة امل�شروعِّ ،
و�ضح ذلك.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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ال�س�ؤال الرابع :كيف ُيكِنك حتديد �إذا كان الهدف امل�صوغ ً
قابل للقيا�س �أم ال؟

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ال�س�ؤال اخلام�س :عند تعبئة منوذج العمل التجاري لأيِّ م�شروع ،كيف ُيكِن حتديد ما ي�أتي:

�أ -هيكل التكاليف----------------------------------------------------------- :
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ب -م�صادر الإيرادات--------------------------------------------------------- :
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ال�س�ؤال ال�ساد�س :اذكر �أهم الطرائق امل�ستخدمة يف جمع البيانات الثانوية.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ال�س�ؤال ال�سابع :ماذا ي�ستفاد من �إجراء ك ِّل درا�سة من الدرا�سات الآتية:
�أ -الدرا�سة ال�سوقية--------------------------------------------------------- :
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ب -الدرا�سة الفنية--------------------------------------------------------- :
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ج-الدرا�سة املالية---------------------------------------------------------- :
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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ال�س�ؤال الثامن :عند �إجراء الدرا�سة ال�سوقية ،كيف ُيكِن فهم طبيعة ٍّ
مما ي�أتي:
كل ّ

�أ -ال�سوق----------------------------------------------------------------- :
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ب -الزبائن و�صفاتهم-------------------------------------------------------- :
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ج -املناف�سني-------------------------------------------------------------- :
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------يتم حتديد ٍّ
كل من الطاقة الإنتاجية وخطوات
ال�س�ؤال التا�سع :عند �إجراء الدرا�سة الفنية لأيِّ م�شروعُّ ،
الإنتاج ،فما الفرق بينهما من حيث املفهوم؟
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ال�س�ؤال العا�شر :بلغت تكلفة املبنى يف �أحد امل�شروعات  100000دينار ،وتكلفة اال�ست�شارات القانونية
و�إعداد درا�سة اجلدوى  2300دينار ،وبلغت التكاليف الثابتة  2800دينار ،وقد ُ�صنِعت  550وحدة من
املُن َتج ،وكانت تكلفة املُن َتج املتغرية للوحدة الواحدة  4دنانري .ما تكلفة الإنتاج الكلية؟

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ال�س�ؤال احلادي ع�شر :تت�ض َّمن مرحلة التنفيذ الفعلي للم�شروع جمموعة من الإجراءات ،اذكرها.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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ال�س�ؤال الثاين ع�شر :ادر�س احلالة الآتية:
قامت �إدارة �أحد امل�شروعات بتحليل العوامل الداخلية والعوامل اخلارجية مل�شروعها ،وكانت النتيجة
كالآتي:
 ارتفاع تكلفة بع�ض املواد اخلام نو ًعا ما. تن ُّوع املُن َتجات. نظام ت�سويقي متميز. ارتفاع �أ�سعار املُن َتج مقارن ًة ب�أ�سعار املناف�سني. فاعلية (قوة) العالمة التجارية ملُن َتجات امل�شروع. �إمكانية تطوير املُن َتجات الإبداعية يف امل�شروع. زيادة احل�ص�ص ال�سوقية لبع�ض املناف�سني. تف�ضيل الزبائن ملُن َتجات امل�شروع. زيادة الطلب على املُن َتجات. فر�ض نوع جديد من الر�سوم اجلمركية على املُن َتجات.املطلوب:
�ص ِّنف العوامل ال�سابقة �إىل نقاط �ضعف ،ونقاط قوة ،وفر�ص متاحة ،وتهديدات حمتملة ،وف ًقا لنموذج
التحليل الرباعي الآتي:
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نقاط ال�ضعف

نقاط القوة

التهديدات املحتملة

الفر�ص املتاحة

الوحدة الرابعة

٤

ت�أ�سي�س ال�شركات

 بر�أيك ،كيف ُي ِكن ت�سجيل م�شروعك لي�صبح �شركة قائمة ب�صورة قانونية؟
 ما نوع ال�شركة التي ترغب يف �إن�شائها؟
 بر�أيك ،كيف ُي ِكنك احلفاظ على ا�ستمرارية م�شروعك �أو ن�شاط �شركتك يف ال�سوق؟

141

املقدمة
عرف الإن�سان امل�شروعات منذ ال ِق َدم ،وا�ستخدمها يف كثري من �أن�شطته التجارية الهادفة �إىل
الربح ،و�سعى على م ِّر الع�صور �إىل تطويرها.
ناظرة
وتو�سعها لت�صبح ُم ِ
ونظ ًرا �إىل تط ُّور امل�شروعات ال�صغرية واملتو�سطة يف �أغلب الأحيانُّ ،
للم�شروعات الكبرية �أو ال�ضخمة؛ ف�إن الأفراد يعجزون عن تنفيذها ،وحت ُّمل عناء �إن�شائها
أ�سي�سا على ذلك ،فقد ازدادت احلاجة �إىل خمتلف �أنواع ال�شركات التي �أ�صبحت
منفردين .وت� ً
ت�ؤدي دو ًرا مه ًّما يف احلياة االقت�صادية يف خمتلف املجتمعات ،وباتت الأداة املُثلى للنهو�ض
االجتماعي واالقت�صادي .ثم �إن هذه الأهمية ازدادت حتى �أ�صبحت الكثري من هذه ال�شركات
تتمتع ب�إمكانات كربى ،لتُم ِّثل مع مرور الوقت قوة اقت�صادية كبرية .وقد �أ ّدى ذلك �إىل �إن�شاء
وجهها مبا يخدم امل�صلحة العامة ،حيث َ�س َّنت الدول لهذا
جهة قانونية تراقب هذه ال�شركات و ُت ِّ
الغر�ض قوانني خا�صة� ،أف�ضت �إىل �أ�شكال قانونية ُمتعدِّ دة للهيئات املُ َّ
رخ�ص لها مزاولة العمل
التجاري ،وهي �إ ّما م�ؤ�س�سة فردية ،و�إ ّما �شركة.
تتناول هذه الوحدة �أنواع ال�شركات ،ومراحل ت�أ�سي�سها ،و�إجراءات ت�سجيلها قانون ًّيا والبدء
بتنفيذ �أن�شطتها على اختالفها.

نتاجات التع ُّلم من الوحدة
ُيتو َّقع من الطالب بعد درا�سة هذه الوحدة �أن يكون قاد ًرا على:
 تع ُّرف مفهوم ال�شركة.	متييز �أنواع ال�شركات بع�ضها من بع�ض. حتديد خطوات ت�سجيل الأعمال ب�صورة ر�سمية. التمييز بني مفهومي اال�سم التجاري والعالمة التجارية. تع ُّرف مفهومي الر�ؤية والر�سالة. اختيار ا�سم خا�ص منا�سب للم�شروع.	متييز مفهوم الرمز ( )logoمن مفهوم ِّال�شعار (.)Slogan
 تع ُّرف مهارات املدير الناجح. تطبيق م�صفوفة الأولويات لتنظيم �أولويات عمله. اتباع خطوات ِّحل امل�شكالت لإيجاد احللول املنا�سبة مل�شكلة معينة.
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 تطبيق �أ�سلوب (ربح ربح) يف املفاو�ضات.	متييز مفهوم ُّالتعث املايل من مفهوم الإفال�س.
 ا�ستنباط مراحل ُّالتعث املايل والف�شل االقت�صادي.
 ا�ستنتاج الفرق بني الف�شل املايل والف�شل االقت�صادي. حتديد م� ِّؤ�شرات ُّالتعث املايل امل�ؤدي �إىل الإفال�س.
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١

الدرس األول
الشركات وأنواعها

	ي ِكن ل ِّأي فرد ال�شروع يف �إن�شاء م�شروع �إن خطرت له فكرة جيدة ،و ُو ِجد زبائن م�ستعدون ل�شراء
ُ
كاف ل�شراء �أدوات العمل الالزمة للإنتاج .ولكن� ،إذا �أراد �صاحب امل�شروع
ُمنتَجاته ،وتوافر لديه ر�أ�س مال ٍ
و�سعه ويح�صل على ا�ستثمارات ومتويل لذلك ،فيجب عليه �إ�ضفاء الطابع الر�سمي على م�شروعه،
�أن ُي ِّ
وتب ّني ممار�سات �أكرث ر�سمية ،وذلك بت�سجيل امل�شروع وترخي�صه قانون ًّيا.
�إن و�ضوح الآلية التي يتم بها ت�سجيل امل�شروعات ُي ِّ
�شجع الأن�شطة اال�ستثمارية ،و�إن
عزز بيئة الأعمال ،و ُي ِّ
�سهم يف تنمية عجلة االقت�صاد الوطني.
تب�سيط �إجراءات الت�سجيل لل�شركات -على اختالف �أنواعهاُ -ي ِ
ولهذا ،ينبغي لأ�صحاب امل�شروعات �إدراك �أهمية تع ُّرف �آلية ت�سجيل �أعمالهم وترخي�صها ب�صورة قانونية،
فما املق�صود بال�شركة؟ وكيف ُي ِكن ت�سجيلها قانون ًّيا ب�صورة ر�سمية؟
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الن�شاط ()١

مفهوم ال�شركة.

الهدف� :سي�ساعدك هذا الن�شاط على تع ُّرف مفهوم ال�شركة.

التعليمات:
قدِّ ْم ملع ِّلمك كلمات مفتاحية مرتبطة مبفهوم ال�شركة.�ستخد ًما الكلمات املفتاحية التي ُك ِتبت على اللوح.
 ُ�ص ْغ تعري ًفا ملفهوم ال�شركةُ ،م ِ-ناق�ش املع ِّلم يف مفهوم ال�شركة.
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الن�شاط ()2

التمييز بني �أنواع ال�شركات الختيار �شكلها
القانوين.

الهدف� :سي�ساعدك هذا الن�شاط على التمييز بني �أنواع ال�شركات الختيار �شكلها القانوين.

التعليمات:
�ستعمل �ضمن جمموعة.أنت و�أفراد جمموعتك بطاقة واحدة من بني البطاقات التي تتناول �أنواع ال�شركات.بحيث تقوم:
اخرت � َأنت و�أفراد جمموعتك اخلرب؛ على
املجموعة الأوىل :كتابة موجز لأهم الأخبار ،وتق ُّم�ص دور املذيع (�أَ ِع َّد � َ
�أن يحوي ماهية عمل ال�شركة ،وطبيعة ر�أ�س مالها ،و�إدارتها ،وم�س�ؤوليات ال�شركاء).
(�ص ْغ مع �أفراد جمموعتك بع�ض
املجموعة الثانية� :إعداد لقاء �صحفي بني مرا�سل �صحفي ومدير �شركة ُ
الأ�سئلة التي تتناول ماهية عمل ال�شركة ،وطبيعة ر�أ�س مالها ،و�إدارتها ،وم�س�ؤوليات ال�شركاء ،ثم اتَّفق مع
�أفراد املجموعة على اختيار ع�ضوين يتق َّم�ص �أحدهما دور مدير ال�شركة ،ويتق َّم�ص الآخر دور املرا�سل
ال�صحفي).
املجموعة الثالثة :مدير عالقات عامة يف �شركة (ي�شرح ملجموعة ز ّوار ماهية عمل ال�شركة ،وطبيعة ر�أ�س
مالها ،و�إدارتها ،وم�س�ؤوليات ال�شركاء).
املجموعة الرابعة :موظف يف �شركة ُيق ِنع �صدي ًقا له بالعمل معه يف ال�شركة نف�سها (ي�شرح ل�صديقه ماهية
عمل ال�شركة ،وطبيعة ر�أ�س مالها ،و�إدارتها ،وم�س�ؤوليات ال�شركاء).
املجموعة اخلام�سة :والد ُيق ِنع �أبناءه الكبار بفكرة ال�شركة التي يريد �أن ُي� ِّؤ�س�سها ( ُي ِّ
و�ضح لهم ماهية عمل
ال�شركة ،وطبيعة ر�أ�س مالها ،و�إدارتها ،وم�س�ؤوليات ال�شركاء).
اعر�ض انت وجمموعتك النتائج التي تو�صلتم �إليها �أمام املجموعات الأُخرى ،وناق�ش املعلم بتلكالنتائج.
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امل�ؤ�س�سة الفردية
�أب�سط �شكل للأعمال التي ميتلكها �شخ�ص طبيعي واحد فقط ،بعد ح�صوله على ت�صريح العمل واحرتاف
التجارة من مراقب �سجل التجارة يف مركز وزارة ال�صناعة والتجارة� ،أو �أمني ال�سجل التجاري يف
املحافظات.
قانون ًّيا ،ال تنف�صل ال�شخ�صية االعتبارية والذمة املالية لهذه امل�ؤ�س�سة عن مالكها بو�صفه امل�س�ؤول الوحيد
عن جميع االلتزامات املالية والإدارية والقانونية جتاه الآخرين.
�أ ّما احلد الأدنى من ر�أ�س املال املطلوب لها فهو  1.000دينار �أردين ،وال ُي�شرتَط �إيداع ر�أ�س املال ،ولكن
يحق ملراقب �سجل التجارة �أن يطلب �إثبا ًتا ل�صحة وجود ر�أ�س املال املُ�ص َّرح به.
البطاقة رقم ( :)1امل�ؤ�س�سة الفردية.
�شركة الت�ضامن
تت�أ َّلف �شركة الت�ضامن من �شريكني اثنني على الأقل ،وال يزيد العدد فيها على � 20شري ًكا ،ويجب يف
ال�شريك �أن ُي ِت َّم الثامنة ع�شرة من عمره على الأقل ،ويكت�سب فيها كل �شريك �صفة جتارية.
قانون ًّيا ،ف�إن كل �شريك م�س�ؤول ب�أمواله ال�شخ�صية عن كامل ديون ال�شركة والتزاماتها؛ �أي �إن م�س�ؤولية
ال�شركاء لي�ست حمدودة ،وهذا يعني �أنه ال توجد �شخ�صية م�ستقلة ل�شركات الت�ضامن ،و�أنها ال تتطلب
وجود حمامني �إال يف حال جتا َوز ر�أ�س املال  5.000دينار �أردين.
�أ ّما احلد الأدنى من ر�أ�س املال املطلوب لهذا النوع من ال�شركات فهو  1.000دينار �أردين.
البطاقة رقم (� :)2شركة الت�ضامن.
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�شركة التو�صية الب�سيطة
ت�ضم هذه ال�شركة جمموعة من ال�شركاء يرتاوح عددهم ما بني � 2إىل � 20شري ًكاُ ،ي�ص َّنفون على النحو
الآتي:
ال�شركاء املت�ضامنون :ال�شركاء الذين يتولون �إدارة ال�شركة وممار�سة �أعمالها� ،إ�ضاف ًة �إىل م�س�ؤوليتهم
بالت�ضامن والتكافل عن ديون ال�شركة وااللتزامات املرتتبة عليها ،مبا يتجاوز ح�ص�صهم يف ر�أ�س املال،
وذلك بتغطية املتبقي من �أموالهم ال�شخ�صية.
ال�شركاء املو�صون :ال�شركاء الذين ي�شاركون يف ر�أ�س املال من دون �أن يحق لهم التدخل يف �إدارة ال�شركة
�أو ممار�سة �أعمالها ،ويكون ك ٌّل منهم م�س� ًؤول عن ديون ال�شركة وااللتزامات املرتتبة عليها مبقدار ح�صته
يف ر�أ�س مال ال�شركة.
قانون ًّيا ،ف�إن �شركة التو�صية الب�سيطة ال تتطلب وجود حمامني �إال �إذا جتاوز ر�أ�س املال  5.000دينار
�أردين.
�أ ّما احلد الأدنى من ر�أ�س املال املطلوب لهذا النوع من ال�شركات فهو  1.000دينار �أردين.
البطاقة رقم (� :)3شركة التو�صية الب�سيطة.
ال�شركة حمدودة امل�س�ؤولية
يكون عدد ال�شركاء يف هذه ال�شركة اثنني ف�أكرث (قد يقت�صر العدد على �شخ�ص واحد مبوافقة
وزير ال�صناعة والتجارة) ،و ُي َع ُّد جميع ال�شركاء فيها حمدودي امل�س�ؤولية ،وتكون ال�شركة مبوجوداتها
و�أموالها م�س�ؤولة عن ديونها والتزاماتها جتاه الآخرين ،وتقت�صر م�س�ؤولية كل �شريك جتاه ديون ال�شركة
وااللتزامات املرتتبة عليها مبقدار ح�صته يف ر�أ�س املالّ .
ويتول �إدارة ال�شركة هيئة مديرين من
ال�شركاء ،وقد ُي َّعي لها مدير من غري ال�شركاء.
قانون ًّيا ،ف�إن هذا النوع من ال�شركات يتطلب وجود مدقق للح�سابات ،وتعيني حمامني �إذا كان ر�أ�س مالها
يتعي على املحامي تقدمي ما َيلزم من بيانات ت�صريح العالقة
يزيد على  20.000دينار �أردين ،وهنا َّ
بني املحامي والوكيل.
�أ ّما احلد الأدنى من ر�أ�س املال املطلوب لهذا النوع من ال�شركات فهو دينار �أردين.
البطاقة رقم ( :)4ال�شركة حمدودة امل�س�ؤولية.
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ال�شركة امل�ساهمة اخلا�صة
يكون عدد ال�شركاء يف هذه ال�شركة اثنني ف�أكرث (قد يقت�صر العدد على �شخ�ص واحد مبوافقة وزير
ال�صناعة والتجارة) ،وهي ُت َع ُّد من ال�شركات ذات امل�س�ؤولية املحدودة ،وميكن تداول �أ�سهمها يف ال�سوق
املالية ،ويكون جميع ال�شركاء فيها حمدودي امل�س�ؤولية ،وتكون ال�شركة مبوجوداتها و�أموالها م�س�ؤولة عن
ديونها والتزاماتها جتاه الآخرين� ،أ ّما م�س�ؤولية ال�شركاء فتكون مبقدار ح�ص�صهم يف ر�أ�س املال.
قانون ًّيا ،ف�إن هذا النوع من ال�شركات يتطلب وجود مدقق للح�سابات ،وتعيني حمامني ،ويبلغ احلد الأدنى
املطلوب من ر�أ�س مال ال�شركة  50.000دينار �أردين.
البطاقة رقم (� :)5شركة امل�ساهمة اخلا�صة.
ال�شركة امل�ساهمة العامة
يق�سم ر�أ�س مال هذه ال�شركة �إىل �أ�سهم قابلة للتداول يف ال�سوق املالية ،وهو ُيج َّمع باالكتتاب العام
للجمهور ،بحيث يحق ل ِّأي �شخ�ص االكتتاب فيهّ ،
ويتول �إدارتها جمل�س �إدارة منتخب من امل�ساهمني،
�أ ّما ذمتها املالية فتكون منف�صلة عن امل�ساهمني.
جمل�س الإدارة :عدد من امل�ساهمني يف ال�شركة امل�ساهمة العامة ،ينتخبهم امل�ساهمون ليتو ّلوا �إدارة
ال�شركة ،وال يزيد عددهم على  11ع� ًضوا.
قانون ًّيا ،ف�إن هذا النوع من ال�شركات يتطلب وجود مدقق للح�سابات ،وتعيني حمامني ،ويبلغ احلد الأدنى
املطلوب من ر�أ�س مال ال�شركة 50.000دينار �أردين.
البطاقة رقم (� :)6شركة امل�ساهمة العامة.
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ال�شركة :هيئة ُت� َّؤ�س�س �أو ُت َّ
�سجل وفق القوانني املُط َّبقة يف الدولة؛ �سواء �أكانت تهدف �إىل الربح
نظم و ُت َّ
�أم ال ،وقد تكون مملوكة من القطاع اخلا�ص �أو احلكومة،عل ًما ب�أن الهدف من ت�أ�سي�س ال�شركات هو �أداء
ن�شاط جتاري �أو خدمي يف املجتمع.
�أنواع ال�شركات
امل�ؤ�س�سة الفردية� :أب�سط �شكل للأعمال التي ميتلكها �شخ�ص طبيعي واحد فقط ،بعد ح�صوله على ت�صريح
العمل واحرتاف التجارة من مراقب �سجل التجارة يف مركز وزارة ال�صناعة والتجارة� ،أو �أمني ال�سجل
التجاري يف املحافظات.
قانون ًّيا ،ال تنف�صل ال�شخ�صية االعتبارية والذمة املالية لهذه امل�ؤ�س�سة عن مالكها بو�صفه امل�س�ؤول الوحيد
عن جميع االلتزامات املالية والإدارية والقانونية جتاه الآخرين.
�أ ّما احلد الأدنى من ر�أ�س املال املطلوب لها فهو  1.000دينار �أردين ،وال ُي�شرتَط �إيداع ر�أ�س املال ،ولكن
يحق ملراقب �سجل التجارة �أن يطلب �إثبا ًتا ل�صحة وجود ر�أ�س املال املُ�ص َّرح به.
�شركة الت�ضامن :تت�أ َّلف �شركة الت�ضامن من �شريكني اثنني على الأقل ،وال يزيد العدد فيها على � 20شري ًكا،
ويجب يف ال�شريك �أن ُي ِت َّم الثامنة ع�شرة من عمره على الأقل ،ويكت�سب فيها كل �شريك �صفة جتارية.
قانون ًّيا ،ف�إن كل �شريك م�س�ؤول ب�أمواله ال�شخ�صية عن كامل ديون ال�شركة والتزاماتها؛ �أي �إن م�س�ؤولية
ال�شركاء لي�ست حمدودة ،وهذا يعني �أنه ال توجد �شخ�صية م�ستقلة ل�شركات الت�ضامن ،و�أنها ال تتطلب
وجود حمامني �إال يف حال جتا َوز ر�أ�س املال  5.000دينار �أردين.
�أ ّما احلد الأدنى من ر�أ�س املال املطلوب لهذا النوع من ال�شركات فهو  1.000دينار �أردين.
�شركة التو�صية الب�سيطة :ت�ضم هذه ال�شركة جمموعة من ال�شركاء يرتاوح عددهم ما بني � 2إىل 20
�شري ًكاُ ،ي�ص َّنفون على النحو الآتي:
ال�شركاء املت�ضامنون :ال�شركاء الذين يتولون �إدارة ال�شركة وممار�سة �أعمالها� ،إ�ضاف ًة �إىل م�س�ؤوليتهم
بالت�ضامن والتكافل عن ديون ال�شركة وااللتزامات املرتتبة عليها ،مبا يتجاوز ح�ص�صهم يف ر�أ�س املال،
وذلك بتغطية املتبقي من �أموالهم ال�شخ�صية.
ال�شركاء املو�صون :ال�شركاء الذين ي�شاركون يف ر�أ�س املال من دون �أن يحق لهم التدخل يف �إدارة ال�شركة
�أو ممار�سة �أعمالها ،ويكون ك ٌّل منهم م�س� ًؤول عن ديون ال�شركة وااللتزامات املرتتبة عليها مبقدار ح�صته
يف ر�أ�س مال ال�شركة.
قانون ًّيا ،ف�إن �شركة التو�صية الب�سيطة ال تتطلب وجود حمامني �إال �إذا جتاوز ر�أ�س املال  5.000دينار �أردين.
�أ ّما احلد الأدنى من ر�أ�س املال املطلوب لهذا النوع من ال�شركات فهو  1.000دينار �أردين.
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ال�شركة حمدودة امل�س�ؤولية :يكون عدد ال�شركاء يف هذه ال�شركة اثنني ف�أكرث (قد يقت�صر العدد على
�شخ�ص واحد مبوافقة وزير ال�صناعة والتجارة) ،و ُي َع ُّد جميع ال�شركاء فيها حمدودي امل�س�ؤولية ،وتكون
ال�شركة مبوجوداتها و�أموالها م�س�ؤولة عن ديونها والتزاماتها جتاه الآخرين ،وتقت�صر م�س�ؤولية كل �شريك
جتاه ديون ال�شركة وااللتزامات املرتتبة عليها مبقدار ح�صته يف ر�أ�س املالّ .
ويتول �إدارة ال�شركة هيئة
مديرين من ال�شركاء ،وقد ُي َّعي لها مدير من غري ال�شركاء.
قانون ًّيا ،ف�إن هذا النوع من ال�شركات يتطلب وجود مدقق للح�سابات ،وتعيني حمامني �إذا كان ر�أ�س مالها
يتعي على املحامي تقدمي ما َيلزم من بيانات ت�صريح العالقة بني
يزيد على  20.000دينار �أردين ،وهنا َّ
املحامي والوكيل.
�أ ّما احلد الأدنى من ر�أ�س املال املطلوب لهذا النوع من ال�شركات فهو دينار �أردين.
ال�شركة امل�ساهمة اخلا�صة :يكون عدد ال�شركاء يف هذه ال�شركة اثنني ف�أكرث (قد يقت�صر العدد على
�شخ�ص واحد مبوافقة وزير ال�صناعة والتجارة) ،وهي ُت َع ُّد من ال�شركات ذات امل�س�ؤولية املحدودة ،وميكن
تداول �أ�سهمها يف ال�سوق املالية ،ويكون جميع ال�شركاء فيها حمدودي امل�س�ؤولية ،وتكون ال�شركة مبوجوداتها
و�أموالها م�س�ؤولة عن ديونها والتزاماتها جتاه الآخرين� ،أ ّما م�س�ؤولية ال�شركاء فتكون مبقدار ح�ص�صهم يف
ر�أ�س املال.
قانون ًّيا ،ف�إن هذا النوع من ال�شركات يتطلب وجود مدقق للح�سابات ،وتعيني حمامني ،ويبلغ احلد الأدنى
املطلوب من ر�أ�س مال ال�شركة  50.000دينار �أردين.
ال�شركة امل�ساهمة العامة :يق�سم ر�أ�س مال هذه ال�شركة �إىل �أ�سهم قابلة للتداول يف ال�سوق املالية ،وهو
ُيج َّمع باالكتتاب العام للجمهور ،بحيث يحق ل ِّأي �شخ�ص االكتتاب فيهّ ،
ويتول �إدارتها جمل�س �إدارة منتخب
من امل�ساهمني� ،أ ّما ذمتها املالية فتكون منف�صلة عن امل�ساهمني.
جمل�س الإدارة :عدد من امل�ساهمني يف ال�شركة امل�ساهمة العامة ،ينتخبهم امل�ساهمون ليتو ّلوا �إدارة ال�شركة،
وال يزيد عددهم على  11ع� ًضوا.
قانون ًّيا ،ف�إن هذا النوع من ال�شركات يتطلب وجود مدقق للح�سابات ،وتعيني حمامني ،ويبلغ احلد الأدنى
املطلوب من ر�أ�س مال ال�شركة 50.000دينار �أردين.
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ن�شاط بيتي:

ا�ستف�سر من �أفراد �أ�سرتك عن �أحد �أ�صحاب ال�شركات الذين يعرفونهم ،وعن نوع ال�شركة التي ميلكها
هذا الرجل ،ثم اكتب تقري ًرا عن ذلك ،ثم اقر�أه �أمام املع ِّلم والزمالء.
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�أ�سئلة الدر�س
ِّ -1
و�ضح املق�صود مبفهوم ال�شركة.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -2قارن بني �أنواع ال�شركات كما هو ُم َّ
بي يف اجلدول الآتي:
ال�شركة /من حيث:
امل�ؤ�س�سة الفردية:

عدد ال�شركاء

الناحية القانونية

ر�أ�س املال املطلوب

�شركة الت�ضامن:
�شركة التو�صية
الب�سيطة:
ال�شركة حمدودة
امل�س�ؤولية:
ال�شركة امل�ساهمة
اخلا�صة:
ال�شركة امل�ساهمة
العامة:
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٢

الدرس الثاني
هوية الشركة

الشعار)
(االسم ،الرؤية ،الرسالة ،الرمزِّ ،

يرى ك ٌّل م ّنا يف بطاقته ال�شخ�صية معلومات �أ�سا�سية خا�صة به ،وكذلك هو حال ال�شركات؛ �إذ ال
ُب َّد من وجود ا�سم لكل �شرك ٍة ُتع َرف به ،وموقع خا�ص ُيختار وفق معايري ُم َّددة ،ور�ؤية ،ور�سالة ،و�أهداف
معينة� .سنتع َّرف يف هذا الدر�س مفهوم الر�ؤية ،ومفهوم الر�سالة ،وكيفية �صياغتها �صياغة �صحيحة ،وكيف
ُي ِكن اختيار اال�سم اخلا�ص بال�شركة (اال�سم التجاري).

الن�شاط ()1

مفهوم اال�سم التجاري.

الهدف� :سي�ساعدك هذا الن�شاط على �صياغة تعريف ملفهوم اال�سم التجاري لل�شركة.

التعليمات:
اذكر ملع ِّلمك كلمات مفتاحية تتعلق مبفهوم اال�سم التجاري لل�شركة. ُ�ص ْغ من الكلمات التي كتبها املع ِّلم على اللوح تعري ًفا ملفهوم اال�سم التجاري لل�شركة.تتو�صل �إليها.
-ناق�ش املع ِّلم يف النتائج التي َّ
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الن�شاط ()٢

اختيار اال�سم التجاري لل�شركة.

الهدف� :سي�ساعدك هذا الن�شاط على اختيار اال�سم التجاري لل�شركة.

التعليمات:
�ستعمل �ضمن جمموعة.أنت و�أفراد جمموعتك ورقة وقل ًما.
ج ِّهز � َأنت و�أفراد جمموعتك كلمات مفتاحية عن ماهية (طبيعة) عمل �شركتكم ،بحيث ُت ِّعب هذه
اكتب � َالكلمات عن املُنتَج ،و�صفات الزبائن امل�ستهدفني ،واملنافع التي يح�صلون عليها.
أنت و�أفراد جمموعتك الكلمات املفتاحية ،ثم اكتب معانيها ومدلوالتها.
راجع � َأنت و�أفراد جمموعتك عن الكلمات املفتاحية املتطابقة واملتناق�ضة ،واعملوا قائمة ت�ضم ًّ
كل
ابحث � َمنهما.
أنت و�أفراد جمموعتك من هذه القائمة الكلمات التي فيها داللة على احل�س املو�سيقي� ،أو
اخرت � َالكلمات ذات القافية الواحدة.
أنت و�أفراد جمموعتك ً
جمل من الكلمات املختارة.
 ُ�ص ْغ � َأنت و�أفراد جمموعتك �أف�ضل اجلمل التي ترون �أنها �ستُم ِّثل ا�س ًما منا�س ًبا ل�شركتكم.
اخرت � َتو�صلتم �إليها �أمام �أفراد املجموعات الأُخرى ،ثم ناق�شوا
اعر�ض � َأنت و�أفراد جمموعتك النتائج التي َّ
املع ِّلم يف تلك النتائج.
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الن�شاط ()٣

الر�ؤية والر�سالة.

الهدف� :سي�ساعدك هذا الن�شاط على تع ُّرف كيفية �صياغة الر�ؤية والر�سالة.

التعليمات:
�ستعمل �ضمن جمموعة. َّأنت و�أفراد جمموعتك على ورقة العمل (:)1-4الر�ؤية والر�سالة،ثم �أجب عن الأ�سئلة التي
اطلع � َ
تليها.
ناق�ش مع ِّلمك ب�إجابات الأ�سئلة.لديك جمموعة من النماذج التي ُت ِّبي الر�ؤية والر�سالة لبع�ض امل�ؤ�س�سات وال�شركاتَّ .
اطلع عليها ،ثم
�أجب عن الأ�سئلة التي تليها:
نتم م�شارك ملتزم بالقيم ،نهجه العلم والتميز
ر�ؤية وزارة الرتبية والتعليم« :جمتمع تربوي ريادي ُم ٍ
ً
و�صول للعاملية».
ر�سالة وزارة الرتبية والتعليم« :توفري فر�ص متكافئة للح�صول على تعليم عايل اجلودة ُي ِّكن املتع ِّلم من
التفكري العلمي الإبداعي الناقد ،والعمل بروح الفريق ،والتعلُّم مدى احلياة ،والتزود باملهارات والقيم؛
ليكونوا مواطنني فاعلني منتمني �إىل وطنهم م�ساهمني يف رفعة العامل والإن�سانية».
«م ِّرك البحث الأمثل يدرك بدقة ما تعنيه ،وي�أتيك بنف�س الدقة مبا
ر�ؤية �شركة جوجل (ُ :)Google
تريد».
ومفيدا».
متاحا
ً
ر�سالة �شركة جوجل (« :)Googleتنظيم املعلومات الكونية ،وجعل الو�صول �إليها ً
بنا ًء على ما �سبق� ،أجب عن الأ�سئلة الآتية:
�	-1أ ُّيهما ُت ِّثل ا ُ
حللم الكبري الذي ت�سعى ال�شركة �إىل حتقيقه :الر�ؤية �أم الر�سالة؟
�	-2أ ُّيهما ي�ستغرق حتقيقها م َّدة زمنية طويلة :الر�ؤية �أم الر�سالة؟
�	-3أ ُّيهما ُت ِّثل الإجراءات الالزمة لتحقيق ا ُ
حللم الكبري الذي ت�سعى ال�شركة �إىل بلوغه؟
 -4ما املق�صود بالر�ؤية؟
 -5ما املق�صود بالر�سالة؟
 -6ما اخل�صائ�ص الواجب توافرها يف الر�ؤية؟
 -7ما اخل�صائ�ص الواجب توافرها يف الر�سالة؟
ورقة العمل ( :)1-4الر�ؤية والر�سالة
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الن�شاط ()٤

�صياغة الر�ؤية والر�سالة.

الهدف� :سي�ساعدك هذا الن�شاط على �صياغة ر�ؤية ور�سالة مل�شروعكم.

التعليمات:
�ستعمل �ضمن جمموعة.أنت و�أفراد جمموعتك ورقة وقل ًما.
ج ِّهز � َأنت و�أفراد جمموعتك ر�ؤية ور�سالة خا�صتني مب�شروعكم ،م�ستعينني بتعريف ٍّ
كل من الر�ؤية
 ُ�ص ْغ � َوالر�سالة ،وخ�صائ�صهما.
أنت و�أفراد جمموعتك الر�ؤية والر�سالة اخلا�صتني مب�شروعكم �أمام �أفراد املجموعات الأُخرى.
اعر�ض � َ-ا�ستمع �إىل التغذية الراجعة من املع ِّلم.

الن�شاط ()٥

الرمز ِّ
وال�شعار.

الهدف� :سي�ساعدك هذا الن�شاط على التمييز بني الرمز ِّ
وال�شعار.

التعليمات:
ادر�س الأ�سئلة الآتية وناق�شها مع املعلم:وناجحا يف ال�سوق؟
رائدا
 -1هل تذكر ا�سم ُمنتَج َت ُع ُّد ُه ً
ً
 -2ف ِّكر ً
قليل يف هذا املُنتَج .ما �أول ما يخطر على بالك؟
 -3هل تذ َّكرت الرمز اخلا�ص به ()logo؟
 -4هل تذ َّكرت الألوان اخلا�صة بهذا الرمز؟
 -5هل تذ َّكرت �شكله؟
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 َّأنت و�أفراد جمموعتك على اجلدول ( )١-٤الذي ُي ِّبي ِّ
ال�شعار والرمز اخلا�صني باجلامعة الأردنية
اطلع � َ
وجامعة العلوم والتكنولوجيا.
 ناق�ش املع ِّلم يف الأ�سئلة الآتية: -1يف ما يخ�ص اجلامعة الأردنيةْ� ،أ ُّيهما ُي ِّثل الرمز ،و�أ ُّيهما ُي ِّثل ِّ
ال�شعار؟
 -2يف ما يخ�ص جامعة العلوم والتكنولوجيا� ،أ ُّيهما ُي ِّثل الرمز ،و�أ ُّيهما ُي ِّثل ِّ
ال�شعار؟
 -3بر�أيك ،ما الفرق بني الرمز ِّ
وال�شعار؟
 -4بر�أيك ،ما اخل�صائ�ص الواجب توافرها يف الرمز؟
 -5بر�أيك ،ما اخل�صائ�ص الواجب توافرها يف ِّ
ال�شعار؟

ال ْك َم َة((
تاب َو ْ ِ
)) َو ُي َع ِّل ُم ُك ُم ا ْل ِك َ

اجلامعة الأردنية
			

(�سورة البقرة ،الآية .)151

)) ي ْر َف ِع َّ ُ
الل ا َّل ِذينَ � َآم ُنو ْا ِمن ُك ْمَ
َوا َّل ِذينَ �أُو ُتو ْا ا ْل ِع ْل َم َد َر َج ٍات ((

جامعة العلوم والتكنولوجيا

(�سورة املجادلة ،الآية .)11

اجلدول ( :)١-٤الرمز ِّ
وال�شعار.
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الن�شاط ()٦

ت�صميم الرمز ِّ
وال�شعار.

�سي�ساعدك هذا الن�شاط على عمل ت�صميم مبدئي ِّ
لل�شعار والرمز اخلا�صني
الهدف:
ب�شركة املجموعة.

التعليمات:
ار�سم ر�س ًما مبدئ ًّيا الرمز اخلا�ص ب�شركة املجموعة.اكتب ت�صو ًرا مبدئ ًّيا ِّلل�شعار اخلا�ص ب�شركة املجموعة.
موحد للرمز ِّ
وال�شعار اخلا�صني بال�شركة.
�شارك �أفراد جمموعتك يف �أفكارك ،ثم اتفقوا على ت�صور َّتو�صلتم �إليه من نتائج �أمام �أفراد املجموعات الأُخرى ،ثم ناق�شوا
اعر�ض � َأنت و�أفراد جمموعتك ما َّ
املع ِّلم يف تلك النتائج.
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اال�سم التجاري :ا�سم يختاره ال�شخ�ص لتمييز �شركته عن غريها من ال�شركات.
من الأمثلة على اال�سم التجاري� :شركة م�صفاة البرتول الأردنية ،و�شركة البوتا�س الأردنية.
خطوات اختيار اال�سم التجاري لل�شركة:
ُعب عن ال�شركة اخلا�صة.
 -1كتابة كلمات مفتاحية �أ�سا�سية ( )Key wordت ِّ
 -2كتابة معاين هذه الكلمات ومدلوالتها.
ُقدمها ال�شركة ،وي�ستفيد منها
ال�سلعة �أو اخلدمة التي ت ِّ
 -3مراعاة �أن ت ِّ
ُعب الكلمات عن منافع ا�ستعمال ِّ
امل�ستهلك.
ُعب عن �صفات امل�ستهلك.
 -4كتابة كلمات ت ِّ
 -5كتابة الكلمات التي ت�صف �أ�شياء يتجنَّبها امل�ستهلك عند �شراء املُن َتج.
ح�س مو�سيقي� ،أو الكلمات
 -6البحث عن الكلمات املتطابقة واملتناق�ضة ،ثم اختيار تلك التي يتوافر فيها ٌّ
ذات القافية الواحدة.
� -7صياغة هذه الكلمات يف جمل.
ُف�ضل �أن تكون ا�س ًما ل�شركتك ،ثم اختبارها ،وتع ُّرف �أ ّيها:
 -8ح�صر عدد الكلمات التي ت ِّ
 �أ�سهل نطقًا وكتاب ًة. �أقرب �إىل الأذن. �أف�ضل من حيث �إي�صال هدف ال�شركة. �أكرث فخ ًرا �أمام النا�س. ال تُ�شْ بِه ا�سم �شركة �أو ا�سم ُمنتج �آخر (ينجم عن ا�ستخدام ا�سم ال�شركة �أو ا�سم � ِّأي ُمنتج �آخر م�ساءلةقانونية).
 -9حتديد اال�سم التجاري لل�شركة الذي َّمت اختياره.
الر�ؤية :ا ُ
حللم الكبري الذي ت�سعى ال�شركة �إىل حتقيقه ،وقد ي�ستغرق ذلك م َّدة زمنية طويلة ،مثل ر�ؤية
�إحدى �شركات التدوير�( :أرد ٌّن خالٍ من النُّفايات).
الر�سالة :ما تعمل عليه ال�شركة يف �سبيل حتقيق الر�ؤية؛ �أي �إنها جمموعة اخلطوات والعمليات التي ت َّتبعها
نف�سها هي تدوي َر النُّفايات (العمل على ن�شر ثقافة التدوير ِب َعق ِْد
ال�شركة لتحقيق الر�ؤية .وقد تكون الر�سال ُة ُ
ندوات وحما�ضرات �إر�شادية يف خمتلف �أنحاء اململكة).
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خ�صائ�ص الر�ؤية:
 -1الطموح ،حيث يدركها العاملون بعقولهم ،وتثري عواطفهم وم�شاعرهم.
ً
م�ستقبل �أف�ضل.
م ِّيلته ،وهي ت�صف
 -2الو�ضوح؛ �إذ ي�ستطيع الفرد �أن يراها ويت�صورها فى ُ َ
 -3ال�صدق والإخال�ص؛ فهي تثري الطموح لدى َمن يقر�أها ،وتدفعه �إىل العمل.
 -4الإيجاز ،و�سهولة احلفظ.
 -5التعبري عن �أهداف ُي ِكن حتقيقها.
خ�صائ�ص الر�سالة:
� -1صياغتها على نح ٍو ُيحفِّز الأفراد �إىل حتقيق الأهداف املن�شودة.
 -2اال�ستمراية يف فعلها (ت�أمني� ،إعداد ،تقوية ،تعليم ،م�ساعدة ،حتقيق ،رفع).
� -3صياغتها ب�صيغة امل�ضارع للداللة على الزمنني :احلا�ضر ،وامل�ستقبل.
 -4الإيجاز ،والو�ضوح ،و�سهولة الفهم ،واال�شتمال على معانٍ ع َّدة.
	-5متثيلها ما ُي ِّيز ال�شركة.
يجب �أن حتتوي حياة كل فرد على ر�ؤية ور�سالة �شخ�صيتني ،بحيث يعي�ش بهما ،ويعمل على حتقيقهما
عن طريق �أن�شطة احلياة املختلفةً ،
أي�ضا حتديد الر�ؤية والر�سالة
و�صول �إىل هدف وا�ضح ُم َّدد .ويجب � ً
والأهداف اخلا�صة بامل�شروعات وال�شركات وامل�ؤ�س�سات.
الرمز (� :)logoصورة� ،أو ر�سم� ،أو عن�صر مرئي يرمز �إىل �شركة ما؛ لتمييز ُمن َتجاتها من املُن َتجات
ً
وب�سيطا ،وقاد ًرا على نقل الر�سالة
الأُخرى .ويجب �أن يكون الرمز الفاعل ُم َّيزً ا ،ومنا�س ًبا ،وعمل ًّيا،
املق�صودة منهً ،
وقابل للطباعة يف � ِّأي حجم.
ِّ
ال�شعار ( :)Sloganجمموعة من الكلمات ت�ستخدم للتعبري عن ر�ؤية امل�شروع �أو ما ُي ِّيزه من غريه .و ُي َع ُّد
ِّ
ال�شعار �أحد �أهم عنا�صر العالمة التجارية؛ �إذ يدرك الزبون هدف امل�شروع و�سبب وجوده �أو ميزته حلظة
قراءة ِ�شعاره.
أ�سي�سا على ذلك ،ف�إن االختيار اخلط�أ ِل�شعار م�شروع ما �سيرتك ت�أث ًريا �سلب ًّيا كب ًريا يف �إدراك الزبون
وت� ً
للعالمة التجارية اخلا�صة بهذا امل�شروع؛ ما يعني وجوب اختيار هذا ِّ
ال�شعار على نح ٍو دقيق مدرو�س.
تكمن �أهمية ِّ
ال�شعار يف �أنه ُي ِّثل الو�سيلة التي ُت ِّكن امل�شروع من جعل زبائنه ينظرون �إليه كما يريد هو �أن
ُي َ
نظر �إليه .وقد تعتمد ال�شركات على ِ�شعار واحد ب�صورة دائمة ،وقد تعتمد�أحيا ًنا على ِ�شعار خمتلف يف كل
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حملة �إعالنية.
ُ�صمم رمزً ا ِ
و�شعا ًرا فاعل ِني؛ يجب عليك اتباع املبادئ ا�ﻷ �سا�سية الآتية:
لكي ت ِّ
 -1الب�ساطةُ :ت َع ُّد الب�ساطة يف ت�صميم الرمز ِّ
وال�شعار وكتابتهما �أحد �أهم �أ�سباب جناحهما؛ فالرمز
الب�سيط ي�سمح للزبائن بتع ُّرف ُمن َتجاتك ب�سهولة ،والب�ساطة يف ت�صميم الرمز جتعله �أكرث تن ُّو ًعا
ومت ُّيزً ا ،وتُ�سهِ م يف تداوله.
 -2اال�ستمرارية :نظ ًرا �إىل التط ُّور الهائل الذي ي�شهده العامل يف قطاع ال�صناعة والتجارة؛ يجب ت�صميم
ً
الرمز ِّ
م�ستقبل يف �أثناء منو امل�شروع وتط ُّوره ،فاال�ستمرار
وال�شعار على نح ٍو يوائم التغريات املت�سارعة
هو �أهم �أ�سباب جناح امل�شروع.
ق�صد بذلك �إمكانية ا�ستخدام الرمز يف جمموعات متنوعة من و�سائل الإعالم املختلفة؛ لذا
 -3التن ُّوعُ :ي َ
ن�صح بت�صميم رمز عايل الدقة ،بحيث يكون ً
قابل للن�شر يف جميع الأماكن املتاحةُ ،وي ِكن التح ُّكم
ُي َ
يف حجمه من دون الت�أثري يف و�ضوحه ودقته.
وال�شعار قابل ِني للتك ُّيف مع خمتلف الظروف ،و ُم ِ
 -4الو�ضوح :يجب �أن يكون الرمز ِّ
تنا�سق ِني مع م�ساحة
العر�ض؛ فالت�صميم اجليد ُيوفِّر الكثري من امل�صروفات املكلفة ،مثل :الطباعة ،و�إعادة العمل يف
الت�صميم ليكون مالئ ًما للعر�ض يف املكان اجلديد .
ق�صد بذلك ات�صاف الرمز ِّ
ُوجهه يف العمل
وال�شعار بخ�صائ�ص فريدة ،تُظهِ ر ر�ؤية امل�شروع ،وت ِّ
 -5التم ُّيزُ :ي َ
توجي ًها دقيقًا.
 -6االرتباط مبجال العمل� :أي تعبري الرمز ِّ
قدر الإمكان -عن هوية امل�شروع من حيث الهدف،
وال�شعار ْ -
قدمهاً ،
ف�ضل عن التعبري عن ر�ؤية امل�شروع ور�سالته.
وتناغمه مع اخلدمات التي ُي ِّ
ق�صد بذلك ِّ
تنا�سب قافيته يجعله �س ْهل التداول واحلفظ،
 -7ا�ستخدام القافيةُ :ي َ
ال�شعار فقط؛ �إذ �إن ُ
ف ْري�سخ يف �أذهان الزبائن.
ال ُب َّد من ت�سليط ال�ضوء على واقعنا؛ �إذ نلحظ �أن الكثري من امل�شروعات ،وال �سيما ال�صغرية منها،
ٍ
�شعارات مكرورةً ،مثل« :ل�سنا الوحيدين ،ولكننا الأف�ضل» .فحني نقر�أ مثل هذا ِّ
ال�شعار مل�شروع
ت�ستخدم
يتعي عليك عند عمل ِ�شعار مل�شروعك �أن ت ِّ
ُنظم جل�سة ع�صف ذهني
ما نعرف �أنه م�شروع تقليدي؛ لذا َّ
ف�صل؛ ُب ْغ َي َة الو�صول
( )Brain stormingت�ض ُّم �أ�صدقاءك وزمالءك ،وتدر�س فيها الأفكار على نح ٍو ُم َّ
�إىل ِ�شعار جاذب ُم َّيز ُي ِكنه �إي�صال ر�سالة امل�شروع �إىل الزبائن.
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ن�شاط بيتي:

اجمع �أفراد �أ�سرتك ،ثم اعر�ض عليهم الرمز ِّ
اللذين �ص َّممتهما ،ثم ا�ستمع �إىل �آرائهم ،و َد ِّون
وال�شعار
ِ
مالحظاتهم ،ثم �شاركها مع املع ِّلم والزمالء ،وا�ستفد منها يف اعتماد الن�سخة النهائية من الرمز ِّ
وال�شعار.
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�أ�سئلة الدر�س
و�ضح املق�صود ٍّ
ِّ -1
بكل من املفاهيم الآتية:
اال�سم التجاري---------------------------------------------------------------- :
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------الرمز (---------------------------------------------------------------- :)logo
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ِّ
ال�شعار (------------------------------------------------------------- :)Slogan
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------� -2أيُّ العبارتني الآتيتني ُت ِّثل الر�ؤية ،و�أ ُّيهما ُت ِّثل الر�سالة:
�أ -ن�سعى �إىل تقدمي �أغذية وخدمات ذات جودة عالية ُت�ش ِبع رغبات امل�ستهلك ،وتتخطى حدود حاجاته.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ب -الرائدون يف جمال �إنتاج الألبان و ُمن َتجات احلليب وت�صنيعها يف ال�شرق الأو�سط.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 -3ما اخل�صائ�ص الواجب توافرها يف ٍّ
كل من الر�ؤية والر�سالة؟
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -4ع ِّلل :يجب �أن يت�صف ٌّ
كل من الرمز ِّ
وال�شعار باال�ستمرارية.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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3

الدرس الثالث
الرتاخيص والتسجيل

بعد االنتهاء من حتديد نوع ال�شركة ،يبد�أ العمل على ت�أ�سي�سها وت�سجيلها فعل ًّيا ،ثم ترخي�صها؛ ملنح
امل�شروع ال�صفة القانونية لبدء العمل ،ومتكني �أ�صحابه من اال�ستفادة من اخلدمات العامة التي ُتقدِّ مها
الدولة ،وهذا ُيح ِّتم عليهم مراجعة بع�ض الدوائر احلكومية للح�صول على الرتاخي�ص الالزمة وت�سجيل
ال�شركة.

الن�شاط ()1

�أهمية ت�سجيل الأعمال وترخي�صها.

الهدف� :سي�ساعدك هذا الن�شاط على تع ُّرف �أهمية ت�سجيل الأعمال وترخي�صها.

التعليمات:
�أجب عن ال�س�ؤال الآتي:بر�أيك ،ملاذا يجب على �صاحب ال�شركة ت�سجيلها ب�صورة قانونية؟
ناق�ش زميلك يف ما �أجبته عن هذا ال�س�ؤال.تتو�صالن �إليه من نتائج.
�شارك � َأنت وزميلك بقية الطلبة يف ما َّ
تو�صلتما �إليها ،ثم ا�ستمعا �إىل التغذية الراجعة منه.
ناق�ش � َأنت وزميلك املع ِّلم يف النتائج التي َّ
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الن�شاط ()٢

مفهوم عقد الت�أ�سي�س.

الهدف� :سي�ساعدك هذا الن�شاط على تع ُّرف مفهوم عقد الت�أ�سي�س.

التعليمات:
�ستعمل �ضمن جمموعة.أنت و�أفراد جمموعتك الفراغ مبا هو منا�سب يف اجلدول (� :)٢-٤شركتي اخلا�صة.
املأ � َتو�صلتم �إليها �أمام �أفراد املجموعات الأُخرى.
اعر�ض � َأنت و�أفراد جمموعتك النتائج التي َّ
نوع ال�شركة:
ن�شاط ال�شركة:
ا�سم ال�شركة:
عنوان ال�شركة (موقعها):
ر�أ�س مال ال�شركة:
�أ�سماء ال�شركاء وح�ص�صهم:
اجلدول (� :)٢-٤شركتي اخلا�صة.
تبي من اجلدول ال�سابق �أن ت�سجيل ال�شركات قانون ًّيا يتطلب توافر بع�ض املعلومات عن ال�شركة،
 َي َّمثل :ا�سمها ،ونوعها ،ومكان وجودها (عنوانها) ،ور�أ�س املال الالزم لها ،وال�شركاء وح�ص�صهم ،يف
ما ُيع َرف بعقد الت�أ�سي�س ،فما املق�صود بعقد الت�أ�سي�س؟
-ناق�ش املع ِّلم يف �إجابة املجموعة عن ال�س�ؤال ال�سابق.
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الن�شاط () ٣

�إجراءات ت�سجيل الأعمال بو�صفها
�شركات قائمة ر�سم ًّيا.

الهدف� :سي�ساعدك هذا الن�شاط على حتديد �إجراءات ت�سجيل الأعمال بو�صفها �شركات
قائمة ر�سم ًّيا.

التعليمات:
�ستعمل �ضمن جمموعة من �أربع جمموعات.أنت و�أفراد جمموعتك ورقة وقل ًما.
ج ِّهز � َأنت و�أفراد جمموعتك �إجراءات ت�سجيل العمل بو�صفه �شركة قائمة ب�صورة ر�سمية وف ًقا
اكتب � َملُ َخ ِّيلتكم.
�سيتبادل �أفراد املجموعتني الأوىل والثانية ورقتيهما.�سيتبادل �أفراد املجموعتني الثالثة والرابعة ورقتيهما.أنت و�أفراد جمموعتك يف ورقة املجموعة الأُخرى ،ثم اكتبوا ما ترونه منا�س ًبا من �إجراءات
انظر � َت�سجيل العمل التي مل ُتذ َكر �ساب ًقا.
يتعي على جمموعتك واملجموعة الأُخرى تبادل الورقتني
بعد االنتهاء من تدوين �إجراءات الت�سجيلَّ ،م َّرة �أُخرى ،ثم النظر يف ما كتبه ك ٌّل منهما يف ورقة املجموعة الأُخرى.
أنت و�أفراد جمموعتك يف �إجراءات الت�سجيل التي �أ�ضافتها املجموعة الأُخرى ،ثم ِّ
نظموا ً
نقا�شا
انظر � َعنها؛ العتمادها �ضمن �إجراءات الت�سجيل املُقرتَحة� ،أو ا�ستبعادها ،مع بيان ال�سبب يف كلتا احلالتني.
تو�صلتم �إليها �أمام �أفراد املجموعات الأُخرى.
اعر�ض � َأنت و�أفراد جمموعتك النتائج التي َّ
أنت و�أفراد جمموعتك املع ِّلم يف �إجراءات ت�سجيل الأعمال ب�صورة ر�سمية.
-ناق�ش � َ
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الن�شاط () ٤

�أماكن ا�ست�صدار املوافقات.

الهدف� :سي�ساعدك هذا الن�شاط على حتديد �أماكن ا�ست�صدار املوافقات.

التعليمات:
�ستعمل �ضمن جمموعة.املأ و�أفراد جمموعتك الفراغ يف القائمة (�أ) من اجلدول (� :)٣-٤أماكن ا�ست�صدار املوافقات مباينا�سبه من القائمة (ب).
تو�صلتم �إليها ،ثم ا�ستمعوا �إىل التغذية الراجعة منه.
ناق�ش و�أفراد جمموعتك املع ِّلم يف النتائج التي َّالقائمة (�أ) :نوع الن�شاط االقت�صادي.
مكان احل�صول
نوع الن�شاط االقت�صادي
على املوافقة
الفنادق ال�سياحية وغري ال�سياحية.
حمال بيع الأطعمة والع�صائر.
مكاتب اخلدمات اجلامعية.
مكاتب اال�ست�شارات البحرية.
م�شاغل �صياغة الذهب واجلواهر.
�إن�شاء الأبنية املتنوعة.
ح�ضانات الأطفال.
املعاجلة احلكمية.

نوع الن�شاط االقت�صادي
تركيب كامريات املراقبة.
احلرف والأ�شغال اليدوية.
مدن الرتفيه والت�سلية.
دور عر�ض ال�سينما.
دور امل�سنني.
مكاتب ت�أجري ال�سيارات.
جتارة اخلطوط اخللوية.
�إن�شاء موقع �إلكرتوين و�إدارته.

مكان احل�صول
على املوافقة
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القائمة (ب) :مكان احل�صول على املوافقة.
وزارة ال�سياحة وزارة الداخلية الهيئة البحرية
الأردنية.
والآثار
وزارة التنمية
وزارة الأ�شغال
هيئة الإعالم
االجتماعية
العامة والإ�سكان
الأردنية
وزارة ال�صحة.

وزارة التعليم
العايل.
دائرة الأرا�ضي
وامل�ساحة

البنك املركزي
الأردين
هيئة تنظيم قطاع
النقل الربي.

اجلدول (� :)٣-٤أماكن ا�ست�صدار املوافقات.

الن�شاط () ٥

الوثائق املطلوبة.

الهدف� :سي�ساعدك هذا الن�شاط على تع ُّرف الوثائق املطلوبة لت�سجيل ال�شركة.

التعليمات:
�ستعمل �ضمن جمموعة. َّأنت و�أفراد جمموعتك على اجلدول ( :)٤-٤وثائقي ،الذي ُي ِّبي الوثائق التي ُي ِكن �أن ُتط َلب
اطلع � َ
من �أ�صحاب ال�شركات.
أنت و�أفراد جمموعتك الوثائق املطلوبة التي تتو َّقعون �أنها �ستُط َلب منكم عند ت�سجيل �شركتكم
اخرت � َوف ًقا لنوعها (�شكلها القانوين) ،وذلك بو�ضع �إ�شارة ( )üيف اجلدول التايل �إذا كانت الوثيقة
مطلوبة ،و�إ�شارة (� )ûإن مل تكن الوثيقة مطلوبة.
تو�صلتم �إليها.
ناق�ش �أفراد املجموعات يف النتائج التي َّتو�صلتم �إليها ،ثم ا�ستمعوا �إىل التغذية الراجعة منه.
-ناق�ش و�أفراد جمموعتك املع ِّلم يف النتائج التي َّ
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الوثيقة
الرقم
 1البطاقة ال�شخ�صية ال�صادرة عن دائرة
الأحوال املدنية.
 2وثيقة ال�سجل التجاري ال�صادرة عن وزارة
ال�صناعة والتجارة.
 3عقد الإيجار الأ�صلي.
 4ا�ستمارة (طلب) الت�سجيل التي ت�شمل البنود،
وعقد الت�أ�سي�س من ِق َبل امل�ؤ�س�سني.
� 5سند امللكية.
� 6إذن الأ�شغال.
 7ك�شف ح�ساب بنكي.
 8قائمة ت�ضم �أ�سماء امل�ساهمني امل�ؤ�س�سني
لل�شركة.
اجلدول ( :)٤-٤وثائقي.

طلب الوثيقة

ُيذ َكر �أن الوثائق املطلوبة من �أ�صحاب ال�شركات لت�سجيل �شركاتهم ب�صورة ر�سمية وقانونية ت�شمل كل (�أو
بع�ض) الوثائق التي ُذ ِكرت يف اجلدول ( :)٤-٤وثائقي ،تب ًعا لنوع ال�شركة (�شكل ال�شركة القانوين).
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�أهمية ت�سجيل الأعمال وترخي�صها
يوجد العديد من املزايا التي ُي ِكن لأ�صحاب ال�شركات ال�صغرية واملتو�سطة اال�ستفادة منها عند ت�سجيل
�أعمالهم وترخي�صها قانون ًّيا ،ويف ما ي�أتي �أبرزها:
 -1القدرة على �إجراء املعامالت املالية ب�صورة ر�سمية من دون التع ُّر�ض خلطر العقوبات القانونية.
�	-2إمكانية احل�صول على القرو�ض واخلدمات التي ُتقدِّ مها اجلهات الر�سمية واخلا�صة.
 -3ت�أمني احلماية القانونية للأعمال وال�شهرة اخلا�صة بال�شركة من املناف�سة غري امل�شروعة.
 -4ا�ستقطاب العديد من الزبائن؛ ذلك �أن الأعمال الر�سمية امل�سجلة متنحهم �شعو ًرا بالثقة.
ً
م�ستقبل� ،أو افتتاح فروع �أُخرى يف مواقع جديدة� ،أو يف �أ�سواق جديدة
�	-5إمكانية تو�سيع العمل يف الفروع
ب�صورة ح َّرة.
 -6تعيني موظفني من ذوي اخلربة والكفاءة.
 -7اال�ستفادة من املزايا اال�ستثمارية التي ُتقدِّ مها هيئة ت�شجيع اال�ستثمار.
عقد الت�أ�سي�س :منوذج يحوي جميع البيانات املتعلقة بال�شركة ،وهي :ر�أ�س املال ،وال�شركاء وح�ص�صهم،
ونوع ال�شركة و�أ�سمها ،وطبيعة العمل ،وم َّدة وجود ال�شركة ،وتفا�صيل الن�شاط ،والعنوان ،وطريقة توزيع
الأرباح بني ال�شركاء.
�إجراءات ت�سجيل الأعمال بو�صفها �شركات قائمة ب�صورة ر�سمية
بعد جتهيز �أ�صحاب ال�شركة عقد الت�أ�سي�س الذي ُي ِّبي نوع ال�شركة ،ون�شاطها ،وعنوانها ،ور�أ�س مالها،
واختيار ال�شركاء ،وح�صة ٍّ
يتعي عليهم
كل منهم من ر�أ�س املال ،وحتديد طريقة توزيع الأرباح بني ال�شركاء؛ َّ
ت�سجيل ال�شركة ر�سم ًّيا ب�صفة قانونية عن طريق تنفيذ الإجراءات الآتية:
�	-1إيداع ما ال يقل عن  % 50من ر�أ�س املال املطلوب لل�شركة يف البنك ،واحل�صول على ك�شف �إيداع ح�ساب
بنكي.
 -2احل�صول على املوافقات الر�سمية من الوزارات �أو الدوائر احلكومية.
والتوجه �إىل جهة الت�سجيل يف وزارة
 -3جتهيز عقد الت�أ�سي�س ،وك�شف الإيداع البنكي ،واملوافقات الالزمة،
ُّ
ال�صناعة والتجارة والتموين يف منطقة العبديل ،عل ًما ب�أن جهة الت�سجيل قد تكون:
�أ -مديرية ال�سجل التجاري وال�صناعي املركزي ،لل�شركات الفردية �إذا كان �صاحبها مقي ًما يف ع ّمان� ،أو
مديرية ال�صناعة والتجارة والتموين يف املحافظة التي يقيم فيها (ق�سم ال�سجل التجاري).
ب -دائرة مراقبة ال�شركات التابعة لوزارة التجارة وال�صناعة والتموين ،لل�شركات الأُخرى �إذا كان �صاحبها
فرع لدائرة مراقبة ال�شركات يف املحافظة التي يقيم فيها.
مقي ًما يف ع ّمان� ،أو ُّ
التوجه �إىل � ِّأي ٍ
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 -4احل�صول على ع�ضوية يف غرفة ال�صناعة والتجارة والتموين.
التوجه �إىل �أمانة ع ّمان الكربى �أو البلديات التابعة للمنطقة التي �ست َ
ُن�ش�أ فيها ال�شركة للح�صول على
ُّ -5
رخ�صة املهن.
التوجه �إىل وزارة املالية لإجراء عمليات الت�سجيل ال�ضريبي يف دائرة ال�ضريبة واملبيعات؛ ُب ْغ َي َة حماية
ُّ -6
�أعمال ال�شركة من الته ُّرب ال�ضريبي ،وت�سيري �أمورها ب�صورة قانونية.
التوجه �إىل م�ؤ�س�سة ال�ضمان االجتماعي ،حيث يعمل �صاحب العمل على تن�سيب نف�سه �أو موظفيه لال�شرتاك
ُّ -7
ليتم
يف م�ؤ�س�سة ال�ضمان االجتماعي ،واحل�صول على �أرقام ت�سجيل ال�ضمان االجتماعي لكل موظفَّ ،
ُ
�صاحب العمل.
نف�سه ،ويتح َّمل الباقي
اقتطاع مبلغ �شهري من الراتب ،يتح َّمل جز ًءا منه
ُ
املوظف ُ
التوجه �إىل وزارة العمل للح�صول على ت�صاريح العمل للموظفني غري الأردنيني.
-8
ُّ
�أماكن احل�صول على املوافقات الر�سمية
الن�شاط

مكان احل�صول على
الن�شاط
املوافقة
الفنادق ال�سياحية وغري وزارة ال�سياحة والآثار .تركيب كامريات
املراقبة.
ال�سياحية.
احلرف والأ�شغال
وزارة الداخلية.
حمال بيع الأطعمة
اليدوية.
والع�صائر.
وزارة التعليم العايل .مدن الرتفيه والت�سلية.
مكاتب اخلدمات
اجلامعية.
الهيئة البحرية الأردنية .دور عر�ض ال�سينما.
مكاتب اال�ست�شارات
البحرية.
م�شاغل �صياغة الذهب البنك املركزي ،ووزارة دور امل�سنني.
الداخلية.
واجلواهر.
�إن�شاء الأبنية املتنوعة .وزارة الأ�شغال العامة مكاتب ت�أجري ال�سيارات.
والإ�سكان.
جتارة اخلطوط
وزارة التنمية
ح�ضانات الأطفال.
اخللوية.
االجتماعية.
�إن�شاء موقع �إلكرتوين
وزارة ال�صحة.
املعاجلة احلكمية.
و�إدارته.

مكان احل�صول على
املوافقة
وزارة الداخلية.
وزارة ال�سياحة والآثار.
وزارة الداخلية.
هيئة الإعالم الأردنية.
وزارة التنمية
االجتماعية.
هيئة تنظيم قطاع النقل
الربي.
وزارة الداخلية.
هيئة الإعالم الأردنية.
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الوثائق املطلوبة:
 -1البطاقة ال�شخ�صية ال�صادرة عن دائرة الأحوال املدنية.
 -2وثيقة ال�سجل التجاري ال�صادرة عن وزارة ال�صناعة والتجارة والتموين.
 -3عقد الإيجار الأ�صلي.
 -4ا�ستمارة (طلب) الت�سجيل التي ت�شمل البنود ،وعقد الت�أ�سي�س من ِق َبل امل�ؤ�س�سني.
� -5سند امللكية.
�	-6إذن الأ�شغال.
 -7ك�شف ح�ساب بنكي.
 -8قائمة ت�ضم �أ�سماء امل�ساهمني امل�ؤ�س�سني لل�شركة.
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ن�شاط بيتي:

ابحث يف �شبكة الإنرتنت عن �أحد مناذج عقد الت�أ�سي�س ،ثم َّ
اطلع عليه ُم ِّلخ ً�صا �أهم املعلومات التي وردت
فيه ،ثم �شارك املع ِّلم والزمالء يف هذه املعلومات.
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�أ�سئلة الدر�س
 -1اذكر ثال ًثا من املزايا التي ُيكِن لأ�صحاب ال�شركات ال�صغرية واملتو�سطة اال�ستفادة منها عند
ت�سجيل �أعمالهم وترخي�صها قانون ًّيا.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -2ما املعلومات التي يحويها عقد الت�أ�سي�س؟
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------التوجه �إىل العديد من الدوائر احلكومية والوزارات،
�سجل ال�شركة ر�سم ًّيا ب�صفة قانونية بعد ُّ
ُ -٣ت َّ
ِّ
التوجه �إىل كل وزارة من الوزارات الآتية:
بي �سبب ُّ
�أ -وزارة التجارة وال�صناعة والتموين.
ب -غرفة التجارة وال�صناعة.
ج -دائرة ال�ضريبة واملبيعات.
د -م�ؤ�س�سة ال�ضمان االجتماعي.
هـ -وزارة العمل.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -4ما الوثائق التي َيلزم توافرها عند ت�سجيل ال�شركة؟
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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٤

الدرس الرابع
عوامل نجاح الشركة

بعد �أن ينتهي �أ�صحاب ال�شركة من �إ�صدار الوثائق الالزمة ملزاولة العمل يف ال�شركة ر�سم ًّيا ب�صورة
كاملة ،ت�أتي مرحلة تنفيذ �أن�شطة ال�شركة و�إدارة �أعمالها على النحو الذي ي�ضمن لها النجاح واال�ستمرارية.
وقد ّ
يتول جميع �أ�صحاب العمل �أو �أحدهم املهام الإدارية ،بحيث ُت�س َند �إليه ال�صالحيات كلها ،مبا يف ذلك
القيادة ،و�إدارة العمل ب�صورة ُمثلى.
� ً
أول :القائد واملدير.
قد يعتقد بع�ض النا�س �أن القيادة والإدارة هما وجهان لعملة واحدة ،و�أن القائد واملدير ُي ِكنهما �أداء
املهام نف�سها ،وهذا اعتقاد خط�أ ،فهل ميلك كل �شخ�ص القدرة على �إدارة ال�شركة؟ هل �سيتم َّكن املدير من
يتعي عليه اكت�سابها ليتم َّكن من �إدارة
قيادة ال�شركة وال�سري بها نحو النجاح والتط ُّور؟ هل توجد مهارات َّ
ال�شركة؟ هل يجب �أن ميتلك املدير مهارات القيادة؟ ما الفرق بني القيادة والإدارة؟
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الن�شاط ()1

التمييز بني املدير والقائد.

الهدف� :سي�ساعدك هذا الن�شاط على التمييز بني املدير والقائد.

التعليمات:
�ستعمل �ضمن جمموعة. َّأنت و�أفراد جمموعتك على ال�شكل ( :)١-٤املدير والقائد.
اطلع � َ
أنت و�أفراد جمموعتك �صفات ٍّ
كل من املدير والقائد التي ورد ذكرها يف ال�شكل.
ادر�س � َأنت و�أفراد جمموعتك عن الأ�سئلة الآتية:
�أجب � َ�	-1أ ُّيهما �أف�ضل لإدارة ال�شركات :املدير� ،أم القائد؟
 -2ما املق�صود باملدير؟
 -3ما املق�صود بالقائد؟
 ناق�ش املعلم يف �إجابات اال�سئلة.القائد
 يعتمد على الإدارة. ُيع ِّلم موظفيه. يبعث فيهم احلما�س. ي�س�أل. يقول" :نحن". ين�سب الف�ضل �إىل غريه. ُيط ِّور الأ�شخا�ص. ُي ِّبي كيف ُتف َعل الأ�شياء.ال�شكل ( :)١-٤املدير والقائد.
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املدير
 يعتمد على ال�سلطة. ي�أمر موظفيه. يبعث فيهم اخلوف. ي�أمر. يقول�" :أنا". ين�سب الف�ضل �إىل نف�سه. ي�ستخدم الأ�شخا�ص. -يعرف كيف ُتف َعل الأ�شياء.

الن�شاط ()2

مهارات القائد الناجح.

الهدف� :سي�ساعدك هذا الن�شاط على تع ُّرف مهارات القائد الناجح.

التعليمات:
�ستعمل �ضمن جمموعة.أنت و�أفراد جمموعتك احلالة ( :)١-٤مهند وفريقه.
ادر�س � َأنت و�أفراد جمموعتك حالة مهند ،ثم َد ِّون امل�شكالت التي يواجهها.
ح ِّلل � َقائدا.
مهندا على �أن يكون مدي ًرا ً
أنت و�أفراد جمموعتك ن�صيحة �أو �أكرث ت�ساعد فيها ً
اكتب � َأنت و�أفراد جمموعتك هذه الن�صائح يف اجلدول ( :)٥-٤ن�صائح.
اكتب � َمهند وفريقه
مهند �صاحب �شركة �صغرية ،ولديه �ستة موظفني .وبالرغم من �أنه در�س الإدارة ،و�أتقن ممار�ساتها،
و�أح�سن �إجراءاتها من حيث التخطيط والتنظيم والتوجيه والرقابة والتزام املعايري ،فقد عانى
الكثري من امل�شكالت الإدارية؛ �إذ �إن الأحوال مل تكن على ما ُيرام ،نظ ًرا �إىل وجود العديد من
وجهها �إىل املوظفني ،وحر�صه على خ�صم كل دقيقة
املهام غري املُ َ
نجزة ،بالرغم من العقوبات التي َّ
يت� َّأخرها املوظف من راتبه؛ فالت�أخري ما زال م�ستم ًّرا ،وزيار ُته املوظفني يف مكاتب عملهم وطلبه
نجزاتهم مل ُت ِثمر � ً
أي�ضا؛ ف�إنتاجيتهم مل تزد ،والعمل مل يتطور ،حتى �إن م�ستوى
منهم تقارير عن ُم َ
الإبداع والإتقان يف الإجنازات كان متوا�ض ًعا؛ ما ا�ضطره �إىل ا�ستبدال الكثري من املوظفني.
وبالرغم من ذلك ،ف�إن احلال مل تتغري ،وظ َّلت الأمور على ما هي عليه ،بل �إنها كانت تزداد �سو ًءا
يوما بعد يوم� ،إىل �أن جل�س مع م�ست�شا ٍر يف العلوم الإدارية والقيادة ،ف�أ�سدى �إليه بع�ض الن�صائح
ً
غيت الكثري يف م�سار العمل ،وجعلته ينحو نحو الأف�ضل.
التي َّ
درا�سة احلالة ( :)١-٤مهند وفريقه.

179

الن�صائح (كن مدي ًرا قائدًا)

امل�شكالت

اجلدول ( :)٥-٤ن�صائح.
ف ِّكر  -منفر ًدا -يف �أهم املهارات التي يجب �أن ميتلكها مدير ال�شركة ل�ضمان جناحها وتط ُّورها.تو�صلت �إليه من نتائج.
�شارك زميلك يف ما َّتو�صلتما �إليها.
ناق�ش � َأنت وزميلك بقية الطلبة يف النتائج التي َّ
تو�صلتما �إليها.
ناق�ش � َأنت وزميلك املع ِّلم يف النتائج التي َّ

الن�شاط ()3

هل �أنتَ قائد ناجح؟

ناجحا.
الهدف� :سي�ساعدك هذا الن�شاط على حتديد مهاراتك بو�صفك قائدًا ً

التعليمات:
أنت قائد ناجح؟
املأ الفراغ مبا هو منا�سب يف اال�ستبانة ( :)١-٤هل � َناجحا �أم ال� ،ضع �إ�شارة (� )üإزاء كل عبارة من العبارات التالية وف ًقا للمعايري
ملعرفة �إذا كنت ًقائدا ً
الآتية:
 الرقم  3ي�شري �إىل �أن ال�صفة التي ُت ِّثلها العبارة تتوافر فيك.
نوعا ما.
 الرقم  2ي�شري �إىل �أن ال�صفة التي ُت ِّثلها العبارة ال تتوافر فيك ً
 الرقم  1ي�شري �إىل �أن ال�صفة التي ُت ِّثلها العبارة ال ُتوا ِفق �صفاتك.
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الرقم
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

العبارة
الإن�صات اجليد �إىل ما يقوله الآخرون.
ن�شئ امل�شروع من �أجلها.
الإملام الكامل بامل�شكلة والأهداف التي �أُ ِ
القدرة على ا�ستخال�ص �أف�ضل ما يف الآخرين ،وا�ستغالل طاقاتهم الكامنة.
اال�ستماع �إىل ن�صائح الآخرين ،وال �سيما يف الأوقات احلرجة.
الأخذ باعتبارات اال�ستثناء والطوارئ عند �س�ؤال :ماذا لو حدث كذا؟
و�س�ؤال :ماذا ُي ِكنني �أن �أعمل؟
املرونة يف العمل �سع ًيا لتحقيق الهدف.
الو�ضوح والتحديد يف التعليمات.
جعل الأفراد يف حالة ت�أ ُّهب وا�ستجابة ب�صورة م�ستمرة.
امتالك العقلية املتفتحة يف التعامل والعمل.
القدرة على الإقناع والت�أثري يف الآخرين ،حتى يف املجاالت التي لي�س لديه
فيها �سلطة.
الإميان التام بر�ؤية ال�شركة ور�سالتها.
املتابعة امل�ستمرة لفعاليات اخلطة وتنفيذ الأهداف.
معرفة كيفية توفري التمويل الالزم للم�شروعات املختلفة.
الإخال�ص ،حيث يعتقد �أن الآخرين ال يخدعونه ،و�أنهم يريدون �أن يفعل ما
بو�سعه.
العمل على بناء ج�سور من العالقات التعاونية ،ال ُج ُدر عازلة.
العدالة ،وتطبيق معايري واحدة يف العمل.
امتالك مهارة فن التعامل مع الآخرين.
القيادة من الأمام ،والدعم من الو�سط ،والدفع للم�شروع من اخللف.
منح الآخرين الثقة ،والتحدث ب�صيغة (نحن) ال (�أنا).
عدم الي�أ�س عند الف�شل؛ ف�إن الف�شل حافز �إىل املزيد من املحاوالت.
البحث امل�ستمر عن �أ�سباب جناح امل�شروعات الأُخرى وف�شلها.
الت�أين يف اتخاذ القرارات.
التم ُّيز باالبتكار والتجديد يف التعامل.
االعرتاف بحتمية التغيري.
القدرة على التعلُّم امل�ستمر ،واكت�ساب املعرفة اجلديدة.
أنت قائد ناجح؟
اال�ستبانة ( :)١-٤هل � َ

1

2

3
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 اجمع الأرقام التي حتتها �إ�شارة (.)ü ا�ستعن مبفتاح ِّناجحا.
احلل الآتي لتحديد املهارات التي متتلكها بو�صفك ً
قائدا ً
مفتاح ِّ
احلل
ويتعي عليك فقط �صقل ال�صفات التي َو�ضعت �إزاءها �إ�شارة ()ü
أنت قائد ناجحَّ ،
(َ � :)75-60
حتت الرقم ( ،)1والرقم (.)2
يتعي عليك ْبذل اجلهد لإيجاد ال�صفات التي ال
أنت يف طريقك �إىل النجاح .ولكنَّ ،
(َ � :)59-45
نوعا ما.
تتوافر فيك ،وحت�سني تلك التي تتوافر فيك ً
أنت تعاين م�شكالت يف الإدارة ،وحتتاج �إىل املزيد من التدريبات لتحقيق النجاح.
�أقل من َ � :45
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ثان ًيا� :إدارة الوقت.
تعد �إدارة الوقت هي من �أهم املهارات التي يجب �أن ميتلكها القائد الناجح ،وذلك بتخطيطه املهام
جيدا ،وحتديد �أولوياته يف العمل مبا ُيح ِّقق �أهداف
و�أن�شطته (�أعماله) ،وتنظيم جدوله الزمني تنظي ًما ً
ال�شركة وغاياتها.
�ستخدم
أ�سي�سا على ذلك ،فقد ابتكر الكاتب �ستيفن كويف ما �أَطلق عليه ا�سم م�صفوفة الأولويات ،التي ُت َ
وت� ً
�أدا ًة لإدارة الوقت� ،أو ما ُي�س ّمى �إدارة �أولويات العمل ،على �أ�سا�س �أن ر�صيد ال�شخ�ص من الوقت يبلغ يوم ًّيا
� 24ساعة فقط ،و�أنه يت ُّم يف نهاية اليوم تفريغ هذا الر�صيد .ف�إن مل ي�ستفد ال�شخ�ص من ال�ساعات التي يف
ر�صيده اليومي مبا ينفعه ،ف�إنه لن ي�ستطيع ادِّخارها ليوم �آخر ،فما املق�صود ب�إدارة الوقت؟ وكيف ُي ِكن
�إدارة الوقت ب�صورة جيدة؟
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الن�شاط ()4

مفهوم �إدارة الوقت.

الهدف� :سي�ساعدك هذا الن�شاط على تع ُّرف مفهوم �إدارة الوقت.

التعليمات:
�ستعمل �ضمن جمموعة.أنت و�أفراد جمموعتك ورقة بي�ضاء وقل ًما.
ج ِّهز � َأنت و�أفراد جمموعتك كلمة واحدة تدل على �إدارة الوقت يف منت�صف ال�سطر الأول.
اكتب � َأنت و�أفراد جمموعتك �صفتني تدالن على �إدارة الوقت يف منت�صف ال�سطر الثاين.
اكتب � َأنت و�أفراد جمموعتك ثالثة �أفعال تد ُّل على �إدارة الوقت يف منت�صف ال�سطر الثالث.
اكتب � َأنت و�أفراد جمموعتك جملة تت�أ َّلف من �أربع كلمات ُت ِّ
و�ضح مفهوم �إدارة الوقت يف منت�صف
اكتب � َال�سطر الرابع.
أنت و�أفراد جمموعتك الكلمات واجلمل التي كتبتموها �أمام �أفراد املجموعات الأُخرى.
اعر�ض � َ-ناق�ش املع ِّلم يف مفهوم �إدارة الوقت.

الن�شاط ()5

مبادئ �إدارة الوقت.

الهدف� :سي�ساعدك هذا الن�شاط على تع ُّرف مبادئ �إدارة الوقت.

التعليمات:
�ستعمل �ضمن جمموعة.أنت و�أفراد جمموعتك على اجلدول ( :)6-4مبادئ �إدارة الوقت ،ثم ِ�صل ٍّ
 َّبخط بني ما ورد يف
اطلع � َ
القائمة (�أ) وما ينا�سبه من القائمة (ب).
-ا�ستمع �إىل التغذية الراجعة من مع ِّلمك.
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القائمة (ب) :و�صف مبادئ �إدارة الوقت.

القائمة (�أ) :مبادئ
�إدارة الوقت.
�إدراك �أهمية الوقتْ .بذل اجلهد لإجناز الأ�شياء املهمة التي ُت ِّثل غال ًبا يف جمملها ن�سبة �ضئيلة؛ �أي
�إن ْبذل اجلهد الأكرب على ما ن�سبته  %20من الأن�شطة املهمة �سي�ؤدي �إىل حتقيق
ما ن�سبته  % 80من النتائج والأهداف املن�شودة.
حتليل الوقت.
البدء بتنفيذ املهام ال�صعبة التي حتتاج �إىل وقت �أكرب ،ثم تنفيذ املهام الأُخرى
تنازل ًّيا بح�سب الوقت الذي َيلزمها.

تخطيط الأهداف
وحتديدها.

توزيع املهام على بع�ض الأ�شخا�ص الأَ ْكفاء ،ثم الطلب �إليهم �أداء بع�ض الأن�شطة
غري املهمة� ،أو تلك التي حتتاج �إىل اهتمام �أقل.

ترتيب الأولويات.
املرونة.

القدرة على جدولة الوقت ،وا�ستيعاب الأحداث اخلارجة عن ال�سيطرة.
تقدير مهارة �إدارة الوقت ملا ُت ْف�ضي �إليه من جناح؛ �إذ ي�صبح الفرد قاد ًرا على
حت�سني العادات التي تهدر الوقت بال فائدة.

الرتكيز.

حتديد الكيفية التي ينبغي �أن ي�ستفاد بها من الوقت ا�ستفادة فاعلة ،وذلك
ب�إعادة ترتيب الأن�شطة ،وتقلي�ص وقت بع�ضها� ،أو التخلُّ�ص منها� ،أو �إ�ضافة
�أن�شطة جديدة وف ًقا للأهداف املن�شودة.
الإفادة الفاعلة من مهارة �إدارة الوقت ،وذلك بتحديد الأهداف ،ثم حتويلها
�إىل �أن�شطة تنفيذية ذات مراحل متعاقبة ُم َّددة ي�سهل ترتيبها ،وحتديد الزمن
املنا�سب ٍّ
لكل منها.
اجلدول ( :)6-4مبادئ �إدارة الوقت.

التفوي�ض.
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الن�شاط ()6

�أولوياتي.

الهدف� :سي�ساعدك هذا الن�شاط على تع ُّرف كيفية تطبيق م�صفوفة الأولويات.

التعليمات:
 َّأنت و�أفراد جمموعتك على ال�شكل ( :)2-4م�صفوفة الأولويات.
اطلع � َ
-ا�ستمع �إىل تو�ضيح املع ِّلم لكل مربع من مربعات م�صفوفة الأولويات.

ال�شكل ( :)2-4م�صفوفة الأولويات.
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	�أَ ِع َّد قائمة حتوي �أولوياتك للأ�سبوع القادمُ ،م�ص ِّن ًفا �إياها بنا ًء على مربع الأولويات ،ثم اكتب �إجابتكخ�ص�ص لها كما يف امل�صفوفة.
يف املكان املُ َّ
 املهم والعاجل (مربع الأزمات� ،أو التنفيذ� ،أو الطوارئ):
غدا.
اكتب فيه الأمور املهمة التي يجب تنفيذها ب�أ�سرع وقت ممكن ،مثل �أن يكون لديك امتحان ً
........................................................................................................ -1
........................................................................................................ -2
........................................................................................................ -3
........................................................................................................ -4
........................................................................................................ -5
........................................................................................................ -6
 املهم وغري العاجل (مربع التخطيط  -امل�ستقبل) الذي ُي�س ّمى املربع الذهبي:
اكتب فيه الأمور املهمة التي �ست ِّ
ُخططها اليوم ،ثم ُتن ِّفذها يف امل�ستقبل القريب ،مثل :احل�صول على
�شهادة الدكتوراه ،و�شراء �سيارة ،وافتتاح م�شروع.
........................................................................................................ -1
........................................................................................................ -2
........................................................................................................ -3
........................................................................................................ -4
........................................................................................................ -5
........................................................................................................ -6
 غري املهم والعاجل (مربع اخلداع؛ �أي �أن ُت�س ِند �أداء املهام �إىل غريك):
اكتب فيه الأ�شياء التي ُي ِكنك تفوي�ض � ْأمر �إجنازها �إىل غريك ،مثل :زيارة �صديق فج�أ ًة ،وملء خزّان
ال�سيارة بالوقود.
........................................................................................................ -1
........................................................................................................ -2
........................................................................................................ -3
........................................................................................................ -4
........................................................................................................ -5
........................................................................................................ -6
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 غري املهم وغري العاجل (مربع ال�ضياع):
اكتب فيه الأمور التي ُي ِكنك �إلغا�ؤها �أو اال�ستغناء عنها ،مثل :املحادثة (الدرد�شة) يف �شبكة الإنرتنت،
وم�شاهدة مباراة �أو م�سل�سل.
........................................................................................................ -1
........................................................................................................ -2
........................................................................................................ -3
........................................................................................................ -4
........................................................................................................ -5
........................................................................................................ -6
تو�صلت �إليه.
 -ناق�ش مع ِّلمك فيما َّ

الن�شاط ()7

مهارتي.

الهدف� :سي�ساعدك هذا الن�شاط على حتديد م�ستوى مهارة �إدارة الوقت لديك.

التعليمات:
�ستعمل �ضمن جمموعة. َّأنت و�أفراد جمموعتك على اجلدول ( :)٧-٤مهارتي يف �إدارة الوقت ،وعلى الإر�شادات خا�صته.
اطلع � َ
أنت و�أفراد جمموعتك على �إجراء التقييم ،وتدوين النتيجة ،وحتديد م�ستوى مهارة �إدارة
اعمل � َالوقت لديكم بح�سب ما هو ُم َّ
و�ضح �أ�سفل التقييم.
تذ َّكر �أن الإجابات غري الدقيقة �ستكون نتائجها غري دقيقة .كن �صاد ًقا مع نف�سك حتى ت�ستطيعتطوير ذاتك ،وزيادة مهاراتك يف �إدارة الوقت.
لي�س �ضرور ًّيا م�شاركة النتائج �إال يف حال رغبت يف ذلك؛ فهذا التقييم ُم َع ٌّد للتجربة ،وال ُت َع ُّد نتائجهقطعية جازمة ،لكنها غال ًبا �أقرب �إىل ال�صحة ،وهي ُم َع َّد ٌة فقط لتتع َّرف م�ستوى مهاراتك يف �إدارة
الوقت ،وتعمل على تطويرها وحت�سينها ،وتتخذ الإجراءات الالزمة لذلك.

188

اختبار مهارة �إدارة الوقت
�ضع �إزاء كل عبارة يف اجلدول الآتي �إ�شارة ( )üيف املربع الذي تراه منا�س ًبا:
الن�شـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاط
الرقم
نجزه؟
 1هل تتذ َّكر ما يجب �إجنازه م َّرة واحدة ،ثم ُت ِ
 2هل َيلزم �أن ُيذ ِّكرك �شخ�ص ما مبا يجب عليك �إجنازه م ّرات
ع َّدة؟
 3هل تبد�أ �أن�شطتك املعتادة وتنهيها يف الوقت املُح َّدد؟
 4هل ي�ستطيع النا�س الو�صول �إليك يف � ِّأي وقت؟
 5هل تعرف �أهدافك املرحلية والأن�شطة اليومية التي جتعلك
�أقرب �إىل �أهدافك بعيدة املدى؟
 6هل ت�ستطيع العودة �إىل العمل �أو الدرا�سة بعد انقاطعك عنها
من دون �أن ُي�ؤ ِّثر ذلك �سل ًبا يف �أدائك؟
 7هل تتفاعل مع الزوار �أو الزمالء الذين يهدرون وقتك؟
 8هل ُتر ِّكز على منع وقوع امل�شكالت �أكرث من تركيزك على
حماولة ح ِّلها عندما تقع؟
موعدا لإجناز �أمر ما ،فهل يتب ّقى وقت قبل املوعد
� 9إذا َح َّددت ً
الأخري لأداء هذا الأمر؟
 10هل تلتزم مبواعيدك بحيث ت�صل يف الوقت املنا�سب؟
 11هل ُتف ِّو�ض �إىل الآخرين �أداء بع�ض املهام غري ال�ضرورية
على نح ٍو جيد؟

غال ًبا

�أحيا ًنا

ناد ًرا

 12هل ُت ِع ُّد قوائم باملهام اليومية؟
نجز جميع املهام التي تدرجها يف قوائم املهام اليومية؟
 13هل ُت ِ
 14هل ُتدِّ د �أهدافك املهنية وال�شخ�صية و ُتط ِّورها؟
 15هل املكان الذي تدر�س فيه نظيف ُمرتَّب؟
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 16هل جتد الوقت املنا�سب ملمار�سة هواياتك؟
يتعي عليك تنفيذها الآن؟
متاما �أ ًّيا من املهام التي َّ
 17هل تعي ً
�أ ُّيها ُي ِكنك ت�أجيله؟
 18هل تعتذر لأ�صدقائك عن الرحالت املفاجئة غري املُ َّ
خطط
لها �سل ًفا؟
 19هل تعرث يف �أغرا�ضك على ما َيلزمك ب�سهولة؟
املجمـ ـ ـ ـ ــوع:
يجب عليك �أن ت�ضرب ًّ
كل من �إجاباتك يف الرقم املجاور لها كما ي�أتي:
غال ًبا 4
�أحيا ًنا 2
ناد ًرا 1
املجموع الكلي:
أنت تدير معظم وقتك بكفاءة ،وال َّ
�شك يف وجود جمال للتط ُّور
�إذا تراوح جمموعك بني ( ،) 72 - 60ف� َ
دائ ًما.
أنت تدير وقتك بكفاءة �أحيا ًنا ،وحتتاج �إىل �أن تكون �أكرث تن ُّب ًها
�إذا تراوح جمموعك بني ( ،)59 - 47ف� َ
ال�سرتاتيجات �إدارة الوقت.
�إذا تراوح جمموعك بني ( ،)46 - 35فانتبه؛ �إذ ال يت ُّم غال ًبا ا�ستثمار كل وقتك ب�صورة �صحيحة.
أنت بعيد عن التنظيم ،وال ت�ستفيد من وقتك ،وقد ُي�ؤ ِّثر ذلك
�إذا تراوح جمموعك بني ( ،)34 - 19ف� َ
مبا�شرة يف عدم حتقيقك �أهدافك ،وي�ؤدي �إىل تخ ُّبطك يف معظم الوقت.
أنت بعيد ج ًّدا عن التنظيم .و�إذا ا�ستم َّر ْت حالك على هذا النحو،
�إذا تراوح جمموعك بني ( ،)18 -0ف� َ
ف�إنك لن تتم َّكن من حتقيق �أق َّل ما يجب حتقيقه.
اجلدول ( :)٧-٤مهارتي يف �إدارة الوقت.
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ثال ًثاُّ :
حل امل�شكالت.
�إن تع ُّر�ض �أ�صحاب ال�شركات للم�شكالت هو �أمر طبيعي؛ فطريق النجاح حمفوف باملخاطر وال�صعوبات،
ويتعي على ه�ؤالء مواجهتها وحلُّها للم�ضي ُق ُد ًما يف �سري العمل ،وال يكون ذلك �إال باتباع جمموعة من
َّ
الأ�س�س والقواعد التي ينبغي لأ�صحاب ال�شركات والأعمال الناجحة مت ُّثلها و�إتقانها.

الن�شاط ()8

خطوات ِّ
حل امل�شكالت.

الهدف� :سي�ساعدك هذا الن�شاط على تع ُّرف خطوات ح ِّل امل�شكالت.

التعليمات:
�ستعمل �ضمن جمموعة.أنت و�أفراد جمموعتك على ال�شكل ( :)٣-٤خطوات ِّ
 َّحل امل�شكالت.
اطلع � َ
أنت و�أفراد جمموعتك خطوات ِّ
حل امل�شكالت ،ثم ا�ستنتج �أهم الإجراءات التي ُت ِّثلها كل
ادر�س � َخطوة منها.
ملخ�صا عن خطوات ِّ
حل امل�شكالت.
أنت و�أفراد جمموعتك
اكتب � ًَ
-ناق�ش املع ِّلم يف امللخ�ص الذي �أَ َع َّدته املجموعة.
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ال�شكل ( :)٣-٤خطوات ِّ
حل امل�شكالت.

الن�شاط ()9

تطبيق خطوات ِّ
حل امل�شكالت.

الهدف� :سي�ساعدك هذا الن�شاط على تطبيق خطوات ح ِّل امل�شكالت.

التعليمات:
�ستعمل �ضمن جمموعة.أنت و�أفراد جمموعتك احلالة (:)٣-٤م�شكلة رامي ،ثم ِّ
نظموا جل�سة نقا�ش عنها ،ثم ابحثوا
ادر�س � َحل مل�شكلة رامي ،م�ستعينني بخطوات ِّ
عن ٍّ
حل امل�شكالت.
أنت و�أفراد جمموعتك َّ
تو�صلتم �إليه �أمام �أفراد املجموعات الأُخرى.
اعر�ض � َحل امل�شكلة الذي َّ
ناق�ش مع ِّلمك يف ِّتو�صلت �إليه املجموعة.
حل امل�شكلة الذي َّ
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م�شكلة رامي
م�شروعا لتقدمي اخلدمات الت�سويقية ي�ستهدف فئة طلبة املدار�س ،وقد
رامي �شخ�ص ريادي ،بد�أ
ً
�أخذ ُي�س ِّوق للخدمات واملُنتَجات التي ُتقدِّ مها العديد من امل�ؤ�س�سات املعنية بهذه الفئة.
بداي ًة� ،أطلق رامي م�شروعه عن طريق �شبكة الإنرتنت ،بحيث توا�صل مع الزبائن �إلكرتون ًّيا ،ثم �أخذ
امل�شروع ينت�شر؛ ما �أ ّدى الح ًقا �إىل بناء �شبكة قوية م َّكنته من الو�صول �إىل مئة �ألف طالب من فئة
فتو�سع ن�شاطه ،وتوا�صلت معه م�ؤ�س�سات اخلدمات الطالبية ،وم�ؤ�س�سات بيع القرطا�سية،
اليافعنيَّ ،
ومتاجر �ألب�سة اليافعني.
الحظ رامي �أن م�صلحة العمل �أخذت ُت ِّتم عليه توفري موقع حقيقي؛ �إذ �إن توا�صله مع الزبائن كان
عن طريق موقع افرتا�ضي ،ومل يكن قد جمع بع ُد مبل ًغا من املال ُي ِّكنه من ا�ستئجار مكان يدير منه
عمله .وكانت امل�ؤ�س�سات التي يتعامل معها قد طلبت �إليه ذات م َّرة زيارة موقع م�ؤ�س�سته ُب ْغ َي َة التع ُّرف
�إليه ،فطلب �إىل والده �أن ي�ستقبل عمالءه يف املنزل ،غري �أن والده رف�ض طلبه.
ف ِّكر مع جمموعتك يف ٍّ
حل مل�شكلة رامي التي بد�أت تت�س َّبب يف فقدانه ثقة عمالئه.
درا�سة احلالة ( :)٣-٤م�شكلة رامي.
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راب ًعا :التفاو�ض.
تع َّرفت �ساب ًقا �أن التفاو�ض ُي ِّثل �إحدى املهارات التي يجب �أن يتح ّلى بها القائد الناجح ،بحيث يتم َّكن
من �إقناع الآخرين ب�شكل �سل�س ،وجت ُّنب � ِّأي �ضغوط �أو خالفات .والتفاو�ض فن ال ُب َّد �أن يتقنه القائد مع
موظفيه ،والزبائن ،واملُم ِّولني ،واجلهات الأُخرى؛ لتو�سيع نطاق العمل ،و�إن�شاء م�شروعات جديدة.
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الن�شاط ()10

ربح ربح.

الهدف� :سي�ساعدك هذا الن�شاط على تطبيق �أ�سلوب (ربح ربح) يف املفاو�ضات.

التعليمات:
�ستعمل مع زميلك.أنت وزميلك ال�شكل ( :)٤-٤ح�صتي يف الربتقالة ،ثم تقا�سما الربتقالة بالت�ساوي كما يف
ت�أ َّمل � َال�شكل.
�ستَع ِقد مع زميلك عملية تفاو�ض افرتا�ضية تتعلق بربتقالة واحدة.ت�س َّلم ورقة التفاو�ض خا�صتك من املع ِّلم ،وال ُت ْط ِلع زميلك على حمتواها.قدر من املنفعة التي ُي ِكنك
�سيخربك املع ِّلم �أن هذا التمرين يقي�س مهارتك يف احل�صول على �أكرب َْج ْلبها وف ًقا لعملية التفاو�ض.
رابحا.
حا ِول ًجاهدا �إجناح العملية التفاو�ضية ،بحيث تكون ً
-ا�ستمع �إىل التغذية الراجعة من مع ِّلمك.

ح�صة ال�شريك الثاين.

ح�صة ال�شريك الأول.
ال�شكل ( :)٤-٤ح�صتي يف الربتقالة.
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� ً
أول :الفرق بني القائد واملدير.
القيادة :الت�أثري يف الآخرين على نح ٍو يدفعهم �إىل التعاون االختياري ِ َب ْح ِ�ض �إرادتهم ،وم�شاركتهم
الأهداف املو�ضوعة ،وتوجيههم ،وحثهم على ال�سعي �إىل حتقيقها ،ثم متكينهم لكي ي�صبحوا قادة ُم�ؤ ِّثرين
يف حميطهم.
القائد :ال�شخ�ص املبدع القادر على توحيد الر�ؤية عند �أع�ضاء الفريق ،والأخذ بهم نحوها ،والت�أثري فيهم،
و�شحذ هممهم ،والعمل بروح واحدة؛ �إذ ميتلك هذا ال�شخ�ص مهارة التحفيز والتوا�صل ،ويهتم بالآخرين،
مع تركيزه على املهامُ ،وي ِّكن �أع�ضاء فريقه و ُيد ِّربهم ،ويت�صف مبرونة عالية يف ِّ
حل امل�شكالت ،ويعتمد يف
�سلطته على رغباتهم.
جاهدا �إىل تطبيق القوانني ،وتنفيذ اخلطط ،ومتابعتها،
املدير :الرجل امل�ؤمن بد�ستور امل�ؤ�س�سة ،الذي ي�سعى ً
والإ�شراف عليها ،و ُير ِّكز دائ ًما على املهام ،ويطلب �إىل الآخرين االمتثال لأوامره ،ويحاول ا�ستثمار مهارات
عتم ًدا يف ذلك على �سلطته.
املوظفني يف حتقيق �أهداف ال�شركةُ ،م ِ
مهارات القائد الناجح
ﻟﻴ�ﺲ ً
ناجحا يف عامل الأعمال ﺍﻟﻴﻮﻡ بح�صوله فقط على �شهادة يف �إدارة الأعمال؛
�سهل �ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ املدير ً
قائدا ً
فاعل
فال�شخ�ص الذي ي�شغل من�صب الإدارة يجب �أن تتوافر فيه جمموعة من املهارات لكي يكون ً
يف �إدارة الفريق وتوجيهه ،وقاد ًرا على الت�أثري يف الأفراد ،وحفزهم �إىل �أداء العمل على �أكمل وجه ل�ضمان
�إجناز �أهداف ال�شركة ،وجت ُّنب جميع التحديات واملُع ِّوقات التي قد تعرت�ض حتقيق العمل املطلوب .وهذه
املهارات تتم َّثل يف ما ي�أتي:
ق�صد بذلك قدرة املدير على �إدارة الفريق؛ ما ُيح ِّتم عليه الإحاطة باملعلومات
 -1مهارة �إدارة الفريقُ :ي َ
املتعلقة بكل ع�ضو من �أع�ضاء الفريق (موظفو ال�شركة) ،واملعرفة التامة واخلربة يف كيفية التعامل مع
جميع ال�شخ�صيات على اختالف �أمناطها� ،إ�ضاف ًة �إىل قدرته على ِّ
حل امل�شكالت ،وفن �إدارة احلوار،
وتوجيه الفريق نحو حتقيق الأهداف املن�شودة.
ق�صد بذلك امتالك املدير املهارات التي ُت ِّكنه من التوا�صل مع �أع�ضاء الفريق
 -2مهارة االت�صالُ :ي َ
بفاعلية ،بحيث يكون قاد ًرا على نقل �أفكاره و�إي�صال املعلومات والر�سائل املطلوبة بالطريقة املنا�سبة ،وذلك
من خالل الر�سائل املكتوبة �أو الر�سائل ال�شفوية� ،إ�ضاف ًة �إىل قدرته على توظيف لغة اجل�سد وتعبريات
ليتم نقل الأفكار ب�صورة �صحيحة.
الوجه ،والتنويع يف نربة ال�صوت؛ َّ
ق�صد بذلك قدرة املدير على التح ُّكم يف جميع امل�شكالت التي يواجهها فريق
 -3مهارة �إدارة الأزماتُ :ي َ
العمل ،ثم التغلُّب على خمتلف التحدياتّ ،
وتخطي املُع ِّوقات وال�صعوبات ،وذلك من خالل قدرته على ر�سم
اخلطط املنا�سبة حل ِّلها ،و�إعداد اخلطط البديلة لتج ُّنب الأ�ضرار واخل�سائر املتوقعة �أو املحتملة؛ ما ي�ضمن
ا�ستمرارية العمل مبا ُيح ِّقق الأهداف املن�شودة لل�شركة.
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ق�صد بذلك قدرة املدير على التخطيط ال�سليم الذي ي�ضمن به حتديد طبيعة
 -4مهارة التخطيطُ :ي َ
العمل يف ال�شركة ،والأهداف التي ت�سعى �إىل حتقيقها ،وكذلك حتديد جميع املتطلبات التي �ست�ستخدم يف
حتقيق هذه الأهداف .ولهذا ،ف�إن املدير الناجح يراعي عند و�ضع خطة العمل نقاط القوة و نقاط ال�ضعف
النابعة من عمل ال�شركة والفر�ص والتهديدات التي حتيط بال�شركة.
ق�صد بذلك قدرة املدير على حتليل املواقف ً
حتليل عمي ًقا ،وفهم الأهداف
 -5مهارة اتخاذ القراراتُ :ي َ
فه ًما تا ًّما ،والإحاطة بطرائق حتقيقها ،وو�ضع املقرتحات املنا�سبة ،واختيار �أف�ضلها ،ثم اتخاذ القرارات
املنا�سبة وما يرتتب عليها من حت ُّمل للم�س�ؤولية ،و�إدراك للعواقب نتيجة اختيار قرار معني.
 -6مهارة التفاو�ض :يجب �أن يتح ّلى املدير الناجح مبهارات التفاو�ض يف جمال العمل والإدارة ،بحيث
يتم َّكن من �إقناع الآخرين ب�صورة �سل�سة ،وجت ُّنب � ِّأي �ضغوط �أو خالفات .والتفاو�ض فن يجب �أن يتقنه
املدير مع الفئات الآتية:
�أ -املوظفون؛ �إذ ي�ساعدهم ذلك على �أداء الأعمال املوكولة �إليهم عن قناعة تتو َّلد من ح�س امل�س�ؤولية
جتاه العمل ،وحتقيق الغاية املن�شودة من العمل دون تذ ُّمر �أو تق�صري.
ب -الزبائن؛ �إذ ي�ساعد ذلك على زيادة حجم املبيعات ،والإقبال على ُمنتَجات ال�شركة ،فتزداد الأرباح.
ج -املُم ِّولون �أو اجلهات الأُخرى؛ �إذ ي�ساعد ذلك على حتقيق �شراكات جديدة� ،أو �إن�شاء م�شروعات
�أُخرى� ،أو تو�سيع العمل� ،أو احل�صول على املواد الأولية من املُو ِّردين ب�أ�سعار مناف�سة.
 -7مهارة �إدارة الوقتُ :ي َع ُّد امتالك املدير مهارات �إدارة الوقت حجر الزاوية يف الإدارة الناجحة.
ثان ًيا� :إدارة الوقت.
�إدارة الوقت :الفن والعلم اللذان يقومان على اال�ستخدام الر�شيد للوقت؛ �أي ا�ستثمار الزمن ا�ستثما ًرا
ً
فاعل.
مبادئ �إدارة الوقت
يتعي عليه تع ُّرف املبادئ الآتية لإدارة الوقت:
لكي يتم َّكن الفرد من �إدارة الوقت ب�صورة فاعلة؛ ف�إنه َّ
�	-1إدراك �أهمية الوقت؛ فتقدير مهارة �إدارة الوقت يقود �إىل النجاح ،بحيث ي�صبح لدى الفرد قدرة على
حت�سني العادات التي تهدر الوقت بال فائدة.
 -2تخطيط الأهداف وحتديدها؛ الإفادة الفاعلة من مهارة �إدارة الوقت ،وذلك بتحديد الأهداف ،ثم
حتويلها �إىل �أن�شطة تنفيذية ذات مراحل متعاقبة ُم َّددة ي�سهل ترتيبها ،وحتديد الزمن املنا�سب ٍّ
لكل
منها.
 -3حتليل الوقت؛ حتديد الكيفية التي ينبغي �أن ي�ستفاد بها من الوقت ا�ستفادة فاعلة ،وذلك ب�إعادة
ترتيب الأن�شطة ،وتقلي�ص وقت بع�ضها� ،أو التخلُّ�ص منها� ،أو �إ�ضافة �أن�شطة جديدة وف ًقا للأهداف
املن�شودة.
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 -4ترتيب الأولويات؛ البدء بتنفيذ املهام ال�صعبة التي حتتاج �إىل وقت �أكرب ،ثم تنفيذ املهام الأُخرى
تنازل ًّيا بح�سب الوقت الذي َيلزمها.
 -5املرونة؛ القدرة على جدولة الوقت ،وا�ستيعاب الأحداث اخلارجة عن ال�سيطرة.
 -6الرتكيز؛ ْبذل اجلهد لإجناز الأ�شياء املهمة التي ُت ِّثل غال ًبا يف جمملها ن�سبة �ضئيلة؛ �أي �إن ْبذل اجلهد
الأكرب على ما ن�سبته  %20من الأن�شطة املهمة �سي�ؤدي �إىل حتقيق ما ن�سبته  % 80من النتائج والأهداف
املن�شودة.
 -7التفوي�ض؛ توزيع املهام على بع�ض الأ�شخا�ص الأَ ْكفاء ،ثم الطلب �إليهم �أداء بع�ض الأن�شطة غري املهمة،
�أو تلك التي حتتاج �إىل عناية �أقل.
م�صفوفة الأولويات:
�ستخدم �أدوات من بينها م�صفوفة الأولويات التي تت�ض َّمن ما ي�أتي:
لإدارة الوقتُ ،ت َ
 -1مهم وعاجل.
 -2مهم وغري عاجل.
 -3غري مهم وعاجل.
 -4غري مهم وغري عاجل.
ُت َع ُّد كتابة الأولويات والوعي ب�أهميتها �أُوىل خطوات �إدارة الوقت بفاعلية؛ فالوقت الذي مي ُّر بنا مي�ضي
يتعي عليك الآن �أن تتخذ قرارك بالتغيري ،وتبد�أ االهتمام بعمرك قبل �أن ينق�ضي،
�إىل غري رجعة .ولهذاَّ ،
ناجحا �إال �إذا َّ
نظم الوقت،
وتغتنم �شبابك قبل هرمك؛ فالريادي ال ُي ِكنه ب� ِّأي حال من الأحوال �أن يكون ً
ورتَّب الأولويات؛ �إذ من دونهما �سيجرفه التيار ،وت�ضيع �أيامه ُ�س ًدى.
ُي ِّثل الت�سويف �أهم امل�شكالت التي تقف عائ ًقا يف طريق النجاح؛ فت�أجيلك عملك ومهامك وتخطيطك
وبناء حياتك �إىل الغد بـِ (�سوف �أفعل ،و�سوف �أُ ِّ
خطط) �سي�ؤدي �إىل ما ال ُيح َمد ُع ْقباه ،فت�شعر بالندم؛ لذا
غد.
ابد�أ الآن ،وال تنتظر حتى يوم ٍ
ثال ًثاُّ :
حل امل�شكالت.
خطوات ح ِّل امل�شكالت:
 -1حتديد امل�شكلة:
�أ -البدء بطرح �أ�سئلة تتعلق بامل�شكلة ،و�سببها ،وتاريخها :هل واج ْه َت �ساب ًقا م�شكلة مماثلة؟ كيف
حللتها؟
ب -تعريف امل�شكلة :يكون ذلك بتحديد �أبعادها وحجمها احلقيقي من غري ا�ستهتار �أو تهويل ،بحيث
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تكون وا�ضحة ل ِّأي �شخ�ص يقر�أها ،حتى لو كان من غري الأطراف ذات العالقة.
 -2حتليل امل�شكلة:
�أ -جمع البيانات� :أي البحث عن البيانات التي ت�ساعد على فهم امل�شكلة ،وتع ُّرف �أ�سبابها؛ للإ�سهام
يف �إيجاد ٍّ
حل لها.
ب -حتليل الأ�سبابُ :تد َر�س يف هذه املرحلة الأ�سباب بعمق �أكرب ،و ُيت�أ َّكد فعل ًّيا �أنها �أ�سباب امل�شكلة
احلقيقية.
يتعي
ج -ال�سبب الرئي�س :قد حتدث كل م�شكلة نتيج ًة لأ�سباب ع َّدة ،غري �أنه يوجد �سبب مبا�شر وا�ضح َّ
حتديده.
 -3ابتكار احللول:
�أ -جمع احللول املُقرتَحة.
ب -تنقيح هذه احللول.
ج -اختيار �أن�سب احللول منها.
 -4التنفيذ:
�أ -تنفيذ احللول ،وو�ضع اخلطة املنا�سبة لذلك.
ب -و�ضع اخلطة البديلة.
ج -التنفيذ احلقيقي للحلول :وهنا ينبغي للتقييم �أن يكون حا�ض ًرا؛ ُب ْغ َي َة التح ُّقق من جدوى احللول
املُن َّفذة .وقد ن�ضطر �أحيا ًنا �إىل تغيري اخلطة �أثناء التنفيذ يف حال اكت�شاف معطيات جديدة ُت�ؤ ِّكد
عدم جدوى اخلطة املُن َّفذة.
راب ًعا :التفاو�ض.
التفاو�ض :ن�شاط يت�ض َّمن م�شاركة طرفني �أو �أكرث (�أفراد ،جمموعات) يف ال�سعي �إىل �إيجاد ٍّ
حل ُم ْر ٍ�ض
يخلو من العنف لق�ضية ته ُّمهما ،مع � ْأخذ واقع ٍّ
كل منهما با ُ
حل�سبان.
َ
ُ
احل�صول على كل ما هو ُمتاح ،ولكن يجب �أن تكون نتيجته ر�ضا الطرفني ،وهي نتيجة
التفاو�ض
ال يعني
ُتبنى على احلقوق ال على القوة والقدرة.
فاق يقبله الطرفان ،ويعمالن على تنفيذه ودميومته ،وال ُي�ؤ ِّثر هذا اال ِّتفاق
ُي ْف�ضي التفاو�ض الناجح �إىل ا ِّت ٍ
ً
م�ستقبل.
�سل ًبا يف عالقتهما
�أ�صناف الأ�شخا�ص املفاو�ضني:
�أ -املفاو�ض الناجح :يقتنع هذا املفاو�ض مبا يحتاج �إليه ،فيفاو�ض بكل قوته للح�صول على حقه فقط ،وال
ي�سعى �إىل خ�سارة الآخر ،بل ُيف ِّكر دائ ًما يف �أن يكون اال ِّتفاق ُم ْر ِ�ض ًيا للطرفني.

199

ب -املفاو�ض املنهزمُ :يقدِّ م هذا املفاو�ض للطرف الآخر ما يريده ب�سهولة ،ولكن هذا الأخري يطلب منه
مما يجب �أن يح�صل عليه ،فيعطيه من غري � ِّأي اعرتا�ض ،وهو بذلك يتنازل عن حقه لقاء �إر�ضاء
�أكرث ّ
الآخر.
ج -املفاو�ض امل�سيطر :يحاول هذا املفاو�ض � ْأخذ �أق�صى ما ُي ِكن احل�صول عليه ،ولو على ح�ساب الطرف
الآخر؛ �إذ �إنه ُيف ِّكر يف م�صلحته فقط ،وال يهمه الآخر ،وهو م�ستعد للحرب يف �سبيل حتقيق �أكرب فائدة
ممكنة؛ �سواء �أر�ضي الطرف الآخر �أم مل َ
ير�ض.
�صفات املفاو�ض الناجح:
�أ -م�ستمع جيد.
ب -يدخل املفاو�ضات بعقل متفتح قابل لال�ستيعاب.
جُ -ي ِع ُّد للمفاو�ضات وقت التحليل على نح ٍو جيد.
دُ -يقدِّ م ً
حلول ّ
خلقة مبدعة ،وال يت�ش َّبث مبوقفه �إن ُو ِجد بديل مطروح منا�سب.
هـ -ي�ستطيع التوفيق بني م�صالح الطرف الذي ُي ِّثله وم�صالح الطرف الآخر.
و -يحافظ على هدوئه ،وال يغ�ضب كث ًريا ،و ُيح ِّلل الأو�ضاع ً
حتليل مو�ضوع ًّيا.
ز	-ال يهاجم الأ�شخا�ص ،و�إمنا ُير ِّكز نقده على النقاط واملو�ضوعات.
حُ -ير ِّتب النقاط وف ًقا لأهميتها ،و ُير ِّكز على �أكرثها �أهمي ًة.
طُ -ي ِّعب عن وجهة نظره بطالقة وو�ضوح.
ً
مفاو�ضا ،ويحر�ص على االختيار من
ي -يدرك عدم وجود قائمة مكتوبة حتوي ما ي�ستطيع �أداءه بو�صفه
ا�سرتاتيجيات ع َّدة وف ًقا ل�سري املفاو�ضات.
�صراعا يجب �أن يفوز
ك -يتعامل مع املفاو�ضات بو�صفها حلقة واحدة َت ْنت َِظ ُم يف عالقة م�ستمرة ،ال بو�صفها
ً
فيه طرف واحد فقط.
�إن تب ّنيك مبد�أ (ربح ربح) يف حياتك  -حيث ت�سعى �إىل النجاح ،ال �إىل خ�سارة الآخرين -يجعل منك
ناجحا حمبو ًبا .ولأننا يف هذه احلياة نعي�ش يف بوتقة واحدة؛ فالعاقل فقط هو الذي ي�سعى �إىل
�شخ�صا ً
ً
النجاح ،ويحر�ص على ن�شر الفائدة املُ َت َ�أ ِّتية من هذا النجاح يف جمتمعه؛ لتعود نتائج ذلك عليه وعلى �أبنائه
بالنفع.
أ�سي�سا على ذلك ،ينبغي �أن تدرك  -يف نهاية املطاف� -أنك جزء ال يتج َّز�أ من هذا املجتمع ،واعلم �أنك
وت� ً
م�ستخدما قوتك وقدرتك يف احل�صول على
�إذا دخلت يف � ِّأي تفاو�ض ،ثم خرجت منه غال ًبا قاه ًرا لغريك،
ً
قدر ممكن من الفائدة من غري ر�ضا الآخر ،ف�إنه �سي�أتي اليوم الذي ي�سعى فيه الآخر �إىل ا�سرتداد
�أكرب ْ
فاق تر�ضاه الأطراف جميعها وفق معايري احلق
حقه ولو بعد حني؛ فالتفاو�ض الناجح هو الذي ُي ْف�ضي �إىل ا ِّت ٍ
والعدل.
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ن�شاط بيتي:

ابحث يف �شبكة الإنرتنت عن مهارات �أخرى يجب �أن ميتلكها القائد الناجح ت�سهم يف جناح ال�شركة ثم
د ّونها يف دفرتك ،و�شارك معلمك وزمالئك بها.
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�أ�سئلة الدر�س
 -1ما الفرق بني القائد واملدير من حيث املفهوم؟
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -2ما املهارات التي يجب �أن تتوافر يف املدير الناجح؟
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------� -3ص ِّنف ًّ
كل من الأعمال الآتية وف ًقا مل�صفوفة الأولويات:
�أ -الطلب �إىل هند �إر�سال �سيارتها لل�صيانة الدورية بعد يومني.
ب -الطلب �إىل عي�سى االلتقاء بالأ�صدقاء مل�شاهدة املباراة النهائية م�ساء اليوم.
ج -الطلب �إىل �أماين ت�سليم التقرير النهائي بعد يومني.
د -الطلب �إىل عالء تخطيط م�ستقبله بعد تخ ُّرجه يف اجلامعة ،عل ًما ب�أنه �سيتخ َّرج بعد �سنة.
 -4اذكر خطوات ح ِّل امل�شكالت.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -5ما �صفات املفاو�ض الناجح؟
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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الدرس الخامس
تصفية الشركات وإفالسها

ُت� َّؤ�س�س ال�شركة بنا ًء على درا�سات جدوى ُتث ِبت جناحها وجدوى م�شروعاتها .ولهذا ،ف�إن الأ�صل هو ا�ستمرار
عمل ال�شركة ،غري �أنها قد تتع َّر�ض �أحيا ًنا �إىل م�شكالت ع َّدة؛ ما ي�ؤدي �إىل �إنهاء عملها و�إغالقها.
ُي َع ُّد ُّ
تعث ال�شركات وامل�ؤ�س�سات وامل�شروعات �إحدى الظواهر االقت�صادية العامة التي قد تدفع �أ�صحابها �أو
قرارات م�صريية ،من مثل� :إعالن الإفال�س
�ستثمرين فيها واجلهات احلكومية �إىل اتخاذ
ُم ِّوليها �أو املُ ِ
ٍ
والت�صفية ،وهي خطوة خطرية قد تعود على �أ�صحابها بنتائج تكون غال ًبا �س ِّيئة ائتمان ًّيا.

الن�شاط ()1

ُّ
التعث ،والت�صفية ،والإفال�س.

الهدف� :سي�ساعدك هذا الن�شاط على:
 متييز مفهوم ُّالتعث املايل من مفهوم الإفال�س.
 ا�ستنباط مراحل ُّالتعث املايل والف�شل االقت�صادي.
 تع ُّرف مفهوم الت�صفية. حتديد �أ�سباب الت�صفية املالية. حتديد م� ِّؤ�شرات ُّالتعث املايل امل�ؤدي �إىل الإفال�س.

التعليمات:
�ستعمل �ضمن جمموعة.ا َّت ِبع تعليمات املع ِّلم.أنت و�أفراد جمموعتك احلالة (�:)٤-٤شركة بي دي بي ،ثم ِّ
نظموا جل�سة نقا�ش عنها.
-ادر�س � َ
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(بي دي بي) �شركة متو�سطة تعمل يف جمال ا�سترياد املواد الغذائية ثم بيعها يف ال�سوق املحلي
الأردين ،وكانت ت�ستورد املواد الغذائية من �سوريا مبا ن�سبته  ، % 70ومن م�صر مبا ن�سبته، % 20
ومن تركيا مبا ن�سبته.% 10
يعمل يف ق�سم املبيعات لهذه ال�شركة  50موظف مبيعات و � 10إداريني ،ويعمل يف بقية �أق�سامها 15
موظ ًفا مو َّزع َ
ني على مهام خمتلفة.
بلغ متو�سط �أرباح ال�شركة عام 2008م ،و 2009م ،و2010م  50000دينار �أردين �سنو ًّيا .وقد م َّرت
ال�شركة ب�أربع مراحل ،هي:
املرحلة الأوىل :يف نهاية عام 2010م ،بد�أت م�شكالت املوظفني يف ق�سم املبيعات تزداد ،و�أ�صبحت
املناف�سة ال�سلبية بينهم ُت� ِّؤجج خالفاتهم على نح ٍو دائم ،وبد�أ مديرو املبيعات مبخالفة العديد من
قوانني ال�شركة ،التي تتعلق بتق�سيم املناطق يف اململكة عليهم؛ ما �أ َّثر �سل ًبا يف انخفا�ض املبيعات.
املرحلة الثانية :يف مطلع عام 2011م ،انخف�ضت �أرباح ال�شركة مبا ن�سبته % 10؛ ما جعلها ُتري
تعديالت جوهرية على حمالتها الت�سويقية والإعالنية؛ �إذ َع َمد َْت �إىل احل ِّد منها ُب ْغ َي َة تخفي�ض
امل�صروفات ،غري �أن املبيعات ا�ستمرت يف االنخفا�ض؛ ما �أ ّدى �إىل انخفا�ض الأرباح ،حتى �إن
متو�سط �أرباحها بلغ عام 2015م  20000دينار .وبنا ًء على ذلك ،جل�أت الإدارة املالية يف ال�شركة �إىل
�ضبط بقية امل�صروفات وتخفي�ضها ،ولكن النتيجة مل تتغري ،وظ َّلت بع�ض امل�صروفات مرتفعة،
مثل �شراء الب�ضائع و�شحنها؛ ما ا�ضطر ال�شركة �إىل تخفي�ض رواتب موظفيها مبا ن�سبته ،% 20
وقد دفع ذلك  5موظفني �إىل تقدمي ا�ستقاالتهم ،وهم من �أكرث موظفي ال�شركة كفاءة يف جمال
املبيعات.
املرحلة الثالثة :ا�ستمرت ال�شركة يف العمل والبيع ،مع علمها ب�أن �صايف �أرباحها انخف�ض يف بداية
عام 2016م �إىل  10000دينار �أردين فقط؛ ما �ضاعف من اخل�سارة املتزايدة ،ذلك �أن الأرباح مل َت ُع ْد
ت�ساوي التكاليف التي تنفقها ال�شركة على الإنتاج وتنفيذ �أن�شطتها.
املرحلة الرابعة :اكت�شفت ال�شركة يف �أثناء �إعداد التقارير الربعية لعام 2016م �أنها بد�أت تدخل يف
مرحلة اخل�سائر.
املرحلة اخلام�سة :ق َّررت ال�شركة ت�شكيل جلنة من اخلرباء؛ لدرا�سة و�ضعها ،وحتليل الأ�سباب
التي �أ َّدت �إىل تراجعها وخ�سارتها.
درا�سة احلالة (� :)٤-٤شركة بي دي بي.
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أنت و�أفراد جمموعتك �أحد ال�سيناريوهات املحتملة ِلا قد يحدث لل�شركة ،كالآتي:
 ت�س َّلم � َاملجموعة الأوىل :قراءة ال�سيناريو الأول ،ثم �إعداد تقرير عن مراحل ُّ
تعث ال�شركة.
املجموعة الثانية :قراءة ال�سيناريو الثاين ،ثم �إعداد تقرير عن مفهوم الإفال�س وم� ِّؤ�شراته.
املجموعة الثالثة :قراءة ال�سيناريو الثالث ،ثم �إعداد تقرير عن مفهوم الف�شل االقت�صادي والف�شل املايل.
املجموعة الرابعة :قراءة ال�سيناريو الرابع ،ثم �إعداد تقرير عن مفهوم الت�صفية ،وذكر �أ�سباب ت�صفية
ال�شركات.
أنت و�أفراد جمموعتك ال�سيناريو والتقرير الذي �أَ َع َّدته املجموعة �أمام �أفراد املجموعات
 اعر�ض � َالأُخرى.
تو�صلت �إليه املجموعة.
 ناق�ش املع ِّلم فيما َّال�سيناريو الأول:
حت�سن �أرباحها ،وكان ذلك م� ِّؤ�ش ًرا �إيجاب ًّيا لعودة الأمور �إىل و�ضعها
«�أَ َع َّدت ال�شركة خطة عالجية �أ َّدت �إىل ُّ
الطبيعي .وعلى مدار ثالثة �أ�شهر ،ا�ستمرت ال�شركة يف العمل والربح يف ظل وجود عيوب يف �أداء ال�شركة
الت�شغيلي واملايل والإداري».
ال�سيناريو الثاين:
«ازداد الو�ضع ت�أ ُّز ًما ،وا�ستمرت اخل�سائر ،وق َّدم موظفون �آخرون ا�ستقاالتهم ،وف�شلت جميع املحاوالت يف
�إنعا�ش ال�شركة؛ ما �أ ّدى �إىل �إفال�سها».
ال�سيناريو الثالث:
«ا�ستفحل الو�ضع املُت�أ ِّزم ،وا�ستمرت اخل�سائر ،وق َّدم موظفون �آخرون ا�ستقاالتهم ،فاجتمع ال�شركاء ،وق َّرروا
�إنهاء �أعمال ال�شركة».
ال�سيناريو الرابع:
«و�ضعت ال�شركة خطة عالجية مت َّثلت يف ا�ستقطاب خرباء من ال�سوق .وبالرغم من ارتفاع ن�سبة �أرباح
ال�شركة ،فقد جل�أت �إىل الت�صفية؛ لعدم مقدرتها على حتقيق عائد على الأموال املُ�ستث َمرة».
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ُّ
التعث املايل :عدم قدرة ال�شركة  -مبواردها و�إمكاناتها -على الوفاء بالتزاماتها يف الأجل الق�صري؛
نتيجة عدم التوازن بني املوارد احلالية يف ال�شركة وااللتزامات امل�ستحقة ال�سداد يف الأجل الق�صري (خالل
م َّدة زمنية ق�صرية).
التعث املايل عن الف�شل املايل يف �أنه مرحلة �سابقة للف�شل املايل؛ فقد ي�ؤدي ُّ
يختلف ُّ
التعث املايل �إىل الف�شل
ُّ
فالتعث املايل ي�شري �إىل التو ُّقف عن �سداد االلتزامات يف مواعيدها ،ووجود
املايل ،وقد ال ُي ْف�ضي �إىل ذلك.
نق�ص يف العوائد املُتح ِّققة لل�شركة ،يف حني ي�شري الف�شل املايل �إىل التو ُّقف الكلي عن �سداد االلتزامات،
وتو ُّقف ن�شاط ال�شركةً ،
و�صول �إىل حالة الإفال�س.
مراحل ُّ
التعث
مت ُّر ال�شركة يف �أثناء ُّ
تعثها مال ًّيا ب�ست مراحل ،هي:
 -1مرحلة ظهور العيوب يف �أداء ال�شركة الت�شغيلي واملايل والإداري.
�ستع�صية.
 -2مرحلة تط ُّور العيوب وحت ُّولها �إىل م�شكالت ُم ِ
 -3مرحلة اال�ستمرار يف العمل يف ِّ
ظل وجود العيوب ،بالرغم من �أثرها ال�سلبي يف �أداء ال�شركة.
 -4مرحلة حدوث الأزمة ووقوع ُّ
التعث.
 -5مرحلة معاجلة الأزمة.
 -6مرحلة اللجوء �إىل ت�صفية ال�شركة.
وحينئذ ُت َ�ص ّفي كل �أمالكها
الإفال�س� :إعالن ال�شركة �أنها غري قادرة على الوفاء بالتزاماتها جتاه الدائنني،
ٍ
قدر ممكن من هذه االلتزامات ،ثم تخرج من �سوق العمل.
وح�ساباتها البنكية؛ لت�سديد �أكرب ْ
م� ِّؤ�شرات الإفال�س
قبل �أن ت�صل ال�شركة �إىل حالة َّ
�ستد ُّل بها
يتعذر فيها اال�ستمرار يف العمل ،تظهر عليها �أعرا�ض ومظاهر ُي َ
على ُّ
التعث املُ ْف�ضي �إىل الإفال�س �أو الت�صفية .ومن هذه الأعرا�ض:
 -1ازدياد عدد الق�ضايا القانونية املرفوعة عليها.
 -2ارتفاع معدل دوران موظفيها و�إدارييها املتميزين.
� -3ضعف حت�صيالتها النقدية ،وعدم قدرتها على الوفاء بااللتزامات.
 -4تراجع مبيعاتها امل�ستمر مقابل ارتفاع التكاليف.
حد كبري.
 -5ارتفاع حجم الديون املرتتبة عليها �إىل ٍّ
 -6عدم التنا�سب بني م�صادر متويلها وا�ستخداماتها.
 -7تنا ُق�ص حقوق امل�ساهمني فيها (حقوق امللكية) ب�سبب توايل اخل�سائر.
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الف�شل املايل :عجز موجودات ال�شركة عن الوفاء بالتزاماتها حتى عند الت�صفية؛ نظ ًرا �إىل �أن القيمة
الدفرتية ملوجوداتها تفوق التزاماتها.
الت�صفية :نظام خا�ص بال�شركات التجارية ينجم عن توافر حالة من حاالت انتهاء عملها .وفيه ُت َ�صر
موجودات ال�شركة ،و ُت�س َّدد ديونها بح�سب الأولوية ،و ُيو َّزع ما تب ّقى من �أموالها على ال�شركاء تب ًعا حل�ص�صهم.
�أ�سباب ت�صفية ال�شركات
يف ما ي�أتي الأ�سباب التي تدفع ال�شركة �إىل ت�صفية موجوداتها:
 -1تع ُّر�ض ال�شركة لظروف مالية �صعبة جتعلها غري قادرة على اال�ستمرار يف �أداء �أعمالها و�أن�شطتها،
�إ�ضاف ًة �إىل عجزها عن �أداء التزاماتها جتاه الآخرين .ويف هذه احلالة ،قد تكون الت�صفية اختيارية
مبوافقة مالكي ال�شركة� ،أو �إجبارية مبوجب حكم ق�ضائي.
لغايات تت�ض َّمن انتهاء م�شروع �أو عمل معني قامت ال�شركة من �أجله .وبانتهاء هذا
 -2انتهاء �أَ َج ِل ال�شركة
ٍ
امل�شروع ُت َ�ص ّفي ال�شركة �أعمالها .وقد يكون �أَ َج ُل ال�شركة ُم َّد ًدا يف عقد الت�أ�سي�س ،فتنتهي بانتهائه.
 -3اختالف ال�شركاء .ويف هذه احلالةُ ،ت َ�ص ّفى ال�شركة اختيار ًّيا بر�ضا ال�شركاء ،ثم ُتو َّزع عليهم ح�صيلة
الت�صفية.
ال تعني الت�صفية بال�ضرورة �إفال�س ال�شركة املنوي ت�صفيتها؛ �إذ توجد حاالت اختيارية و�أُخرى �إجبارية ال
ن�شئت من �أجلها،
حتمل معنى الإفال�س .فكما ت ََّبي لنا ،ف�إن انتهاء م َّدة عمل ال�شركة ،و�إمتام الغاية التي �أُ ِ
�أو ا ِّتفاق ال�شركاء على ت�صفيتها ،ال يعني بال�ضرورة �أن تكون ال�شركة يف حالة �إفال�س� ،أو حتى يف حالة ُّ
تعث.
ال تبدو كل الأ�شياء دائ ًما يف حقيقتها كما تبدو لنا يف ظاهرها؛ فالإفال�س الذي قد تتع َّر�ض له ال�شركات،
ويظنه بع�ض النا�س نهاية املطاف لهاُ ،ي ِكن �أن يكون �أ�شبه ببداية جديدة لنجاح كبري .ففي بع�ض الأحيان،
قد ُي َ
نظر �إىل �إفال�س ال�شركات على �أنه �شيء �إيجابي يعمل على تقليل عدد ال�شركات العاملة يف ال�سوق،
وخروج ال�شركات ال�ضعيفة� ،أو تلك التي مل تتم َّكن من التك ُّيف مع الأو�ضاع املحيطة بها ،فكانت النتيجة
الف�شل والإفال�س؛ ما يفتح الباب على م�صراعيه لظهور مناف�سني ُج ُدد �أكرث كفاءة .وقد تتم َّكن بع�ض
ال�شركات من جتاوز الأو�ضاع والأحوال امل�ضطربة بعد �إ�شهار �إفال�سها ،فتعمل جاهد ًة على حت�سني �أو�ضاعها
االقت�صادية �إىل �أن ي�صبح و�ضعها املايل م�ستق ًّرا.
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ن�شاط بيتي:

ابحث يف �شبكة الإنرتنت عن مثال واقعي ل�شركة �أعلنت �إفال�سها:
خمنْ �أ�سباب ُّ
تعث هذه ال�شركة و�إفال�سها.
 ُم�ستعي ًنا مبا ت�ستطيع الو�صول �إليه من معلوماتِّ ، ُم�ستعي ًنا مبراحل ُّالتعث التي وردت يف الدر�س ،اذكر املراحل التي م َّرت بها ال�شركة قبل �إعالن �إفال�سها.
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�أ�سئلة الدر�س
ِّ -1
و�ضح املق�صود بـمفهوم الت�صفية.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -2عدِّد مراحل ُّ
تعث ال�شركات مال ًّيا.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -3ما الأ�سباب التي تدفع ال�شركات �إىل ت�صفية �أعمالها؟
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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�أ�سئلة الوحدة
و�ضح املق�صود ٍّ
ال�س�ؤال الأولِّ :
بكل من املفاهيم وامل�صطلحات الآتية:
الر�ؤية---------------------------------------------------------------------- :
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------الر�سالة--------------------------------------------------------------------- :
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------الرمز--------------------------------------------------------------------------:
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ِّ
ال�شعار-------------------------------------------------------------------------- :
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ال�س�ؤال الثاين :عند اختيار اال�سم التجاري ل�شركة ماُ ،تد َّون جمموعة من الكلمات املرتبطة بال�شركة،
ختب الختيار بع�ضها وف ًقا ملجموعة من املعايري ،اذكر هذه املعايري.
ثم ُت َ�صر هذه الكلمات و ُت َ
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ال�س�ؤال الثالثِّ :
و�ضح الفرق بني �شركة امل�ساهمة اخلا�صة و�شركة امل�ساهمة العامة من حيث طبيعة
ال�شركاء و�أ�سهمهم يف ال�شركة.
�شركة امل�ساهمة اخلا�صة---------------------------------------------------------- :
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------�شركةامل�ساهمةالعامة------------------------------------------------------------ :
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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ال�س�ؤال الرابع :حدِّد مكان ا�ست�صدار املوافقة ٍّ
لكل من الأن�شطة الآتية:
�أ�	-إن�شاء مكتب لت�أجري ال�سيارات:
ب�	-إن�شاء دار لرعاية كبار ال�سن:
ج�	-إن�شاء مكتبة للخدمات اجلامعية:
د�	-إن�شاء مطعم وجبات �سريعة:
هـ�	-إن�شاء ح�ضانة �أطفال:
و�	-إن�شاء حمل لإنتاج الأ�شغال اليدوية:
ال�س�ؤال اخلام�س :كيف يتم َّكن القائد من �أداء املهام الآتية:
�إدارة الفريق------------------------------------------------------------------ :
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------االت�صال--------------------------------------------------------------------- :
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------�إدارة الأزمات----------------------------------------------------------------- :
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ال�س�ؤال ال�ساد�س� :ص ِّنف الأعمال والأن�شطة الآتية وف ًقا ملربع م�صفوفة الأولويات:
يتعي على رائد اليوم ت�صوير حفل �إطالق ُمنتَج جديد لل�شركة ال�ساعة الواحدة ظه ًرا.
�أَّ -
جيدا الفتتاج م�شروعها اجلديد بعد تخ ُّرجها يف اجلامعة.
ب -ينبغي لفدوى التخطيط ً
ج -يجب على �سامر التخطيط لزيارة �صديقه ب�صورة مفاجئة.
يتعي على هدى متابعة م�سل�سل ال�سهرة مع العائلة.
دَّ -
حل امل�شكلة �إال باتباع خطوات عدَّة ،اذكرها مع تو�ضيح ٍّ
ال�س�ؤال ال�سابع :ال ُيكِن ُّ
كل منها.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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ال�س�ؤال الثامن :يوجد العديد من �أ�صناف الأ�شخا�ص املفاو�ضني� ،إىل �أيِّ الأ�صناف ينتمي ال�شخ�ص
املفاو�ض يف ٍّ
مما ي�أتي:
كل ّ
�أ -يف �أثناء التفاو�ض ،ي�سعى فار�س دائ ًما للو�صول �إىل �أق�صى ما ُي ِكن احل�صول عليه ،حتى لو كان ذلك
على ح�ساب الطرف الآخر.
ب -ت�سعى حنان للتفاو�ض بكل ما �أُو ِتيت من قوة للح�صول على حقها فقط.
مما يجب �أن يح�صل عليه.
جُ -يقدِّ م جهاد للطرف الآخر �أكرث ّ
دُ -تف ِّكر منال يف م�صلحتها فقط ،وال يهمها الطرف الآخر يف �أثناء تفاو�ضها معه.
هـُ -تف ِّكر �إميان دائ ًما �أن يكون اال ِّتفاق ُم ْر ِ�ض ًيا للطرفني.
و -بالل م�ستعد دائ ًما للتنازل عن حقه يف �سبيل �إر�ضاء الطرف الآخر.
ز -ب�سام م�ستعد للحرب يف �سبيل حتقيق �أكرب فائدة ممكنةِّ ،
بغ�ض النظر عن مدى ر�ضا الطرف الآخر.
ال�س�ؤال التا�سع :هل ي�ؤدي ُّ
التعث املايل دائ ًما �إىل الف�شل املايل؟ ِّ
و�ضح �إجابتك.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ال�س�ؤال العا�شر :توجد م� ِّؤ�شرات عدَّة للإفال�س ،اذكر ثالثة منها.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ال�س�ؤال احلادي ع�شر :ع ِّلل ما ي�أتي:
الت�صفية ال تعني بال�ضرورة �إفال�س ال�شركة املنوي ت�صفيتها.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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