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مقجمة
ال يسكغ إغفاؿ أىسية ودور السذخوعات الرغيخة والستػسصة في الشيػض االقترادؼ ألغمب دوؿ العالع
حيث تذكل ىحه السذخوعات القدع األعطع لقصاع األعساؿ الخاص في أغمب تمظ البمجاف ومشيا سػرية.
وقج تأكج اليػـ أف ندب الشسػ العالية ال تتحقق بالذكل األمثل وال تبشى قجرات السشافدة عغ شخيق زيادة
معجالت االستثسار وتخاكع رأس الساؿ فقط بل مغ خبلؿ التغييخات التكشػلػجية وتشسية السيارات البذخية التي
تعتبخ األساس في تشسية القجرة الحاتية عمى االبتكار والتحجيث وتقجيع سمع وخجمات ججيجة ذات محتػػ تقشي
عالي.
إف معادلة الشسػ الججيجة التي يتع تبشييا في أغمب الجوؿ الستقجمة والتي حققت قفدات تشسػية كبيخة تعتسج
عمى خسدة مرادر لمشسػ في الشاتج وىي (التقجـ التقشي -نسػ رأس الساؿ – نسػ كفاءة التػزيع -نسػ العسالة-
مدتػػ االستغبلؿ) أؼ أف تخاكع رأس الساؿ ىػ احج مرادر الشسػ وليذ ىػ السرجر األساسي والبج مغ التخكيد
عمى السرادر األخخػ الخديفة والستسثمة بالكفاءة واإلنتاجية والتججيج التقشي الحؼ يمعبو رواد األعساؿ.
إف اإلسخاع في الشسػ االقترادؼ لتحقيق مدتػػ دخل فخدؼ أكبخ ومدتػػ مغ الخفاىية أكبخ يتصمب
الفعالة والتجريب األفزل والتعميع السدتسخ والسديج مغ االستثسار
التأكيج عمى عشاصخ معيشة مثل اإلدارة ّ
الخأسسالي والتججيج التقشي.
وضسغ ىحه السدؤوليات التي يقػـ بيا رائج األعساؿ الحؼ يستمظ ميارات (السخاشخة واالبتكار واإلدارة)
فإنو يتػلى ميسة السبادرة لخمق مذخوع ججيج أو سمعة ججيجة أو شخيقة تدػيقية مبتكخة ،ومغ خبلؿ سعيو لمخبح
لتحقيق درجة عالية مغ الخيعية ألفكاره الججيجة فإنو يحقق أىجاؼ الشسػ االقترادؼ والسداىسة في االنتقاؿ مغ
مخحمة الخكػد والجسػد إلى حالة االزدىار واالنتعاش.
وغالباً ما يتستع مشطع األعساؿ والسذخوعات بثبلث صفات رئيدية ىي:
 السدؤولية الفخدية في حل السذاكل وتحجيج األىجاؼ.
 السخاشخة السعتجلة كسيارة وليذ كسجازفة.
 السعخفة بشتائج االنجازات الشاجسة عغ اتخاذ الق اخرات والقياـ بالسياـ.
1
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ولجسيع ىحه األسباب أصبح التعخؼ عمى عالع ريادة األعساؿ أم اًخ ميساً وأصبح تذجيع الفئة الذبابية
أمخ أكثخ أىسية.
والصبلبية عمى ثقافة العسل الحخ وإقامة السذخوعات الرغيخة الخاصة اً
فسغ خبلؿ ذلظ يتع تعديد ثقافة ريادة األعساؿ وتذجيع إنذاء السذخوعات الرغيخة والستػسصة والتعخؼ
عمى خصػات عسمية اإلنذاء وتقييع تمظ السذخوعات اقترادياً لتسكيشيا مغ الشجاح واالستس اخرية في عالع
األعساؿ.
وتيجؼ ىحه السادة العمسية إلى دراسة أىجاؼ وأقداـ ومخاحل ريادة األعساؿ وكيفية إدارة السذخوعات
الرغيخة والستػسصة وتقييع ججواىا االقترادية ،آمبلً أف تكػف قج ساىست في تحقيق الغاية السخجػة.
وهللا السػفق.
د .عامخ خخبػشمي

2
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اﻟﻔﺻل اﻷول مفاىيع أساسية في ريادة األعسال Basic Concepts in Entrepreneurship
كمسات مفتاحية :الخيادؼ  -Entrepreneurريادة األعساؿ – السخاشخة -السذخوع الرغيخ -السيارات-

التفاعمية -الخيادة -خصة األعساؿ -اإلبجاع -االبتكار -التسيد -السبادأة.

ممخز الفرل :يتشاوؿ ىحا الفرل بعس السفاىيع األساسية والتعاريف الستجاولة حػؿ ريادة األعساؿ بسا يداعج

الصمبة مغ استيعاب ىحا السفيػـ الستجاوؿ عالسياً ودوره في الشسػ االقترادؼ ،حيث يبجأ ىحا الفرل بإيخاد
التعاريف الستجاولة لخيادة األعساؿ وتاريخيا ومفيػميا األساسي ومغ ثع االنتقاؿ لمتعخيف ب اخئج األعساؿ وصفاتو

ومقجراتو وإمكانياتو والتي تخػلو انجاز السذاريع السبتكخة والشاجحة .كسا يزع ىحا الفرل مػضػع دور رواد

األعساؿ االقترادؼ وعشاصخ إجخاءات الخيادة واستخاتيجياتيا وأبعادىا.

وأخي اًخ اإلجابة عمى سؤاؿ ميع يتسثل في لساذا ُيعتبخ تعمع الخيادة ميساً؟.
السخخجات واألىجاف التعميسية:
 .1التسكغ مغ إدراؾ مفيػـ ريادة األعساؿ.
 .2اإلشبلع عمى األساس التاريخي ليحا السفيػـ.
 .3التعخؼ عمى صفات رواد األعساؿ ومقجراتيع.
 .4التعخؼ عمى إجخاءات الخيادة وأبعادىا.
 .5محاولة التعخؼ عمى مجػ انصباؽ ميارات رواد األعساؿ عمى أصحاب السذخوعات الرغيخة.
 .6اإلدراؾ التاـ لقجرة ريادة األعساؿ ورواد األعساؿ عمى تحقيق الشسػ االقترادؼ ألؼ بمج عمى السجػ الصػيل.
مخصط الفرل:

1-1

تعخيف ريادة األعساؿ وتاريخيا ومفيػمياDefinition of entrepreneurship, its history and concept .

2-1

مغ ىػ رائج األعساؿ who is entrepreneur.

4-1

صفات رائج األعساؿqualifications of the entrepreneur .

3-1
5-1

مقجرات وإمكانيات الخيادؼcapabilities and possibilities of the entrepreneur .
الجور االقترادؼ لخواد األعساؿ ومسيدات ريادة األعساؿ the economic role of entrepreneurship .
and the advantages of entrepreneurship

 6-1عشاصخ إجخاءات الخيادة.
 7-1السيارات السصمػبة لمخيادة.
3

elements of entrepreneurship procedures
skills required for entrepreneurship

3
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why it is considered that entrepreneurship learning is

ً لساذا ُيعتبخ تعمع الخيادة ميسا8-1
important?

Entrepreneurship strategies and dimensions
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4

 استخاتيجيات الخيادة وأبعادىا9-1

4

 1-1تعخيف ريادة األعسال وتاريخيا ومفيػميا:
Definition of Entrepreneurship , its History and its Concept
ريادة األعسالEntrepreneurship :

ريادة األعسال :ىي عسمية إنذاء مشطسة ( مشطسات) ججيجة أو تصػيخ مشطسات قائسة ،وىي بالتحجيج إنذاء

عسل /أعساؿ ججيجة أو االستجابة لفخص ججيجة عامة.

ريادة األعساؿ ليدت شيئاً سيبلً حيث أف معطع الذخكات الججيجة (الغيخ مشطسة جيجاً ) تفذل .وتختمف أنذصة
ريادة األعساؿ باختبلؼ نػع الشذاط الحؼ تتبعو ىحه السشطسة الشاشئة .وتتخاوح ريادة األعساؿ بيغ شخكات فخدية

(غالباً ما يعسل فييا الخائج بسفخده بجواـ جدئي) وتعيجات تقػـ بتػفيخ فخص عسل ججيجة.

وتدعى العجيج مغ مذاريع األعساؿ الججيجة ( السذاريع الخائجة) لمحرػؿ عمى التسػيل إما لخأس الساؿ السخاشخ
أو لػ السدتثسخيغ السذاركيغ وذلظ إما لديادة رأس الساؿ أو لبجء السذخوع الججيج.
السدتثسخوف السذاركػف يبحثػف
عادة عغ عائج يتخاوح بيغ  %30-20باإلضافة إلى مديج مغ السذاركة في
ً
العسل.
يػجج اآلف العجيج مغ السشطسات التي تجعع رواد األعساؿ والتي تذسل بعس الييئات الحكػمية السعشية ،حاضشة

األعساؿ ( حاضشات األعساؿ) .بعس الييئات العمسية وبعس السشطسات غيخ الحكػمية
 )NGOs( Non-Governmental organizationومشيا غخؼ التجارة والرشاعة.
تاريخ ريادة األعسالHistory Of Entrepreneurship :

يخجع مفيػـ ريادة األعساؿ القترادؼ نسداوؼ  ( joseph Schumpeterجػزيف شػمبيتخ) عخؼ ()1950
 Schumpeterرائج األعساؿ  Entrepreneurبأنو ىػ ذلظ الذخز الحؼ لجيو اإلرادة والقجرة لتحػيل فكخة ججيجة أو
رواد األعساؿ في األسػاؽ والرشاعات السختمفة تشذئ
اختخاع ججيج إلى ابتكار ناجح .وبالتالي فػجػد قػػ ّ
رواد األعساؿ ىع محخكػ الشسػ االقترادؼ عمى السجػ الصػيل.
مشتجات ونساذج عسل ججيجة تؤدؼ ألف يكػف ّ

أما (  Frank H.Kmight )1967و (  Peter Drucker )1970فيعتبخاف ريادة األعساؿ تتسحػر باألساس حػؿ
السخاشخة .سمػؾ رائج األعساؿ ىػ ما يعكذ نػع القجرة التي لجيو لػضع ميشتو ومػقفو السالي في الػاقع

والسخاشخة عغ شخيق تصبيق فكختو ووضعيا محل التشفيح وذلظ عغ شخيق بحؿ السديج مغ الػقت والجيج ورأس

الساؿ في مخاشخة غيخ مزسػنة.

وقج صشف  Knightأسباب عجـ الزساف إلى ثالثة أنػاع:
5
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 السخاشخة :ويسكغ قياسيا إحرائياً ( مثل احتسالية سحب كخة حسخاء مغ زجاجة تحتػؼ عمى خسذ كخات
حسخاء وخسذ كخات بيزاء).

 االلتباس :والتي يرعب قياسيا إحرائياً (مثل احتسالية سحب كخة حسخاء مغ زجاجة تحتػؼ عمى خسذ
كخات حسخاء وعجد غيخ معخوؼ مغ الكخات البيزاء).

 عجـ الزساف الفعمي أو  Knightian Uncertaintyوالتي يدتحيل تقجيخىا أو تػقعيا إحرائياً (.مثل احتسالية

سحب كخة حسخاء مغ زجاجة بيا عجد غيخ معخوؼ مغ الكخات الحسخاء وعجد غيخ معخوؼ مغ الكخات

السمػنة األخخػ).

إف تأثيخ ريادة األعساؿ ال يسكغ تػقعو غالباً  ،فعسمياً عشجما تحاوؿ خمق أو ابتكار شيء ججيج في ىحا العالع فأف
سػقو ال يكػف معخوفاً .فقبل ضيػر االنتخنت لع يكغ أحج يتكيغ مجػ نجاح سػؽ األعساؿ القائسة عمى
االنتخنت مثل  Amazonو  Googleو  You Tubeو  Yahooإلخ...

أما بعج ضيػر االنتخنت فقط فقج بجأ البعس يخػ فخصاً وأسػاقاً ليحه التكشػلػجيا .بالخغع مغ ذلظ وحتى لػ كاف
ىشاؾ سػقاً فإنو ال يػجج ضساف  .لشفخض مثبلً سػؽ السذخوبات الغازية ( الحؼ أنذأتو شخكة ، ) Coca Cola

فإنو ال يػجج ضساف بعجـ انزساـ العب ججيج لدػؽ صشاعة السياه الغازية .إذاً فالدؤاؿ سيكػف :ىل يػجج سػؽ
ججيج لفكختظ أـ ال؟

إف تحفيد الذباب والذابات نحػ إنذاء مؤسداتيع الخاصة أصبح مصمباً تدعى إليو غالبية دوؿ العالع باعتبار

وتذغل السديج مغ األيجؼ العاممة وتدود
أف ىحه السؤسدات تتسيد بالقجرة عمى تػليج األفكار والدمع الججيجة
ّ
عادة الشدبة األكبخ مغ نذاط القصاع الخاص في أؼ دولة.
الذخكات الكبيخة  ،بسئات السػاد وىي تسثل ً
لقج أصبح التغييخ نحػ األعساؿ الخيادية أم اًخ مصمػباً وممحاً وليذ أم اًخ تخفياً ،ألف استسخار الشسػ االقترادؼ

والخفاىية أصبح مختبصاً بتصػيخ األعساؿ الخيادية وتدايج رواد األعساؿ وإقامة السؤسدات والسذاريع الرغيخة.

إف رائج األعساؿ عشجما يتػلى ميسة السبادرة لخمق مذخوع ججيج أو سمعة ججيجة أو شخيقة تدػيقية مبتكخة ومغ

خبلؿ سعيو نحػ الخبح لتحقيق درجة عالية مغ الخيعية ألفكاره الججيجة فإنو يحقق أىجاؼ الشسػ االقترادؼ

الستسثمة في تحقيق تخاكع رأس الساؿ وتصبيق تقشيات ججيجة وتحديغ مدتػػ استغبلؿ الصاقات الستاحة ورفع
الكفاءة اإلنتاجية والسداىسة في حل مذكمة البصالة.

مفيػميا  :conceptرغع بداشة مفيػـ ريادة األعساؿ إال أنو يشصػؼ عمى عسق كبيخ لكػنو مختكد

إنذاء األفكار والسذخوعات السبتكخة القادرة عمى االستسخار والشجاح وىحا ما جعميا تجخل في صمب

الشطخيات االقترادية في التصػر والشسػ مغ خبلؿ أف أحج أسباب التخمف وتباشؤ الشسػ ىػ عجـ ضيػر رواد

األعساؿ أو السشطسيغ أو السدتحجثيغ ( )Entrepreneursالخاغبيغ باستغبلؿ الفخص االستثسارية بجسيع أشكاليا

وابتكار كل ما ىػ ججيج ،ىحا ما قالو العالع االقترادؼ الشسداوؼ (جػزيف شػمبيتخ) في نطخيتو التي أضاؼ
6
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عمييا أف (رائج األعساؿ ىػ السحخؾ األساسي لمشسػ االقترادؼ) ألنو ىػ الحؼ يدتصيع خمق مذخوع ججيج

ويصػر سمعة معيشة أو يفتح مشفحاً ترجيخياً أو تدػيقياً ججيجاً وىػ الحؼ يحػؿ دوف دخػؿ االقتراد الكمي في

دوامة الجسػد واالنكساش.

ومشح ذلظ الػقت بجأ االىتساـ العالسي بجعع ثقافة ريادة األعساؿ ( )Entrepreneurshipالتي أصبحت محػر
الكثيخ مغ البخامج التجريبية والسشاىج التعميسية ،حتى أضحت ريادة األعساؿ ىجفاً تحاوؿ بعس الجوؿ تحقيق
أعمى درجاتو وصػالً لجعع تحػؿ فئة الذباب والذابات مغ العسل الػضيفي السأجػر إلى العسل لحدابيع الخاص
عبخ إنذاء مؤسداتيع الرغيخة الخاصة بيع.

كسا ارتبط نجاح السؤسدات الرغيخة ارتباشاً وثيقاً بقيادة الخيادييغ ليا باعتبار أف الخيادؼ يستمظ القجرة عمى
تحميل الطخوؼ والخؤية السدتقبمية التي تداعجه عمى معخفة ما سيحجث مدتقببلً وقجرتو عمى معخفة األولػيات

والػضع التػازني الحالي لمعسميات ذات الخبحية مغ خبلؿ تقييسو لمفخص السدتقبمية وىي في شميعة الرفات

السيسة لشجاح السؤسدات الرغيخة.
كسا أف الخيادؼ وبفزل السيارات والرفات العجيجة التي يستمكيا وفي مقجمتيا السجازفة والثقة والسثابخة عمى
قجر
العسل يدتفيج في تقجيخ التجفقات الشقجية السدتقبمية وتحجيج السخاشخة وتقميل التكاليف مسا يحقق لمسذخوع ًا

كبيخ مغ السشافدة والشجاح.
اً

ومشح أواخخ الثسانيشات ومصمع التدعيشات تع التخكيد في العجيج مغ السشطسات الجولية عمى تشسية السؤسدات
الرغيخة والستػسصة والتجريب عمى ريادة األعساؿ .وقج نبع ذلظ مغ أىسية معالجة مذكمة البصالة التي أصبحت

تعاني مشيا اغمب دوؿ العالع وفي مقجمتيا الجوؿ الشامية مسا استجعى التخكيد عمى دعع تحػؿ فئة الذباب نحػ

العسل الحخ السبشي عمى تأسيذ مذخوعات صغيخة ناجحة بجالً مغ العسل الػضيفي.
 2-1مغ ىػ رائج األعسالWho is the Entrepreneur :

رواد األعساؿ لجييع الكثيخ مغ السسيدات التي تجعميع يعاممػا كقادة .فإف بعس الجراسات السػثقة لخيادة األعساؿ

بخواد األعساؿ:
وججت بعس الدسات التي تختبط ّ

1961David MeClelland وصف رائج األعساؿ بأنو شخز تحخكو الحاجة إلنجاز شيء ورغبة شجيجة في
إضافة شيء لمحياة.

 أما  Collinsو  1970 Mooreفقج درسا حػالي  150رائج أعساؿ وخمرا إلى الشتيجة اآلتية :أىع صفاتيع

الذجة والربلبة ،مخاعاة مرالحيع ( بخجساتييغ) تجفعيع احتياجاتيع إلى االستقبللية واإلنجاز .وىع ناد اًر ما
يدعػف لمحرػؿ عمى الدمصة.
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 بيشسا يخػ  1992 Birdأف رواد األعساؿ كالدئبق ،محبػف لؤلفكار الججيجة ،مفكخوف ،مخصصػف ،يحدشػف
الترخؼ .أنيع يقتشرػف الفخص ،مبجعػف ،غيخ عاشفيػف.

 بيشسا يخػ  Cooperو  Wooو  1988 Dunkelbergأف رواد األعساؿ يتفاءلػف ججاً في عسمية اتخاذ
القخار .ففي دراسة أجخيت عمى ( )2994رائج أعساؿ تبيغ أف  %81يعتبخوف ندب نجاحيع الذخرية أكبخ
مغ  %70ومغ السمحػظ أف  %33يخوف أف احتساالت نجاحيع ىي  10مغ .10

 Busenitz و 1959 Barneyأوضحا أف رواد األعساؿ يتسيدوف بالثقة الذجيجة في الشفذ وتعسيسيع الدائج
لؤلمػر.

 بيشسا وجج  Coleأنو يػجج أربع أنػاع مغ رواد األعساؿ وىع :السبتكخ ،السبتكخ السجسع ،السخوج شجيج
التفاؤؿ ،مؤسذ السؤسدات ،ىحه األنػاع ال عبلقة ليا بالذخرية ولكغ ليا عبلقة بشػع الفخصة التي يػاجييا
الخائج.
عخؼ الخيادؼ عمى أنو الذخز الحؼ يدتصيع
وبالخجػع إلى قامػس ( ّ )p-387 Merriam-Websters 1998
تشطيع وإدارة السخاشخ في األعساؿ .والخيادؼ في المغة الفخندية ىػ الحؼ يأخح أو يتػسط ما بيغ شيئيغ ،ولجيو
القجرة عمى أخح مػقع ما بيغ السػرد والدبػف ،وكحلظ القجرة عمى أخح السخاشخة ،والعسل عمى تحػيل السػارد مغ
مدتػػ أدنى إلى مدتػػ أعمى مغ اإلنتاجية ،وىشاؾ مجسػعة مغ الرفات الستخابصة التي ال بج أف تتػافخ لشجاح

الخيادؼ وىي:

 -1الخغبة في إدارة األعساؿ.

 -2االستس اخرية والسثابخة عمى العسل.
 -3الثقة بالشفذ.

 -4دوافع نفدية وشخرية.

 -5القجرة عمى إدارة السخاشخة.
 -6القجرة عمى التأقمع مع الفخص والبيئة الخارجية.
 -7القجرة عمى التأقمع مع الغسػض.
 -8مبادرة وقجرة عمى االنجاز.
 -9الجقة والػضػح.

 -10إدارة الػقت.
 -11االبتكار.

 -12االنفتاح واألفق الػاسع.
 -13الجوافع السادية.
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ووضح (  ) Hisrirch and Others.2005.P-12الفخؽ بيغ الخيادية عمى مدتػػ السشطسات أو األفخاد .فعمى

مدتػػ السشطسات ىػ الحؼ لجيو القجرة عمى االبتكار واإلبجاع وأخح السخاشخة في تقجيع مشتجات وخجمات ججيجة

وأما عمى مدتػػ األفخاد فيػ الذخز القادر عمى تقييع واغتشاـ الفخص مغ أجل مخاشخة ججيجة .وأف الخيادؼ ال
بج أف يكػف لجيو خرائز القائج اإلدارؼ الخاصة والتي تتصمب السخونة واالبتكار وأخح السخاشخة والخؤية الثاقبة

في شخح السشتجات.
وعخؼ ( )Hisrirch and Others.2005.P- 10الخيادؼ بأنو ذلظ الذخز الحؼ يتستع برفات أخح السبادرة
ّ
ويشطع اآلليات والستصمبات االقترادية واالجتساعية ،وكحلظ القبػؿ بالفذل والسخاشخة ،ولجيو القجرة عمى شمب

السػارد والعامميغ والسعجات وباقي األصػؿ ويجعل مشيا شيئاً ذا قيسة ،ويقجـ شيئاً مبجعاً وججيجاً ،وكحلظ يتستع
بالسيارات والخرائز سػاء اإلدارية واالجتساعية والشفدية التي تسكشو مغ ذلظ.

وعخؼ ( )Don Havrey and Donald.2001.P-4الخيادؼ بأنو ذلظ الذخز الحؼ يدتصيع تسييد الفخص
ّ
واغتشاميا ،بيشسا اآلخخوف ال يدتصيعػف ذلظ ،وكحلظ ىػ الحؼ يستمظ الخرائز الشادرة والغيخ متػافخة لباقي

الشاس.

3-1

مقجرات وإمكانات الخيادي:

The Capabilities and Possibilities of Entrepreneur

يعتسج نجاح الخيادؼ عمى ميارات وقجرات تؤدؼ إلى قياـ مذخوعو بحيث تتزسغ ىحه السيارات التخصيط ،التشفيح

وإدارة السذخوع .ويقػـ السدتثسخ شخرياً بتأدية كل السياـ البلزمة لشجاح السذخوع وتذتسل عمى:
 التخصيط – التشفيح -التػجيو -الخقابة -اإلدارة.

ولتشفيح ىحه السياـ البج مغ تػفخ ميارات وقجرات شخرية لجػ الخيادؼ وىػ ما يعخؼ بالقجرات .competencies
ماذا نقرج بالقجرات؟
 مجسػعة السعارؼ والسيارات والتػجيات والجوافع (الحػافد) االستثسارية التي يجب أف تتػفخ في السدتثسخ
لتشفيح السياـ السحجدة.

 السعخفة وتسثل جسيع السعمػمات والحقائق التي يمع بيا الفخد ،لكغ اإللساـ السعخفي وحجه ال يكفي إلنجاز
السياـ ،حيث يحتاج الفخد بجانب السعخفة إلى ميارة تخجسة وتحػيل تمظ السعارؼ إلى أفعاؿ ،وعميو فالسيارة

تتسثل في السقجرة عمى العسل السشطع وبتتابع لتشفيح األىجاؼ السخجػة.

 أما الحػافد فتتسثل بسجسػعة األعساؿ التي تذكل الجافع السػجو والدمػكيات السشاسبة والتي يقػـ بيا الخيادؼ
لتحقيق أىجافو.
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السقجرة – الكفاءةThe Ability- The Efficiency :
وىي نػعاف :األولى تكدب بػاسصة التعميع األكاديسي والخبخة  hard skillوالثانية شخرية  soft skillوالخيادؼ

بحاجة لكمييسا فكيف نفخؽ بيشيسا؟

ما ىػ السصمػب إلنجاز السياـ ولسعخفة الدسات والقجرات التي يترف بيا صاحب األداء الستسيد وكيف يتعامل
مع وضع معيغ ،تع مقارنة ذلظ بأداء الذخز الستػسط وذلظ مغ خبلؿ نذاط بحثي وخمرت نتائج البحث بأف

السقجرات اآلتية ىي لراحب األداء الستسيد.

ماذا تعشي الكفاءات والقجرات الذخرية ()soft skills؟.
 .1السبادرة (The Initiative( :

السبادر ىػ مغ يتخح أفعاؿ أكثخ مسا تصمبو الػضيفة أو ما يتصمبو الػضع السعيغ .يفعل أشياء دوف أف تصمب
مشو أو تفخض عميو ويعسل مغ أجل ريادة مجاالت ججيجة ،مشتج أو خجمة ججيجة.

 .2انتياز الفخص(Taking Advantage Of The Opportunities) :

يبحث ويغتشع الفخص في مجاؿ العسل وعمى السدتػػ الذخري ويدتفيج مغ الفخص الشادرة في مجاالت

معيشة مثل التسػيل واقتشاء السعجات -األرض -مكاف العسل.

 .3األضخار(The disadvantages) :

يتخح أفعاالً باستسخار لتخصي العقبات التي تحػؿ دوف أىجافو -وىحه خاصية ميسة ججاً ألف الصخيق ليذ

سيبلً وتػاجو الخيادؼ العقبات باستسخار.

 .4الباحث عغ السعمػمات(Researcher For Information( :

يحتاج إلى جسع السعمػمات مغ كل السرادر كي يؤسذ نذاشو ويرل إلى ىجفو ويحتاج إلى رأؼ الخبخاء
والكتب والدمبلء.

 .5ييتع بالشػعية الجيجة)Care about good quality) :
ييتع بكل تفاصيل عسمو لتحقيق أعمى جػدة مسكشة .

 .6ممتدم ومتقيج بكل تعاقجاتو(Committing to and complying with all contracts) :

يعسل كل ما في جيجه ليفي بالتداماتو تجاه العسبلء.

 .7الفعالية(Effectiveness):

يجيج الصخؽ لئلنجاز األسخع وبأقل السػارد وبأقل تكمفة.

 .8التخصيط(Planning):

يصػر ويدتعسل أسمػب الخصػة خصػة في التخصيط لمػصػؿ إلى أىجافو.

 .9حل السذكالت(Problems solving) :

البحث بيغ بجائل األفكار الججيجة لمػصػؿ لميجؼ.

 .10الثقة بالشفذ(self-confidence ):
10
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يثق بشفدو وبقجراتو :يعبخ عغ قجراتو وثقتو في نفدو إلنجاز عسل أو مقابمة ٍ
تحج .يرخ عمى رأيو في وجو
السعارضة أو بجايات الفذل ،وقج يغامخ معتسجاً في ذلظ عمى قجراتو.
 .11السػاجية )Assertiveness):
لجيو القجرة عمى مػاجية السذاكل مع اآلخخيغ مباشخة ،يقػؿ لآلخخيغ وبػضػح ما يتػجب عمييع عسمو،

ويعاقب كل مغ يقرخ في أداء واجباتو ،يجب أف ال نخمط السػاجية مع الذخاسة :الذخاسة قج تكػف مباشخة

أو غيخ مباشخة بأمانة أو بجوف أمانة ولكشيا بانتطاـ تعصى انصباع الفػقية وعجـ االحتخاـ بيشسا السػاجية

فإنيا تػحي باحتخاـ الحات واحتخاـ اآلخخيغ وىحه العبلقة تقػد إلى الشجاح بجوف انتقاـ وتذيع األمانة
والعبلقة الػاضحة.
 4-1صفات رائج األعسالThe Qualities of Entrepreneur :
أوالً :الجوافع الالزمة لمسبادر الذاب لسداولة مذخوعو الرغيخ:
The necessary motivations for a young entrepreneur to engage in small project
يسكغ ترشيف الجوافع أو األسباب الحقيقية لمجخػؿ إلى مجاؿ االستثسار في السذخوعات الرغيخة إلى أربعة
أنػاع مغ األسباب أو الجوافع ىي:
 -1أسباب مالية :وتتسثل فيسا يمي:
أ.

تحقيق دخل أو ربح إضافي.

ب  .تحقيق االستقخار واألمغ الػضيفي.

 -2أسباب اجتساعية :وتتسثل فيسا يمي:

أ .كدب مخكد أو مكانة اجتساعية.

ب .كدب التقجيخ واالحتخاـ مغ السجتسع.

 -3أسباب عائمية :وتتسثل فيسا يمي:

أ .تحقيق أمغ مدتقبل األوالد واألسخة.

ب .استسخار الشذاط العائمي في السذخوعات الستػارثة لمعائمة.

 - 4أسباب تحقيق الحات :وتتسثل فيسا يمي:
أ .أف يكػف الفخد رئيداً لشفدو.

ب .أف يتجشب العسل لجػ اآلخخيغ.

ج  .أف يدتخجـ الف خد قجراتو وخبخاتو الذخرية.

11

11

11

ISSN: 2617-989X

ىحا ويبلحع أف أىجاؼ ودوافع السبادر الذاب يجب أف تكػف حقيقية ومدتسخة وإذا كاف لجيو أىجافاً أخخػ أىع في
حياتو ،فبل يفكخ في الجخػؿ إلى مجاؿ األعساؿ وإقامة مذخوع صغيخ ،إف السذخوع الرغيخ يتصمب مغ

السدتثسخ التفخغ وااللتداـ وال يجب أف يكػف االستثسار ىجفاً ثانػياً في حياتو.
ثانياً :الخرائز األساسية لمسبادر الذاب أو رجل األعسال الرغيخ:

The Basic Characteristics of the Initiator Young Man or Small Businessman
السذخوعات الرغيخة مصمػبة وليا مداياىا العجيجة ،لكغ في نفذ الػقت ليا مخاشخىا والتي يجب إداراتيا جيجاً
والتقميل مغ آثارىا ،والدؤاؿ السشصقي ىػ كيف نتغمب عمى ىحه السخاشخ أو السذاكل؟ أو بسعشى آخخ ما ىي

مػاصفات السبادر الذاب صاحب السذخوع الفخدؼ الشاجح أو رجل األعساؿ الرغيخ الشاجح الحؼ يدتصيع
تجشيب مذخوعو كل ىحه السخاشخ؟
ونط اًخ ألف السبادر الذاب ىػ العسػد الفقخؼ لشجاح مذخوعو ولبلقتراد في أؼ دولة فإف الباحثيغ قج اىتسػا
بتحجيج الخرائز األساسية ليحا الذخز.

وقج ضيخت في الدشػات األخيخة العجيج مغ الجراسات والبحػث حػؿ الرفات األساسية لمسبادر الذاب وقج اىتست
ىحه الجراسات والبحػث بالكذف عغ الخرائز الذخرية والدمػكية والسيارات اإلدارية التي يجب أف يتستع بيا

السبادر الذاب أو رجل األعساؿ الرغيخ ،وسػؼ نذيخ إلى إحجػ ىحه الجراسات والتي تخكد عمى أف الخيادة ىي
الفعاؿ في عالع األعساؿ.
العشرخ ّ
الفعاؿ في عالع االستثسار واألعساؿ باعتباره الشذاط االقترادؼ
وتخػ ىحه الجراسة أف الخيادة ىي العشرخ ّ
األساسي في بشاء السقجرة اإلنتاجية لبلقتراديات الػششية.
وقج تػصمت ىحه الجراسة إلى مجسػعة مغ الدسات والخرائز يجب تػافخىا في السبادر الذاب عمى الشحػ

التالي:1

-1الدسات والخرائز الذخرية في السبادر الذاب:

The features and the personal characteristics of the young entrepreneur

أ -الحاجة لإلنجازthe need for achievement :

وتذيخ ىحه الخاصية إلى الخغبة في تقجيع أفزل إنجاز أو الفػز في مػقف تشافدي معيغ والسبادروف في سبيل

ذلظ يتحسمػف مدؤولية بمػغ األىجاؼ ،ويقبمػف تحسل الرعاب في سبيل ذلظ.

 -1د .واضر ٔصر إٌّصىر وآخريٓ :إدارج اٌّشروػاخ اٌصغيرج  ،دار وِىرثح داِذ  ،ػّاْ :ص ;7
12
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ب -ال خغبة في االستقاللية:

the desire for independence

فأصحاب األعساؿ الخائجة يشذجوف دائساً االستقبللية دوف االعتساد عمى اآلخخيغ أو االنخخاط في العسل
بالسشطسات الكبيخة أو الجخؼ وراء الػضيفة الحكػمية واالنخخاط بالتالي في اإلدارة البيخوقخاشية.

ج -الثقة بالشفذthe self confidence :
والتي تجفعيع إلى تشفيح األعساؿ وإنذاء السذخوعات وتحسل مدؤولياتيا بجافع الخغبة في إشباع قجراتيع اإلبجاعية
واالبتكارية عبلوة عمى الخغبة في إثبات الحات.
د -الشطخة السدتقبميةthe outlook :
يتسيد ىؤالء السبادروف عغ األفخاد اآلخخيغ بأنيع أصحاب نطخة مدتقبمية وشسػح وثقة بقجراتيع الحاتية.
ىـ -التزحية واإليثارthe sacrifice and the altruism :
حيث يغمب عمييع التزحية والتشازؿ عغ إشباع الحاجات اآلنية والحالية في سبيل بمػغ مدتػيات معيذو أفزل

في السدتقبل بعج الشجاح وبمػغ األىجاؼ.

-2الخرائز الدمػكية لمسبادر الذاب:

The behavioral characteristics of the young entrepreneur

لكل فخد مغ البذخ ىػاياتو وميػلو ورغباتو التي تتفق مع مفخدات شخريتو وتحجد بالتالي أنساط سمػكو في

السجتسع ،األمخ الحؼ يشعكذ إلى حج كبيخ عمى جيػده الخيادية ويسكغ اإلشارة إلى أىع ىحه الدسات الدمػكية
في السبادر عمى الشحػ التالي:
أ -السيارات التقشيةthe technical skills :
حيث يتستع ىؤالء السبادريغ إما بسيارات فشية عالية ألداء األعساؿ أو تستعيع بقجرة عالية ورغبة ممحة في
اكتداب ىحه السيارات بديػلة ويدخ ،األمخ الحؼ يداعجىع عمى إنجاز األعساؿ وإنجاح مذخوعاتيع.
ب -السيارات التفاعميةThe Interactive Skills :
وىي التي تزسغ لمسبادر القجرة عمى إدارة مػارد مذخوعو السالية والبذخية والسادية بكفاءة عالية ،وقج تتصمب ىحه
الكفاءة اإلدارية العالية لمسبادر تفػيس العامميغ معو ببعس الربلحيات والسياـ البلزمة إلدارة الشذاط وسيخ

العسل ،وىػ أمخ يتصمب جيػداً تفاعمية مختمفة بيغ السبادر والعامميغ معو ومغ أىع ىحه السيارات التفاعمية:
ميارات االتراؿ ونقل السعمػمات واستبلـ وفيع ردود األفعاؿ ومشاقذة الق اخرات قبل اتخاذىا وإصجارىا واإلقشاع

واالقتشاع بيا ...إلخ.
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 -3سسات وخرائز السيارة اإلدارية:

Attributes and Characteristics of Administrative Skill

وتذسل ىحه السيارات ما يمي:
أ -ميارات إندانيةthe humanitarian skills :
وىي القجرة عمى إقامة عبلقات إندانية ججيجة داخل السذخوع ،والعسل عمى تصػيخ ىحه العبلقات اإلندانية

باستسخار عمى أساس االحتخاـ الستبادؿ والثقة الستبادلة واإلشادة الجائسة بالعشرخ البذخؼ ودوره الكبيخ في إنجاح

السذخوع ،ويحتع عمى ىحا السبادر الشاجح االىتساـ بسذكبلت العامميغ معو خارج نصاؽ العسل والسذخوع وىػ ما
يخمق لجييع الخوح األسخية والجافع واإلخبلص في العسل.

ب -ميارات فكخية:

the intellectual skills

ويقرج بيا اكتداب وتستع السبادر باألسذ العمسية في اإلدارة ،واتخاذ الق اخرات ،وتحميل السذكبلت والقزايا
اليػمية والصارئة في العسل ،وسخعة الػصػؿ إلى أسبابيا الحقيقية ،وإيجاد الحمػؿ الدخيعة ليا.
 5-1الجور االقترادي لخواد األعسالthe economic roles of entrepreneurs :
مغ خبلؿ ما تبيغ لشا في الفقخات الدابقة مغ تعخيف رائج األعساؿ وصفاتو ومقجراتو تبخز أىسية الجور الحؼ يمعبو

رائج األعساؿ عمى مدتػػ االقتراد الجدئي واالقتراد الكمي وفي التشسية االقترادية وتحقيق الشسػ السدتجاـ،
وفيسا يمي بعزاً مغ ىحه األدوار التي يقػـ بيا رائج األعساؿ:
 .1إنذاء أسػاؽ ججيجة ،وفقاً لمسفيػـ الحجيث لمتدػيق ،فالدػؽ ىػ مجسػعة مغ األفخاد الحيغ لجييع الخغبة
الفعال ،فخواد األعساؿ ىع أناس مبجعػف
والقجرة إلشباع احتياجاتيع .وىحا ما يدسى اقترادياً بالصمب َّ
ومشذئػف لمسػارد والفخص فيع يخمقػف عسبلء وبائعيغ وىحا ما يجعميع مختمفػف عغ رجاؿ األعساؿ التقميجييغ

الحيغ يؤدوف الػضائف اإلدارية التقميجية مثل التخصيط والتشطيع وتحجيج السياـ.

 .2اكتذاؼ مرادر ججيجة لمسػاد .فخواد األعساؿ ال يخضػف أبجاً بالسرادر التقميجية أو الستاحة لمسػاد .لحلظ
ولصبيعتيع االبتكارية ،فأنيع يعسمػف عمى اكتذاؼ مرادر ججيجة لمسػاد ليحدشػا أعساليع و يدتصيعػف
تصػيخىا لتتستع بسيدة تشافدية مغ حيث الشقل والتكمفة والجػدة.
 .3يحخكػف السػارد الخأسسالية .فخواد األعساؿ ىع السشطسػف والسحجدوف لسعطع عشاصخ اإلنتاج ،مثل األرض
والعساؿ ورأس الساؿ .فيع يسدجػف عشاصخ اإلنتاج ىحه لخمق بزائع وخجمات ججيجة .إف السػارد السالية ،في

عمع االقتراد ،تسثل الساكيشات والسباني والسػارد السادية األخخػ السدتخجمة في اإلنتاج .فخواد األعساؿ لجييع
االبتكار والثقة في الشفذ التي تسكشيع مغ تجسيع وتحخيظ رؤوس األمػاؿ إلنذاء أعساؿ ججيجة أو تػسيع

أعساؿ قائسة.
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 .4تقجيع تكشػلػجيا ججيجة ،صشاعات ججيجة ومشتجات ججيجة .بعيجة عغ كػنيع مبتكخيغ وأخحىع لمسخاشخة

بسدؤولية ،فخواد األعساؿ يحدشػف استغبلؿ الفخص إلنذاء أعساؿ ججيجة وتحػيميا إلى مكاسب .لحلظ فيع

يقجمػف أشياء ججيجة ومختمفة بعس الذيء .مثل ىحه الخوح الخيادية تداىع بقػة في تحجيث االقتراد .وفي

كل عاـ نخػ مشتجات وتكشػلػجيا ججيجة .كل ىحه السشتجات والتكشػلػجيا تيجؼ إلشباع االحتياجات البذخية
بصخيقة مشاسبة.
 .5خمق فخص عسل ججيجة ،حيث إف أكبخ مػفخ لفخص العسل ىػ القصاع الخاص فأف مبلييغ فخص العسل
تقجميا السرانع وصشاعة الخجمات والذخكات الدراعية وبعس األعساؿ الرغيخة والستػسصة .فسديج مغ

الػضائف يعشي السديج مغ الجخل وىحا يديج الصمب عمى البزائع والخجمات وبالتالي يديج اإلنتاج .وبالتالي

يديج الصمب عمى الػضائف مخة أخخػ وىكحا ...

 .6تحقيق االستثسار األمثل لمسػارد واإلنتاجية األجخ والكفاءة في األعساؿ مسا يؤدؼ لتحقيق معجالت نسػ
اقترادؼ أكبخ تزاؼ إلى معجالت تخاكع رأس الساؿ.
كل رائج أعساؿ ناجح يزيف بعس السسيدات ليذ فقط لشفدو ولكغ لسشصقتو ولبمجه ككل .فالسسيدات الشاتجة عغ
نذاشات رواد األعساؿ كالتالي:
 -1يحدغ وضعو السالي الحالي.
 -2التػضيف الحاتي ،يػفخ السديج مغ فخص العسل التي تخضي وتشاسب القػػ العاممة.
 -3تػضيف اآلخخيغ في وضائف غالباً ما تكػف أفزل ليع.
 -4تصػيخ السديج مغ الرشاعات ،خاصة في السشاشق الخيفية.
 -5التذجيع عمى ترشيع السػاد السحمية في صػرة مشتجات نيائية سػاء لبلستيبلؾ السحمي أو لمترجيخ.
 -6زيادة الجخل وزيادة الشسػ االقترادؼ.
 -7السشافدة الذخيفة تذجع عمى خمق مشتجات بجػدة أعمى.
 -8السديج مغ الخجمات والسشتجات.
 -9خمق أسػاؽ ججيجة.
-10

التذجيع عمى استخجاـ التكشػلػجيا الحجيثة عمى مدتػػ الرشاعات الرغيخة لديادة اإلنتاجية.

-11

التذجيع عمى السديج مغ األبحاث والجراسات وتصػيخ التجييدات.

-12

التحخر واالستقبلؿ مغ االعتساد عمى وضائف اآلخخيغ.

-13

القجرة عمى تحقيق إنجازات عطيسة.
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-14

تقميل قصاع االقتراد الغيخ رسسي.

-15

تقميل ىجخة السػاىب بتػفيخ مشاخ محمي ججيج لخيادة األعساؿ.

6-1

عشاصخ إجخاءات الخيادةElements of entrepreneurship procedures :
الججول ( )1-1
عشاصخ إجخاءات الخيادة

تحجيج وتقييع الفخص
.1
.2
.3

.4

ابتكار ومجة
الفخصة
إدراك قيسة
الفخصة
السخاشخة
العائجة مغ
الفخصة
عالقة الفخص

مع ميارات
األفخاد
 .5الػضع
التشافدي

تصػيخ خصة األعسال
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8

العشػان الخئيذ
ججول السكػنات
السمخز التشفيحي
وصف األعسال
وصف الرشاعة
الخصة التدػيقية
الخصة السالية
خصة اإلنتاج

تحجيج السػارد السصمػبة
 .1التعخف عمى
قجرة الخيادي
 .2فجػة السػارد
مغ السدوديغ
 .3السػارد التي
تحتاجيا

إدارة السذخوع

.1
.2
.3
.4

نسػذج اإلدارة
عشاصخ الشجاح
تحجيج السذاكل
وخاصة الخئيدية
أنطسة الخقابة
والتشفيح

 .9خصة السشطسة
 .10خصة العسميات
 .11السمخز

Souree: D.His rich, Michael P. Peters. 2002 Entrepreneurship 5 edition
McGraw Hill Higher Education . P 232 Robort

تحجيج وتقييع الفخص:

identifying and evaluating of opportunities

وحتى يتع تحميل وتقييع الفخصة ال بج مغ اإلجابة عمى التداؤالت التالية:
 -1ما حاجة الدػؽ األساسية؟
 -2ما السبلحطات الذخرية لؤلفخاد والخبخات الستػافخة عغ حاجات الدػؽ؟
 -3ما الطخوؼ االجتساعية السػجػدة بالدػؽ؟
 -4ما نػع بحث الدػؽ السصمػب لمتعخؼ مغ خبللو عمى كل حاجات الدػؽ؟
 -5ما الخخز السصمػبة إلمكانية تحقيق الحاجات؟
 -6ما وضع السشافديغ بالدػؽ؟ أو ما سمػكيع الستبع؟
16
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 - 7ما الدػؽ الجولي السذابو ليحا الدػؽ؟
 -8ما السشافذ الجولي؟
 - 9أيغ تػجج األمػاؿ لتشفيح األنذصة؟
 تصػيخ خصة األعسالThe Development of Business Plan :يجخؼ تصػيخ خصة األعساؿ بشاء عمى التػسع في تحجيج الفخص التي تعج مغ أصعب السخاحل في تصػيخ وتشفيح
األعساؿ ،وتعصي الرػرة الكاممة عغ شبيعة األعساؿ التي سػؼ تقػـ بيا والسبيشة في الججوؿ التالي .والتي

تػضح الخصػط الخئيدية لخصة األعساؿ وتتكػف مغ:
 -1صفحة السقجمة.
 -2السمخز.
 -3التحميل الرشاعي.
 -4وصف األعساؿ.
 -5خصة اإلنتاج.
 -6خصة التدػيق.
 -7الخصة التشطيسية.
 -8شبيعة السخاشخ.
 -9الخصة السالية.
-10

17

السبلحق.
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ججول ( )2-1
الخصػط الخئيدية في خصة األعسال
The main lines in the business plan
 .1صفحة السقجمة:

أ .اسع وعشػان العسل

ب .االسع والعشػان األساسي

ج .شبيعة األعسال

د .الحاجات السادية

 .2السمخز:

( ثالث إلى أربع صفحات ممخرة عغ شبيعة األعسال)

 .3التحميل الرشاعي:

ب .تحميل السشافديغ

أ .االتجاىات السدتقبمية

د .التشبؤ الرشاعي

ج .تجارة التجدئة

 .4وصف األعسال:

ب .الخجمات

أ .السشتجات

ج .حجع األعسال

د .معجات السكتب واألفخاد

 .5خصة اإلنتاج:

أ .إجخاءات الترشيع

ب .معجات وآليات

 .6خصة التدػيق:
أ .الدعخ

ه .خمفية الخيادي

ب .التػزيع

 .7الخصة التشطيسية:

ج .أسساء السػرديغ والسػاد األولية

ج .التخويج

أ .نسػذج السالكيغ

د .التشبؤ

ه .الخقابة

ب .تحجيج السداىسيغ واألعزاء
د .خمفية فخق األداء

ج .الرالحيات

ه .اإلدارة والسدؤوليات لمعامميغ بالسشطسة

 .8شبيعة السخاشخ:

ب .التكشػلػجيا الحجيثة

أ .تقييع نقاط الزعف

ج .الخصط الصارئة

 .9الخصة السالية:

ب .تقجيخات التجفقات الشقجية

أ .مػازنة السجخالت

د .تحميل نقصة التعادل

ج .نسػذج السػازنة

ه .مرادر التسػيل

 .10السالحق:

ب .بيانات بحث الدػق

أ .الخسائل

د .قائسة األسعار مغ السدوديغ

ج .أوراق العقج

Source: Robort D.His rich, Michael P. Peters. 2002 Entrepreneurship 5 edition McGraw
Hill Higher Education . P 232 Robort
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 -تحجيج السػارد

السصمػبةdetermining of the required resources :

عمى السشطسات الخيادية أف تتبمػر لجييا الفكخة عغ القجرات والسػارد التي تستمكيا مغ اجل معخفة مقجار الفجػة

بيغ ما لجييا مغ ىحه السػارد وما عمييا أف تدتعيغ باآلخخيغ  ،مغ أجل تحقيق أىجافيا سػاء أكانت مػارد مالية
أـ مادية.

 إدارة السذخوعmanagement of the project :إف عمى مشطسات األعساؿ الخيادية أف يكػف لجييا الفكخة عغ شبيعة الشسػذج السشاسب إلدارة أعساليا وبسا يحقق
أىجافيا مع ضخورة التأكج مغ تصبيق عشاصخ الشجاح السؤدية لحلظ ،مغ خبلؿ ىحه العشاصخ ومعخفة السذاكل

التي تػاجييا وتصبيق نطاـ رقابي عمى أنذصتيا مغ أجل التحقق مغ أنو يتع تشفيح األىجاؼ السصمػب إنجازىا.

وكسا أشار (  )Jeffery, 1993-p65إلى الشسػذج الحؼ تتبمػر مغ خبللو فكخة السشطسة الخيادية كسا في

الذكل ( )2-1باإلضافة إلى الخرائز والدسات التي يتستع بو العاممػف في مثل ىحه السشطسات الخيادية،
كسا وأوضح أف االنجفاع لمحجث يتأثخ بعػامل مختبصة بالبيئة التشافدية السحيصة وذلظ حدب متصمبات الدػؽ

والحاجة لسثل ىحا السشتج الججيج.

الخرائز التشطيسية
 .1دعع اإلدارة

السػارد الستاحة

 .2تسييد العسل
 .3الحػافد

 .4الػقت الستاح

تخصيط الججوى

تشفيح

لألعسال

األفكار

القخار نحػ الخيادة

انجفاع الحجث

الخيادة

الخرائز الفخدية

.1السيل ألخح السخاشخة
.2الخغبة في االستقاللية

القجرة عمى تجاوز

.3الحاجة لإلنجاز

السػاقع

.4اتجاىات األىجاف
 .5الخقابة الجاخمية

الشسػذج الستخابط لمسشطسات الخيادية
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Source: Jeffrey S. Hornspy, Douylas W. Naffziger, Donald F. Kuratko, and Ray
V.Montagno An Interactive
Model of the Corporate
Entrepreneurship Process.
Entrepreneurship Theory and Practice. 1993-P31

وإف العشاصخ السؤثخة في البيئة والتغييخ التشطيسي تؤثخ وتجفع نحػ الخيادة الجاخمية لمسشطسة ومثاؿ ذلظ التغييخ

في إدارة السشطسة والتصػيخ في تكشػلػجيا ججيجة وتقميل التكاليف ،وىحا بجوره يداعج عمى إعادة تخصيط الججوػ
لؤلعساؿ وليحا فإف ٍ
تشفيح األفكار يتصمب عشرخيغ ميسيغ ىسا وجػد السػارد الستاحة وكحلظ القجرة عمى تجاوز
السػانع السحتسمة.
 7-1السيارات السصمػبة لمخيادةThe Skills Required For Entrepreneurship :
إف السيارات السصمػبة يسكغ ترشيفيا في ثبلثة أنػاع رئيدي:
 -1السيارات التكشػلػجية.
 -2ميارات إدارة األعساؿ.

 -3السيارات الخيادية الذخرية.
ويبيغ الججوؿ (  )3-1كافة السيارات السصمػبة لمخيادؼ إلدارة األعساؿ والسػضحة عمى الشحػ التالي:
 .1السيارات التقشية :وىي الكتابة ،اإلصغاء ،حدغ التحزيخ ،التشطيع ،السجرب ،فخص العسل ،تقشية السعخفة.
 .2ميارات إدارة األعساؿ :وىي ميارات اتخاذ القخار والتدػيق واإلدارة والتسػيل والسحاسبة واإلنتاج والخقابة
والتفاوض وتشطيع الشسػ وشخح السشتج.

 .3ميارات الخيادؼ الذخرية :وىي االلتداـ والخقابة ،أخح السخاشخة ،اإلبجاع ،الزبط ،الخؤية ،القيادة ،القجرة
عمى التغييخ ،وىحه السيارات يسكغ الحرػؿ عمييا مغ خبلؿ عسميات التجريب والتعمع وإكداب الخبخات.
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الججول ( )3-1
أنػاع السيارات السصمػبة في الخيادة

)Types of the required skills in leadership (Entrepreneurship
 .1السيارات التقشية

 .2ميارات إدارة األعسال

 .3ميارات الخيادي الذخرية

 وضع األىجاف والتخصيط
 الكتابة
 صشع القخار
 القجرة عمى االترال
 العالقات اإلندانية
 مخاقبة البيئة
 التدػيق
 إدارة األعسال التقشية
 السالية
 تكشػلػجيا
 السحاسبة
 الذخرية
 اإلدارة
 اإلصغاء
 الخقابة
 القجرة عمى التشطيع
 التفاوض
 بشاء العالقات والذبكات
 شخح السشتج
 العسل ضسغ فخيق
 تشطيع الشسػ
 مجرب
Source: Robort D.His rich, To ward an Organization Model for Entrepreneur national
Entrepreneurship 1992, Conference, Dortunual, Germany. 1992 P29








الخقابة وااللتدام
أخح السخاشخة
اإلبجاع
القجرة عمى التشفيح
السثابخة
رؤية قيادية
التخكيد عمى التغييخ

 8-1لساذا ُيعتبخ تعمع الخيادة ميس ًا؟
?Why it is Considered That Entrepreneurship Learning is Important
مغ شأف إدراج مػضػع الخيادة في السجارس والجامعات أف يييئ الستعمسيغ لمعسل لحدابيع الخاص ،في ٍ
وقت
قج يشعجـ فيو االستخجاـ الشطامي السأجػر ،وأف يحفد السديج مغ الذابات والذباب عمى إنذاء مؤسداتيع

عجد متدايج مغ األشخاص وضائف ليع ولغيخىع مغ خبلؿ العسل لحدابيع الخاص
الخاصة .فبيشسا يدتحجث ٌ
وإنذاء مؤسدات ججيجة ،ال بج أف يشخفس عجد العاشميغ عغ العسل .وتتستع السؤسدات الرغيخة والستػسصة
الحجع بإمكانيات بخزت بػضػح في ىحا السجاؿ .إذ أنيا تدتحػذ في معطع دوؿ العالع عمى أكثخ مغ ()%60

مغ اليج العاممة في القصاع الشطامي غيخ الدراعي .وباإلضافة إلى ذلظ ،فإف معطع الػضائف الججيجة السدتحجثة
في العقج األخيخ في أوروبا والػاليات الستحجة عمى سبيل السثاؿ ،قج وفختيا السؤسدات الرغيخة والستػسصة

الحجع .وىي تغصي ندبة ( )%98مغ مجسػع السؤسدات .ففي االتحاد األوربي عمى سبيل السثاؿ ،تغصي

السؤسدات الرغيخة والستػسصة الحجع ندبة ( )%98مغ مجسػع السؤسدات.

يعتسج استحجاث الػضائف إلى ٍ
حج كبيخ عمى إنذاء السؤسدات الرغيخة وتػسيعيا .إذ يتستّع أصحاب
السؤسدات بقجرتيع عمى ابتكار األفكار ،وتصػيخ سمع وخجمات ججيجة ،بيجؼ إنذاء مؤسدات مغ شأنيا أف
تػلج بجورىا ،الحاجة إلى وضائف أخخػ .وقج استيجفت معطع بخامج التشسية االقترادية اليادفة إلى تحفيد فخص

عسل ججيجة بعزاً مغ السؤسدات الكبخػ ،إال أف مدودؼ الػضائف األساسييغ في السشاشق السجنية ( Urban
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تؤمغ أيزاً،
 )areasىع آالؼ السؤسدات الرغيخة غيخ السعخوفة ،التي تدتخجـ أقل مغ ( )20مػضفاً ،والتي ّ
جدءاً كبي اًخ مغ الػضائف الججيجة في السشاشق الخيفية.
يذكل األفخاد األساسيػف الحيغ يحفدوف عمى التغيخ ،ويبادروف إلى القياـ بشذاشات إنسائية عشر اًخ ىاماً لمشسػ
االقترادؼ في أؼ مغ البمجاف .ويسكغ تدسية ىؤالء بأصحاب روح الخيادة ،ألنيع يتستعػف بالقجرة عمى تحجيج
حاجات بيئتيع وجسع السػارد السشاسبة والعسل لتمبية تمظ الحاجات .وترب نذاشات معطع أصحاب السؤسدات

في السحيط السباشخ الحؼ يعيذػف فيو (السجتسع السحمي) ويعسمػف فيو (سػاء كانػا مػضفيغ أو أرباب عسل)،
وإذا ازدىخ عسميع ،تددىخ بجورىا السجتسعات السحمية التي يكػنػف ناشصيغ فييا.

كسا يسكغ تدسية التثقيف الخيادؼ بالتخبية عمى السػاششة ( )Citizenship educationألنيا تدود األشخاص
بالسيارات البلزمة التخاذ التجابيخ وإحجاث التغيخات التي مغ شأنيا تحديغ البيئة ضسغ مجتسعيع السحمي.
احج ،لكاف تحديغ نػعية الحياة ،أو بعبارات أخخػ ،تػفيخ السيارات البلزمة
ىجؼ و ٌ
ولػ ُح ّ
جد لتشسية روح الخيادة ٌ
في الحياة .إذ أف قصاع السؤسدات الرغيخة الدميع مغ شأنو أف يداىع في تػزيع الجخل بذكل أكثخ إنرافاً بيغ

الدكاف.

وبدبب قجرة السؤسدات الكبخػ السحجودة عمى تػفيخ االستخجاـ والتشسية والتصػر ،يتع الدعي إلى إيجاد حمػؿ
بجيمة مقبػلة .لحلظ يتع التخكيد عمى قصاع السؤسدات الرغيخة نط ًاخ لمجور الكبيخ الحؼ تمعبو في السشاشق

الخيفية والسجنية في آف معاً .فعغ شخيق إنذاء السؤسدات الرغيخة ،يسكغ ألصحاب العسل والعساؿ أف يطيخوا
ميدات ريادية وأف يسارسػىا .وفي حيغ أف السؤسدات الكبخػ ضخورية في صشاعات محجدة مثل صشاعة
البتخوكيسائيات ،تؤدؼ السؤسدات الرغيخة والستػسصة ،في غيخىا مغ الرشاعات ،دو اًر أساسياً في تصػيخ

التكشػلػجيا السشاسبة ونقميا ،وخمق اقتراد محمي/إقميسي مدتقخ ،وتشػع صشاعي مغ بيغ أمػر أخخػ.

ويتعيغ عمى السدؤوليغ عغ تشسية السؤسدات الرغيخة والستػسصة الحجع أف يجركػا أم اًخ واقعياً ىػ ارتفاع

معجالت الخدارة في ىحه السؤسدات عام ًة ،عمساً أف حػالي ( )%50مغ السؤسدات الججيجة في الجوؿ الستقجمة

تػاجو فذبلً في الدشػات الثبلث األولى .أما في الجوؿ الشامية ،ورغع صعػبة الػقػع عمى نساذج ممسػسة ،فإف
معجؿ الفذل أعمى .وبالخغع مغ ذلظ ،ال زاؿ عسل األشخاص لحدابيع الخاص يحتل مشدلة عالية كخيار وضيفي
أيشسا كاف .ويذكل معجؿ الفذل مذكمة ججية ،إذ أف نتائج البحػث تذيخ إلى أف أكثخ مغ ( )%60مغ األمػاؿ

السػضفة إلنذاء مؤسدات صغيخة يتع تحريميا مغ مػارد خاصة مثل :السجخخات العائمية واالقتخاض مغ

األصجقاء واألقارب.

وإذا أخفقت مؤسدة صغيخة ،فقج ال يؤدؼ ذلظ إلى صعػبة مالية فحدب ،بل قج يتحػؿ إلى مأساة عائمية .إذ أف

السعشيػف قج تػازؼ حجع خدائخىع السالية ،أو حتى تتخصاىا وفي
السذاكل الشفدية التي يػاجييا األشخاص
ّ
حاالت عجة ،كاف مغ السسكغ تفادؼ حاالت الفذل ىحه ،لػ تع تػفيخ التعميع والتجريب السبلئسيغ قبل إنذاء
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السؤسدة .إف قخار الذخز بالعسل لحدابو الخاص ميع ،كسا أنو يتصمب دراسة دقيقة وتجريباً مشاسباً .فإذا أدرؾ
الذباب السدائل والتحجيات التي سيػاجيػنيا لجػ تحػليع إلى أصحاب مؤسدات و/أو عسميع في مؤسدة
ٍ
بذكل مشتج وتحقيق الشجاح في السؤسدات
صغيخة ،سيكػنػف مييئيغ أكثخ الختيار الخيادة كخيار ميشي ،والعسل

الرغيخة والستػسصة الحجع.

 9-1استخاتيجيات الخيادة وأبعادىاEntrepreneurship Strategies and its Dimensions :

لمخيادة العجيج مغ االستخاتيجيات السختبصة ببعزيا والتي تذكل كل واحجة مشيا حمقة أساسية مغ حمقات الخيادة
والتي تزع مجسػعة مغ العشاصخ والخكائد السصمػبة إلنجاح عسمية الخيادة ،وفيسا يمي ىحه االستخاتيجيات:
اإلبجاعThe Creativity :
 قيادة البحث والتصػيخ. شخؽ اإلنتاج الججيجة. تغييخات اإلنتاج. تقجيع مشتجات وخجمات ججيجة.االبتكارThe INNOVATION :
 أفكار ججيجة
 تصػيخ الدمع والخجمات
 الثقافة والييكل التشطيسي
 إدارة ورقابة األعساؿ والسػارد البذخية
التفخد أو التسيدThe Exclusivity or The Distinction :
 شخؽ ومشتجات وخجمات ججيجة
 مػارد بذخية ومالية وتكشػلػجيا
 وسائل وأساليب إيراؿ الخجمة لمدبائغ
أخح السخاشخةTaking the Risk :
 ندعة أخح السخاشخة
23
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 الجخأة البيئية
السبادأةThe Proactivity :
 oأعساؿ تشافدية
 oشخؽ ججيجة
 oوضع تشافدي
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أسئمة صح /خصأ ()TRUE/ FAISE
الدـــــــــــــــــــــــــــــــــــــؤال
.1

ريادة األعسال ىي عسمية إنذاء أعسال ججيجة

.2

رواد األعسال ىع محخكػ الشسػ عمى السجى القريخ

.3

مغ أسباب عجم الزسان (السخاشخة)

.4

مغ دوافع السبادر لسداولة مذخوعو الرغيخ مغ الشاحية السالية (تجشب العسل لجى اآلخخيغ)

.5

مغ السيارات التفاعمية لخائج األعسال (ميارات االترال)

.6

صح

√
√
√
√
√

مغ عشاصخ إجخاءات الخيادة عمى مدتػى إدارة السذخوع (الخصة التدػيقية).

.7

مغ الخصػط الخئيدية لخصة األعسال (الخصة التشطيسية)

.8

تقييع نقاط الزعف مغ عشاصخ خصة العسل مغ ناحية شبيعة السخاشخ

.9

ال يعتبخ التسيد مغ استخاتيجيات الخيادة

.10

ال يعتبخ االستقالل مغ صفات رائج األعسال

 .1أسئمة خيارات متعجدة

خصأ

√
√
√
√
√

(MULTIPLE CHOICES

 .1رائج األعسال وفق االقترادي (جػزيف شػمبتيخ:

 .Aمحخؾ الشسػ عمى السجػ الصػيل√ .
 .Cمحخؾ الشسػ عمى السجػ الستػسط.

 .Bمحخؾ الشسػ عمى السجػ القريخ.
 .Dجسيع ما ُذكخ صحيح.

 .2مغ األسباب االجتساعية لقيام رواد العسال بسذاريعيع:

 .Aتجشب العسل لجػ اآلخخيغ√ .
 .Cكدب مكانة اجتساعية.

 .Bتحقيق االستقخار.

 .Dتحقيق أمغ األسخة.

 .3مغ وسائل الػصػل لإلنجاز العالي لجى رائج األعسال:

 .Aربط األحبلـ بالقجرة عمى تصبيقيا√ .

 .Bتقميج السذخوعات األخخػ.

 .Cالقجرة عمى التذبيظ.

 .Dقياس الترخفات باألسباب.

 .4مغ السيارات الفكخية لجى رائج األعسال:

 .Aميارات االتراؿ.

 .Bنقل السعمػمات.

 .Cإقامة عبلقات إندانية ججيجة.

 .Dتحميل السذكبلت√.

 .Aالتعخؼ عمى قجرة الخيادؼ√ .

 .Bنسػذج اإلدارة.

 .5مغ عشاصخ إجخاءات الخيادة مغ ناحية السػارد السصمػبة:

 .Cوصف األعساؿ.

 .Dالػضع التشافدي.

 .6مغ عشاصخ إجخاءات الخيادة مغ ناحية تقييع الفخص:

 .Aالسػارد التي تحتاجيا.
25

 .Bأنطسة الخقابة والتشفيح.
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 .Dالخصة السالية.

 .Cالػضع التشافدي√ .

 .7تزع الخصة التشطيسية ضسغ خصة العسل:

 .Bمػازنة السجخبلت.

 .Aالخصط الصارئة.

 .Dحجع األعساؿ.

 .Cنسػذج السالكيغ√ .

 .8مغ ميارات األعسال السصمػبة في الخيادة:

 .Aرؤية قيادية.

 .Bالعسل ضسغ فخيق.

 .Cالتفاوض√ .

 .Dالسثابخة.

 .9مغ استخاتيجيات الخيادة عمى مدتػى االبتكار:

 .Bشخؽ ججيجة.

 .Aأعساؿ تشافدية.

 .Cالبحث والتصػيخ.

 .10مغ استخاتيجيات الخيادة عمى مدتػى السبادأة:

 .Aأعساؿ تشافدية.
 .Cوضع تشافدي.

 .Dأفكار ججيجة√ .

 .Bشخؽ ججيجة.

 .Dجسيع ما ذكخ صحيح√ .

 – 3أسئمة قزايا لمسشاقذة:

الدؤال األول:

 ما ىي الجوافع البلزمة لمسبادر الذاب لسداولة مذخوعة الرغيخ؟.
الدؤال الثاني:

مجة اإلجابة  /5/دقائق -الجرجات  /10/مغ  100تػجيو اإلجابة الفقخة /4-1/

 ما ىي أسباب عجـ الزساف لجػ ()Kmight؟.
الدؤال الثالث:

مجة اإلجابة  /10/دقائق -الجرجات  /20/مغ  100تػجيو اإلجابة الفقخة /1-1/

 ما ىي الخرائز الدمػكية لمسبادر الذاب؟.
الدؤال الخابع:

مجة اإلجابة  /5/دقائق -الجرجات  /10/مغ  100تػجيو اإلجابة الفقخة /4-1/

 ما ىي السيارات اإلدارية لجػ رائج األعساؿ؟.
الدؤال الخامذ:

مجة اإلجابة  /5/دقائق -الجرجات  /10/مغ  100تػجيو اإلجابة الفقخة /4-1/

 ما ىي التداؤالت التي يجب شخحيا عشج تحميل وتقييع الفخصة؟.

مجة اإلجابة  /10/دقائق -الجرجات  /20/مغ  100تػجيو اإلجابة الفقخة /6-1/

26

26

ISSN: 2617-989X

الدؤال الدادس:
 ما ىي السيارات التقشية السصمػبة في الخيادة؟.
الدؤال الدابع:

مجة اإلجابة  /10/دقائق -الجرجات  /20/مغ  100تػجيو اإلجابة الفقخة /7-1/

 ما ىي استخاتيجيات الخيادة مغ ناحيتي اإلبجاع واالبتكار؟.

مجة اإلجابة  /5/دقائق -الجرجات  /10/مغ  100تػجيو اإلجابة الفقخة /9-1/
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الفرل الثانيthe second chapter :
خصػات السذخوع الخيادي:

steps of the project of the Entrepreneurship

عشػان السػضػع :خصػات السذخوع الخيادؼ
كمسات مفتاحية:

السذخوع – دراسة الججوػ االقترادية -دورة السذخوع -دراسة ججوػ الفخص االستثسارية-

أىسية دراسة الججوػ -صعػبات دراسة الججوػ.
ممخز الفرلchapter summary :

يتشاوؿ ىحا الفرل خصػات إنذاء السذخوع الخيادؼ بعج أف تع التعخؼ عمى ريادة األعساؿ وصفات الخيادؼ مغ

خبلؿ معخفة االستعجادات السصمػبة لزساف نجاح السذخوع الخيادؼ ومغ ثع االنتقاؿ لسعخفة مخاحل إنجاز

السذاريع الرغيخة لتكػف ريادية والتعخؼ عمى دورة حياة السذخوع وميارات اختبار السذخوع ودراسة ججوػ
الفخص االستثسارية ومغ ثع االنتقاؿ لتقييع ىحا السذخوع ومعخفة ججواه االقترادية وخرائز ىحه الججوػ

وأىسيتيا ومذاكميا.
السخخجات واألىجاف التعميسيةoutputs and the educational goals :
 .1التعخؼ عمى الخصػات السصمػبة ليكػف السذخوع ريادياً.
 .2التعخؼ عمى السخاحل والعشاصخ التي تجعل مذخوع رائج األعساؿ ناجحاً.
 .3التعخؼ عمى مخاحل انجاز السذخوعات الرغيخة لتكػف ريادية وبالتالي ناجحة.
 .4استيعاب ميارات اختيار السذخوع وإعجاد دراسة ججواه االقترادية.
مخصط الفرلchapter scheme :
1-2

االستعجادات السصمػبة لشجاح السذخوع الخيادؼpreparations required for the success of the .

entrepreneurship

 2-2كيف تجعل مذخوعظ ناجحاً.

how to make your project successful

3-2

مخاحل انجاز السذاريع الرغيخة لتكػف رياديةstages of completion of small projects to be entrepreneur.

4-2

دورة السذخوعthe project cycle .

5-2

ميارات اختيار السذخوع ودراسة ججوػ الفخص االستثسارية.

skills of project selection and

feasibility study of investment opportunities
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مفيػـ دراسة الججوػ االقترادية والفشية لمسذخوعاتconcept of the economic and technical .

6-2

feasibility study of the projects

خرائز دراسة الججوػ وأىسيتيا ومذاكمياcharacteristics, importance and problems of the .

7-2

feasibility study

خصػات دراسة الججوػ االقترادية والفشية لمسذخوعاتsteps of the economic and technical study .

8-2

of the project

 1-2االستعجادات السصمػبة لشجاح السذخوع الخيادي:
The Preparations Required For the Success of the Entrepreneur Project
بعج أف تعخؼ الخيادؼ عمى مقجراتو وصفاتو التي تسكشو مغ السبادرة بإنجاز مذخوعو الرغيخ االستثسارؼ ،فإنو
البج لو مغ اعتساد مجسػعة مغ الخصػات السصمػبة لشجاح ىحه السذخوع وىي بسثابة نرائح البج مشيا قبل البجء

بيحا السذخوع كي ال يفذل الحقاً وىي استعجادات مصمػبة جسيعيا ال عشاصخ جدئية مشيا وبقجر تػفخىا بقجر ما
تتػفخ عشاصخ الشجاح لمسذخوع السدتيجؼ مغ قبل الخيادؼ.

 -1افعل ما تحبو :إنظ ستبحؿ كثي اًخ مغ الجيج والػقت والصاقة لبجء مذخوع وتحػيمو إلى مشذأة ناجحة ،أف
تحب برجؽ وتدتستع بسا تفعمو ميسا كاف حجع السذخوع أو نػعو.

 -2ال تقػـ بحلظ بسفخدؾ :أنت تحتاج إلى نطاـ دعع عشج بجء السذخوع ،يسكغ أف يكػف فخداً مغ العائمة أو
صجيق أو زميل مػضع ثقة تشاقر معو فكخة السذخوع ويشرحظ برجؽ وأمانة وقج يذاركظ التفكيخ عشج

التشفيح ،إذا لع تجج شخراً ذا خبخة يذاركظ حساسظ في البجء في السذخوع الجأ إلى مكتب أحج الجسعيات
الستخررة بتقجيع اإلرشادات لخواد األعساؿ ،وىشاؾ ستجج مختريغ يشاقذػنظ في ججوػ مذخوعظ وسبل
دعسو إذا كشت مسغ تشقريع الخبخة ،وقج يدودوؾ بفكخة مذخوع إذا كاف لجيظ الخغبة الرادقة في االتجاه

لمعسل الحخ وال تسمظ الفكخة.

 -3أوجج العسبلء أو الدبائغ أوالً :ال تشتطخ حتى تبجأ رسسياً مذخوعظ لتترل بيع ،ألف مذخوعظ لغ يعير
بجونيع ،وزع كتيبات عمييع تذخح ما سيقجمو السذخوع مغ مشتجات أو خجمات ومػعج االفتتاح إذا كانت

السجة بعيجة ،داوـ عمى االتراؿ بيع حتى ال يشدػؾ.
 -4اكتب خصة عسل :إف الغخض األساسي مغ خصة العسل عشج بجء السذخوع ىػ أنيا ستجشبظ إغخاؽ وقتظ
ومغ معظ وما معظ مغ نقػد في مخحمة البجء وتزع بحرة الفذل بيجؾ قبل أف تبجأ ،لزساف نجاح السذخوع

ضع خصة عسل والتدـ بخصػاتيا والدمغ السحجد لكل خصػة.
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 -5قع بأبحاثظ :عشج بجء السذخوع تحتاج أف تكػف خبي اًخ فيسا تفعمو سػاء كاف إنتاج أو تقجيع خجمات ،لحلظ
يجب أف تبحث عغ السعمػمات الخاصة بسذخوعظ وتجرسيا جيجاً وتدتػعبيا بإتقاف عمى قجر اإلمكاف حتى

تربح أقخب كخبيخ فييا.

 -6احرل عمى مداعجة حخفية :ليذ لسجخد أنو لجيظ فكخة مستازة عسا تشػؼ بجئو أنظ أصبحت خبي اًخ بكل
جػانب السذخوع ،إذا لع تكغ محاسباً استخجـ محاسب ،وإذا أردت كتابة عقج ولع تكغ محامياً استأجخ

محامياً ،إنظ ستزيع وقتظ ومالظ في ما ال تجيجه ،ولدت مؤىبلً لعسمو ،الشجاح ىػ أف تعسل ما تجيجه
تساماً وتتخؾ ما ال تجيجه لمسختريغ ال يكفي أف تفعل شيء لسجخد أنظ تعخفو.

 -7تأكج مغ استس اخرية الساؿ :ادخخ ما يكفي لسخحمة البجاية ،إذا لدـ األمخ ،إذا لع يكغ ما لجيظ كافياً اترل
بسدتثسخيغ أو بشظ إلقخاضظ ،ال تتػقع أنظ أثشاء إنذاء السذخوع ستتػقف لتبحث عغ مسػؿ :إف السقخضيغ

عادة ال يخحبػا باألفكار الججيجة السبتكخة أو العسل الحؼ ليذ لو تاريخ لجييع ،لحلظ حزخ نفدظ مالياً جيجاً

قبل أف تبجأ.

 -8كغ محتخفاً مغ لحطة البجاية :يجب أف تعصي الستعامميغ معظ االنصباع أنظ رجل محتخؼ وتجيخ مذخوعاً
بججية وإخبلص ،ويجب أف يكػف لجيظ كل ما تعخؼ الشاس بسذخوعظ ،ويديل االتراؿ بظ مثل بصاقة
تعخيف شخرية أو أرقاـ ىػاتف خاصة بسشذأتظ ،رقع بخيج الكتخوني ،أكثخ مغ ذلظ عامل عسبلئظ

باىتساـ ومجاممة لتكدبيع إليظ مشح البجاية ألف االنصباع األولي يجوـ شػيبلً.
 -9جيد الجػانب القانػنية البلزمة :مغ السكمف ججاً أف ترمح ما بجأتو مغ خصأ بتجاىمظ الشػاحي القانػنية
أو تأجيميا  ،استخخج كل السدتشجات الزخورية لمسذخوع مثل الدجل التجارؼ والتخاخيز الزخورية
البصاقة الزخيبية ،اعخؼ كل السدتشجات القانػنية السصمػبة قبل أف تبجأ مذخوعظ وتقع في مذاكل تدبب

في فذمو.
 2-2كيف تجعل مذخوعظ ناجحاًHow to Make Your Project be Successful :
ىشاؾ مجسػعة مغ العػامل التي ال بج مغ التفكيخ بيا حتى تجعل مذخوعظ ناجحاً وذلظ مشح بجاية تكػيغ ىحا

السذخوع.

 -1أن تكػن الذخكة قادرة عمى إبقاء ىػامر الخبح عالية:

That the company will be able to keep profit margins high
إف تحقيق الخبحية الستجنية يعتبخ مغ العػامل الخصخة التي ستؤثخ عمى ديسػمة ونجاح أؼ مذخوع ،فإذا

كانت ربحية مذخوع ال تتجاوز  %2ما الفائجة مغ وجػد مثل ىحا السذخوع.
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 -2البيع بكسيات مشاسبة لتحقيق الجخل السصمػب:

Sale with suitable amounts to achieve the desired income
وليحا فبلبج مغ البيع بكسيات كبيخة مغ اإلنتاج أو تقجيع عجد كبيخ مغ الخجمات في حاؿ السذخوع مغ
الشسط الخجمي حتى يتحقق عائجاً يتشاسب مع حجع اإلنفاؽ السػجػد في السذخوع ،وعميو يتع اختيار

األسمػب السشاسب لحلظ.

 -3السحافطة عمى اإلنتاجthe maintaining for production :
وىي الصخيقة التي يجب عمى الخيادؼ أف يحافع بيا عمى إنتاجو مغ خبلؿ عجـ قجرة اآلخخيغ مغ السشافديغ

عمى تقميجه والسحافطة عمى حقػقو فيسا يتعمق بسشتجاتو وىحا يتع مغ خبلؿ حقػؽ الشذخ وبخاءة االختخاع.
 -4الخغبة في انجاز األعسالthe desire for business achievement :

إف الشجاح في أؼ مذخوع ال يسكغ أف يتحقق إف لع تكغ ىشالظ الخغبة األكيجة والقشاعة السصمقة لسالظ ىحا

السذخوع بالفكخة التي أنذئ مغ أجميا ،وأف يتػلج لجيو الخغبة في انجاز ىحا السذخوع وال يكػف اليجؼ
األساسي ىػ تحقيق الخبح السادؼ عمى حداب استس اخرية مذخوعو عمى السجػ الصػيل.
 -5السحافطة عمى التجفقات الشقجية:

maintaining for cash flows

إف مغ الديػلة لسذاريع األعساؿ تحقيق مبيعات وربحية جيجة لكغ مغ الرعػبة أف يكػف ىشالظ نقز في
بعس التجفقات الشقجية التي يتع الحاجة إلييا لجفع الفػاتيخ والشفقات والتي تربح مذكمة لشسػ السذخوع،

وليحا ال بج مغ تػجيو ىحه التجفقات الشقجية نحػ استس اخرية وانصبلقة السذخوع.
 -6السحافطة عمى استسخارية وديسػمة السذاريع:

إف كثي اًخ مغ الخيادييغ وأصحاب السذاريع الرغيخة يكػنػف سعجاء عشجما يذعخوف أنيع يحرمػف عمى
األمػاؿ مغ خبلؿ انجاز ىحا السذخوع ولكغ ال بج مغ التفكيخ في كيفية السحافطة والجيسػمة ليحا السذخوع

والشسػ السدتقبمي ،فسثبلً عشجما تبجأ مذخوع مصعع ويكػف مدتػػ السبيعات جيجاً وحتى تشسػ الفكخة نحػ
إنذاء مصعع آخخ لكغ مغ الرعػبة أف تتع إدارة السصعع في نفذ الصخيقة ،لحا مغ السسكغ أف تكػف

بسدتػػ جيج وأنت في نفذ السػقع ،ومغ خبلؿ تحديغ اإلجخاءات الستعمقة بشفذ السصعع ،وتأكيجاً لمسقػلة

التالية:

( اعسل أكثخ في نفذ الصخيقة التي تعسل بيا ،أسيل مغ التغييخ في نطاـ العسل كمو )
( والعسل يجب أف يكػف مشاسباً نفدياً لسا تقػـ بإنجازه مغ أعساؿ)
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أف الشاس مختمفػف بصباعيع وترخفاتيع واألنساط االجتساعية والدمػكية ،وليحا ال بج مغ مخاعاة ذلظ أثشاء
التعامل مع الدبائغ ومخاعاة أوجو االختبلؼ فيسا بيشيع مغ خبلؿ اآلتي:
 -1عمى الخيادؼ أف يأخح باعتباره تشطيع السػارد لجيو وكحلظ كيفية الخقابة عمييا ،ويعخؼ نقاط القػة
والزعف لجيو ،وأف يشسي اإلحداس لجيو بأنو سػؼ يكػف ناجحاً في فكخة ىحا السذخوع.

 -2أف يكػف لجيو القشاعة بأف األىجاؼ الخئيدية مغ مذخوعو سػؼ تكػف مقشعة لمدبائغ.
 3-2مخاحل انجاز السذاريع الرغيخة لتكػن ريادية:

Stages of the small projects

completion to be in the scope of Entrepreneur

وىي مخاحل السصمػب اعتسادىا وفق تخاتيبتيا لزساف نجاح تمظ السذاريع:
 .1السخحمة األولى :تحجيج اليجؼ

أؼ الغاية التي تدعى إلييا مغ أجل إنذاء ىحا السذخوع وىل تع اختيار فكخة السذخوع السشاسبة لظ،
ومجػ االستعجاد والخغبة ألداء ىحه الفكخة وكحلظ ىل لجيظ قجرة شخرية إلدارة السذخوع مغ خبلؿ

الخبخات الفشية ،ومعمػمات ومعخفة سابقة ،تجريب سابق ،ميارات إدارية وسمػكية في التعامل مع

اآلخخيغ.

 .2السخحمة الثانية :دراسة ججوػ مبجئية لفكخة السذخوع
وىحا يتع مغ خبلؿ دراسة حاجات الدػؽ والسذخوعات السذابية ،ومخاحل عسميات أنذصة السذخوع ،وىل

يحقق فائجة لظ ولمسجتسع؟ ىل فكخة السذخوع واعجة بالشجاح؟
 .3السخحمة الثالثة :ىل يتػافخ التسػيل السالي؟

مغ خبلؿ معخفة ما لجيظ مغ قجرات مالية لمقياـ بالسذخوع أو االستعانة بسرادر تسػيمية أخخػ تداعج عمى
نجاح فكخة السذخوع.
 .4السخحمة الخابعة :إعجاد دراسة الججوػ التفريمية ( :وىحا يتزسغ)
أ -دراسة بيئية :ىل السذخوع يتػافق مع البيئة.
ب -دراسة تدػيقية :ىل السذخوع يدج حجع معيغ مغ الصمب عمى السشتج.
ج -دراسة فشية :ىل السذخوع قادر عمى سج الفجػة عمى الصمب في الدػؽ وما ىي الخجمات وأية أساليب
تكشػلػجية وفشية تدتخجـ.
د -دراسة مالية :ىل ميدانية السذخوع السالية قادرة عمى تغصية األصػؿ الثابتة باإلضافة لمتكاليف.
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ىػ -دراسة اجتساعية :ىل سيحقق السذخوع عائجاً اجتساعياً يعػد بالشفع عمى السجتسع السحمي والسدتيمظ أو

الفئة السدتيجفة.

 .5السخحمة الخامدة :إعجاد بخنامج زمشي لمسذخوع
ويتع ذلظ مغ خبلؿ ما يمي:
أ .وضع خصػات وأوليات تفريمية ألعساؿ وأنذصة السذخوع.
ب .إعجاد السػقع وتجييده بالسػاصفات السصمػبة.
ت .تحجيج الفتخات الدمشية إلنجاز األعساؿ.
ث .تحجيج تكاليف كل عسل أو نذاط.
 .6السخحمة الدادسة :التشفيح والتجييد

وىي السخحمة التي تتعمق بالكيفية التي يتع بيا إنذاء السذخوع وتجييده وكحلظ تشفيحه بالذكل السشاسب لمقياـ
باإلنتاج السصمػب .وىحا يتع كسا يمي:
 شخاء وتخكيب اآلالت والسعجات.
 اختبارات التذغيل واإلنتاج.
 التدػيق والبيع.
 4-2دورة السذخوعThe Project Cycle :
إف دورة السذخوع تتسثل بسجسػعة السخاحل البلزمة مغ أجل السباشخة بإنذاء السذخوع وتبجأ مغ مخحمة ما
قبل االستثسار وتشتيي بسخحمة التشفيح والسباشخة بالسذخوع .والشسػذج أدناه يسثل مخاحل دورة السذخوع وما

يتبع ىػ وصف ليحه السخاحل.

تحجيج الفخص االستثسارية

مخحمة الغخبمة
ما قبل دراسة الججوى

التصػيخ

التقييع
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التذغيل

 -1التعخف عمى فخص االستثسار ( )Project Opportunity Identification
تبجأ دورة السذخوع بسخحمة ما قبل االستثسار وذلظ بتحجيج فخص السذاريع الستاحة .وتكػف ىحه الفخص
حريمة لجراسة السػارد الصبيعية والبذخية والسادية الستػفخة .وتداىع دراسة السػارد السختمفة بتحجيج مكػنات
وعشاصخ الػضع االقترادؼ العاـ لمسذخوع ،بحيث يتع وضع قائسة تجخيبية لمفخص الكامشة .ىحا وتتشػع

مرادر األفكار لمفخص حيث يداىع التعاوف مع الخبخاء والقائسيغ عمى السذخوع ،ودراسة إمكانية التخابط
األمامي والخمفي لشذاط صشاعي قائع ،وأسذ االستيخاد والترجيخ في تمخيز فخص االستثسار الستاحة.

ويعتبخ أسمػب العرف الفكخؼ ألصحاب األعساؿ والسيتسيغ بتخويج االستثسار وسيمة لخمق أفكار

لسذخوعات متعجدة.

 -2إعجاد الحدم االستثساريةPreparation of The investment Packs :
يعتسج تعخيف فخص السذخوع عمى درجة مغ التحميل  ،إال أنو مغ الزخورؼ تخجسة فخص وفكخة السذخوع
إلى نساذج وحدـ استثسارية .ويتع االستشاد في ذلظ عمى السعمػمات الثانػية  ،secondary dataوالتفاعل

مع األشخاص ذوؼ الخبخة .وتقجـ الحدـ االستثسارية معمػمات مختمفة عغ حجع االستثسار السصمػب،
والخجمات الزخورية البلزمة إلتساـ عسمية االستثسار ،وتقييع لصبيعة األسػاؽ ،والتقشية السدتخجمة في

السذخوع والعائج السختقب .ويذار إلى ىحه الحدـ بسا يدسى الفخص االستثسارية الستاحة .وقج يتصمب أحياناً
إجخاء دراسات أخخػ مدانجة.
 -3الغخبمةThe Sifting :
تبجأ عسمية الغخب مة والخاصة بفخص السذخوع بالتحجيج السدبق والسبجئي لسعاييخ اختيار الفخص ذات
الربلحية إلجخاء دراسات الحقة .وتقػـ الجيات الستعجدة كأصحاب السذاريع والسسػليغ والذخكات السالية
والحكػمية بتحجيج معاييخىا السختمفة ومغ ثع تقػـ أجيدة تذجيع وتصػيخ وتخويج االستثسار بإعجاد الحقائب

االستثسارية .وبعج ذلظ يتع تصبيق السعاييخ السختمفة الختيار بجائل السذخوع والتي تدتحق دراسات الحقة.
 -4التخويج والتصػيخThe Promotion and The Development :
يتػلى أصحاب األعساؿ وإلى درجة كبيخة مدؤولية تحجيج وتعخيف فخص السذخوع والغخبمة لتمظ الفخص .إال

أف ىحه السدؤولية تكػف مذتخكة في الجوؿ وتمعب غخؼ التجارة والرشاعة وو ازرات الرشاعة ومؤسدات
تخويج االستثسار واألجيدة السالية دو اًر كبي اًخ في التعخيف بفخص االستثسار الحؼ يداعج عمى تحفيد

أصحاب األعساؿ والسدتثسخيغ.
35

35

ISSN: 2617-989X

وتستج مخحمة التصػيخ والتأسيذ واإلنذاء إلى مخاحل ما قبل االستثسار حتى مخحمة االستثسار نفديا.

وتذتسل ىحه السخحمة عمى العجيج مغ األنذصة مثل التعخيف بالسسػليغ السحتسميغ .وشكل الدمعة والدػؽ
الستػفخ .ويسكغ وضع ىحه السخحمة في حيد التشفيح مغ خبلؿ العجيج مغ األدوات واألساليب كعقج

االجتساعات والقياـ بديارات ميجانية والتحزيخ والتػزيع إلصجارات ومدتمدمات التخويج.
 -5ما قبل دراسة الججوىPre-Study of the Feasibility :

ومخحمة ما قبل دراسة الججوػ ضخورية إلتساـ أعساؿ التجقيق والغخبمة ،التخاذ القخار السشاسب ،ويسكغ
اعتبار ىحه السخحمة وسيصة بيغ الجراسة السحجدة لبعس الفخص الخاصة لمسذخوع ودراسة الججوػ

التفريمية.

ويشتج الفخؽ حريمة لحجع السعمػمات السحرمة وكثافتيا مغ حيث مشاقذة بجائل السذخوع السختمفة .وقبل

إجخاء وتشفيح دراسة الججوػ الستكاممة يفزل إجخاء دراسة ما قبل الججوػ لتحقيق األىجاؼ التالية:
 لجراسة وتسحيز جسيع بجائل السذخوع السختمفة.
 تػضيح مرجاقية القياـ بجراسة الججوػ لفخصة وفكخة استثسارية معيشة لمسذخوع.

 الجراسة السدتفيزة لمجػانب األساسية لجراسة الججوػ مغ خبلؿ الجراسات الػضيفية والسدانجة كػضع
مدح عاـ لمدػؽ واالختبارات السيجانية لمسرشع وغيخه.

 وبشاء عمى حريمة السعمػمات الستػفخة بخرػص فكخة السذخوع يسكغ اتخاذ القخار السشاسب بخرػص
مرجاقية فكخة السذخوع لمسدتثسخ أو السدتثسخيغ.
 تػضيح مػقع السذخوع والتأثيخات البيئية عمى اختيار مثل ىحا السػقع ومخاعاة أخح السػاصفات الػششية
في أساليب اإلنتاج والعسل.

 -6دراسة الججوى االقترادية لمسذخوعThe Economic Feasibility Study of the Project :
تػفخ دراسة الججوػ كافة السعمػمات الخاصة باتخاذ قخار االستثسار .ويتع دراسة السدتمدمات التجارية
والتقشية والسالية واالقترادية والبيئية ،والتي تع التعخؼ عمييا في مخحمة ما قبل الججوػ .وحريمة ليحه

الجراسات ىػ إيجاد مذخوع قج تع التعخؼ عمى مدتمدماتو وأىجافو ،مغ حيث اليجؼ ،والدياسة التدػيقية،

والحرة الستػقعة مغ الدػؽ ،والصاقة اإلنتاجية ،ومػقع السذخوع ،وتػافخ السػاد الخاـ ،والتقشية السشاسبة
واآلالت ،وإذا تصمب األمخ دراسة إمكانية تأثيخ البيئة عمى السذخوع .ويشاقر الجانب السالي مغ دراسة

الججوػ حجع االستثسار ،وتكػف مرجاقية وصبلحية ىحا التحميل السالي فيسا يتعمق بتكمفة اإلنتاج والخبحية
السالية واالقترادية مغ خبلؿ تعخيف محجد وواضح عغ حجع السذخوع ،وال يتصمب إجخاء دراسة الججوػ إال
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عشجما يتع تعخيف وتحجيج التدييبلت السالية بجرجة عالية مغ الجقة .فسغ غيخ السفيج إجخاء دراسة والتي قج

تؤدؼ إلى نتائج إيجابية في ما يخز تشفيح السذخوع مغ دوف التأكج مغ تػافخ االستثسار السصمػب .وعميو

فإف مػاضيع التدييبلت السالية وتػافخ االستثسار يجب أف تجرس قبل إجخاء دراسة الججوػ ،لسا لتػفخ
التدييبلت السالية واالستثسار مغ تأثيخ مباشخ عمى تكمفة وججوػ السذخوع.

 -7التقييعThe Evaluation :
وبعج االنتياء مغ إعجاد دراسة الججوػ تقػـ كل جية بإجخاء تقييع السذخوع االستثسارؼ شبقاً ألىجاؼ التقييع
والسخاشخة والخبحية .وقج قامت الذخكات السالية واالستثسارية الكبيخة بإعجاد أساليب التقييع السشاسبة لكل

مشيا .وعميو فإف إعجاد دراسة الججوػ ىي مخحمة خاصة ومدتقمة عغ مخاحل االستثسار مؤدية إلى اتخاذ
قخار االستثسار والتسػيل مغ قبل السسػليغ لمسذخوع.
وبالتالي فإف مقجار كبيخ مغ الػقت والساؿ قج استيمظ قبل البجء في السذخوع .ويحاوؿ التقييع تػضيح
وإثبات مجػ صحة ونجاح السذخوع مغ حيث التسػيل ،والعائج الستػقع مغ قبل السدتثسخيغ وحساية الجائشيغ.

وليتسكغ التقييع مغ تحقيق ىحا التخكيد السصمػب يدتخجـ أساليب مختمفة لتسحيز ودراسة األمػر التقشية،

والتجارية ،وأمػر الدػؽ ،والذؤوف اإلدارية والتشطيسية والسالية وأحياناً االقترادية.
-8التشفيحThe IMPLEMENTATION :
ويسكغ اإلشارة إلييا بسخحمة االستثسار وتقدع إلى السخاحل التالية:
 -1وضع وتخسيخ األساس القانػني والسالي والتشطيسي لمسذخوع.

 -2االىتساـ بالذؤوف السختمفة الستعمقة بالتقشية مغ حيث االكتداب والذؤوف اليشجسية.
 -3وضع الترسيع اليشجسي وإبخاـ العقػد والعصاءات وتقييسيا والتفاوض.
 -4شخاء األرض إلقامة السذخوع وشؤوف البشاء والتجييدات.
 -5األمػر الستعمقة بسا قبل البجء في اإلنتاج مغ حيث إمكانية التدػيق وضساف خجمات السػرديغ ووضع
الشطاـ اإلدارؼ لمسؤسدة.

 -6تػضيف وتجريب السػضفيغ.
 -7وضع السذخوع في حالة البجء الفعمي لمتذغيل.
ويجب السبلحطة بأف تتع جسيع السخاحل الفخعية الخاصة بسخحمة االستثسار في الػقت الستػقع السشاسب.

وأف أؼ تأخيخ في تشفيح أية أحج مغ ىحه السخاحل الفخعية ستكػف لو عػاقب سمبية عمى السذخوع .وىشاؾ
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العجيج مغ األساليب التي تداعج في تتبع تشفيح ىحه السخاحل الفخعية تبعاً لمججوؿ السخسػـ ليا مغ حيث
الدماف والسكاف وقج تتزسغ تقييع السذخوع والسخاجعة وإعادة الشطخ في األدوات واألساليب التقشية .وبرخؼ

الشطخ عغ األسمػب السدتخجـ لتتبع الججوؿ الدمشي لمتشفيح ،فيتػجب عمى األسمػب مبلحطة أية اختبلفات

مغ حيث الججوؿ الدمشي ومحاولة قياس ىحه االختبلفات عمى تكمفة السذخوع .وبالتالي فإف جسيع

اإلرشادات الخاصة بالتشفيح مغ حيث الججوؿ الدمشي يجب مشاقذتيا في دراسة الججوػ السذار إلييا أعبله.

وأف السقابمة والسقارنة السدتسخة بيغ الججوؿ الدمشي لمتشفيح شبقاً لجراسة الججوػ والججوؿ الدمشي الفعمي لتشفيح

السذخوع ستؤدؼ إلى التحكع ومخاقبة التغيخات في الخبحية الستػقعة وقج يؤدؼ ذلظ إلى التغييخ في حجع
القخض واالستثسار السصمػب لمسذخوع.

 -9التذغيلThe Operating :
وبعج االنتياء مغ التجخبة الخاصة بالتذغيل لمسذخوع وتخسيخ السؤشخات التقشية تبجأ عسمية التذغيل التجارؼ
لمسذخوع .وتتصمب مبلحطة مذاكل وعقبات التذغيل مغ السشطػر قريخ األمج والسشطػر شػيل األمج.

ويتعمق السشطػر القريخ األمج بالعقبات السباشخة بعج البجء في اإلنتاج الفعمي .عمى سبيل السثاؿ العقبات

الخاصة باستخجاـ تقشية اإلنتاج ،وتذغيل مثل ىحه التقشيات ،وعجـ وجػد العسالة السؤىمة وما لو مغ تأثيخ
عمى اإلنتاج برػرة عامة .وتخجع جسيع ىحه العقبات إلى مخحمة التشفيح .ويتشاوؿ السشطػر شػيل األمج

استخاتيجية وتكمفة اإلنتاجية والتدػيق والعائج الخبحي ،وتخجع أمػر السشطػر شػيل األمج إلى مخحمة
التخصيط لسا قبل االستثسار .وقج يتجو السذخوع في وقت الحق لمتػسع والتشػع وذلظ استشاداً إلنتاج أنػاع
ججيجة مغ السشتج أو بتصػيخ الدػؽ.
ومغ أجل الخػض في كل مخحمة مغ السخاحل آنفة الحكخ ،ال بج مغ إكداب وتشسية السيارات الذخرية

لجػ الخيادؼ وذلظ مغ خبلؿ العسمية التجريبية وقج تذتسل مجاالت التصػيخ عمى التخكيد عمى الشػاحي

الستعمقة بسا يمي:
 اإلدراؾ العمسي والعسمي لسفيػـ الخيادية وسسات الخيادؼ ( السبجع) التخصيط السشطع العسمية القيادية العبلقات بيغ الشاس 5-2ميارات اختيار السذخوع ودراسة ججوى الفخص االستثساريةSkills of the Project Selection :
and Feasibility Study of the Investment opportunities
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ال شظ أف السػارد الستاحة ألؼ مجتسع ىي مػارد محجودة أو نادرة ندبياً ،كسا أف ىحه السػارد ترمح
الستخجامات عجيجة لحلظ يتصمب األمخ ضخورة وضع أولػيات إلنذاء السذخوعات الججيجة حتى يسكغ

الحرػؿ عمى أكبخ استفادة مسكشة مغ ىحه السػارد ،ولحلظ فإف إنذاء السذخوعات الججيجة بصخيقة عذػائية

غيخ مخصصة ودوف دراسة فشية ،يؤدؼ إلى ضياع جدء كبيخ مغ الفائجة التي كاف مغ السسكغ أف تتحقق

بالشدبة لبلقتراد القػمي .فاالختيار الديئ لمسذخوعات أو القخار االستثسارؼ غيخ الخشيج قج يؤدؼ إلى

إشالة فتخة إنذاء السذخوعات أو إنتاج سمع ال يػجج شمب عمييا أو تذغيل السذخوعات بصاقة أقل مغ
شاقتيا القرػػ والشتيجة ىي ارتفاع األسعار وزيادة الزغػط التزخسية وانتذار البصالة ...إلخ.

والقخار االستثسارؼ الخشيج يتختب عميو قياـ السذخوع االقترادؼ عمى دعائع الربلحية االقترادية والفشية،
وىحا القخار ال بج أف تدبقو دراسات تػضح وجػد سػؽ كاؼ يتع فيو ترخيف إنتاج السذخوع وأيزاً تػافخ

األيجؼ العاممة والسخافق األساسية والخامات باإلضافة إلى تػافخ مرادر التسػيل بالقجر الكاؼ وفي الػقت

السشاسب.
وىحا القخار االستثسارؼ أو السذخوع ال بج أف يحقق في الشياية عائجاً يتشاسب مع شبيعة السذخوع ودرجة
السخاشخة التي يتزسشيا وذلظ مغ وجية الشطخ الفخدية أما مغ وجية نطخ السجتسع فاألمخ يتصمب تقجيخ

مداىسة السذخوع في تحقيق أىجاؼ التشسية االقترادية.

وتحقيق ذلظ يتصمب إعجاد تقاريخ ودراسات يقػـ بيا متخررػف في الفخوع السختمفة التي تتشاوليا الجراسة.
ويحتل مػضػع دراسة الججوػ وتقييع السذخوعات أىسية كبيخة في الجوؿ الستقجمة ،فيي ال تقيع مذخوعاً
دوف دراسة ججواه االقترادية ،وىػ ججيخ باالىتساـ أيزاً مغ قبل الجوؿ الشامية ،حيث أف مػارد وضخوؼ
ىحه الجوؿ تفخض عمييا أف تكػف أكثخ حخصاً مغ الجوؿ الستقجمة في حرخ مػاردىا السحجودة ثع تختيبيا

شبقاً لجرجة إسياميا في تحقيق أىجافيا السخغػبة في فتخة زمشية محجدة.

وبالخغع مغ أىسية دراسة الججوػ االقترادية إال أنشا نجج أف الكثيخ مغ الجوؿ الشامية تفتقج الحخص عمى

دراسة ججوػ السذخوعات ،كسا أنو في غالبية األحػاؿ تكػف تكمفة االقترادييغ والخبخاء الحيغ يقػمػف بيحه
الجراسات وخاصة دراسات السذخوعات اليامة الكبخػ ،فػؽ قجرة ىحه الجوؿ الشامية ،وبالتالي تعجد ىحه

الجوؿ عغ تحسل تكاليف ىحه الجراسات .ويكػف الكثيخ مغ مذخوعاتيا عمى غيخ أساس سميع.

وفي ىحا الجدء مغ الجراسة سػؼ نػضح مفيػـ دراسة الججوػ الفشية االقترادية لمسذخوعات والخرائز

السسيدة ليا وأىسية دراسة الججوػ ومذاكميا وخصػات دراستيا.

 6-2مفيػم دراسة الججوى االقترادية والفشية لمسذخوعاتThe Concept of Economic and :

Technical Economic Feasibility Study of the Projects
39

39

ISSN: 2617-989X

السذخوعات سػاء كانت صشاعية أـ خجمية ،تابعة لمقصاع العاـ أو القصاع الخاص ،كل ىحه السذخوعات

ليا مجخبلت ومخخجات ومغ السفخوض أف تكػف السخخجات أكبخ أو عمى األقل تداوؼ السجخبلت،
فالسذخوع يخرز لو قجر مغ السػارد والتي تتسيد بالشجرة الشدبية ،لحلظ ال بج مغ التأكج مغ أف تخريز

ىحه السػارد سػؼ يعػد بشػاتج مباشخة أو غيخ مباشخة تفػؽ السػارد التي خررت لو ،وأف تخريريا لع
يكغ عمى حداب مذخوع آخخ يعصي عػائج أفزل.
ودراسات الججوػ بيحا السفيػـ ،ىي تمظ الجراسات التي يجب إجخاؤىا لمتأكج مغ أف مخخجات السذخوع

االستثسارؼ تبخر تخريز السػارد لو ،وال تقف الجراسة عشج حج التأكج مغ تفػؽ السخخجات وإنسا ال بج أف
تؤكج الجراسة أف السخخجات ىي مغ ذلظ الشػع الحؼ يتفق وميػؿ السدتثسخ وأىجافو.

وبشاء عمى ذلظ يسكغ تعخيف دراسات الججوػ بأنيا :مجسػعة الجراسات التخررية الستكاممة ،التي تجخؼ

لتقييع مجػ صبلحية مذخوع استثسارؼ معيغ لتحقيق أىجاؼ محجدة.

 7-2الخرائز السسيدة لجراسة الججوى االقترادية وأىسيتيا ومذاكميا:

The Distinctive

Characteristics of the Economic Feasibility Study and its importance and its

Problems

تتسيد دراسة الججوػ االقترادية بخاصيتيغ أساسيتيغ ىسا:
 -1ىي دراسة عمى مدتػػ الػحجة االقترادية ،وتبجأ ىحه الجراسة مع السذخوع مغ وقت اقتخاحو كفكخة ،وتتشاوؿ
ىحا السذخوع مغ كافة جػانبو الفشية واالقترادية واالجتساعية والسالية والبيئية والتدػيقية واإلدارية وذلظ

بيجؼ التأكج مغ صبلحيتو لمتشفيح.

 -2ىي دراسة تتزسغ تػفيخ بيانات واستخبلص نتائج عغ الجػانب الدابق ذكخىا أو عغ بعزيا تبعاً لسا إذا
كانت الجراسة جدئية أو شاممة وعخضيا بأسمػب مشصقي بسا يدسح بإعصاء صػرة متكاممة عغ السذخوع.

إف دراسة الججوػ االقترادية لمسذخوعات عمى جانب كبيخ مغ األىسية وىحا يخجع لؤلسباب التالية:
 -1أف دراسات الججوػ االقترادية شخيقة عمسية وتفكيخ مشصقي إلنذاء مذخوع أو عجـ إنذاؤه.
 -2دراسات الججوػ ىي مجسػعة دراسات متكاممة لجسيع الجػانب الستعمقة بالسذخوع دوف أف تغفل أؼ جانب.
 -3دراسات الججوػ تقزي عمى السرالح واألىػاء الذخرية وذلظ مغ خبلؿ العسل الجساعي السذتخؾ حيث
أف د ارسات الججوػ يقػـ بيا فخيق أو فخؽ عسل مختمفة ولكشيا تذتخؾ في اليجؼ.

 -4دراسات الججوػ وسيمة لبلستفادة القرػػ مغ السػارد الشادرة الستاحة في البمج وىحا يتحقق مغ خبلؿ:
40
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أ -الحفاظ عمى السػارد الستاحة الشادرة مغ خبلؿ استيبلؾ جدء بديط ويديخ مغ أجل الحفاظ عمى
السػارد الزخسة التي قج تزيع مغ جخاء قياـ مذخوع غيخ مججؼ.
ب -دراسة البجائل الستاحة واختيار أحدغ بجيل الحؼ يحقق أفزل عائج وليذ أكبخ عائج مقارنة
بالتكاليف واألعباء التي قج يتحسميا أصحاب السذخوع والجولة.
جػ -تحجيج الحجع األمثل لمصاقة اإلنتاجية لمسذخوع والصخيقة السثمى لئلنتاج مغ خبلؿ اختيار أفزل
ندب ( عسالة  /آلة وساعات دورة اآللة في اليػـ...إلخ ).
د -تحجيج السػارد التي تعتبخ ذات خرائز معيشة أو تكػف ذات نجرة وتحتاج إلى عشاية خاصة.
ىػ -تحجيج أولػيات السذاريع السدمع إنذاؤىا.
-5

دراسات الججوػ لسذخوع معيغ تداعج عمى التعخؼ عمى اكتذاؼ الفخص االستثسارية والسذاريع األخخػ

-6

دراسات الججوػ تداعج عمى التعخؼ والتحقق مغ أف فكخة السذخوع تتػافق مع األىجاؼ والدياسات العامة

السكسمة.
ّ
لمجولة.

دراسات الججوػ تداعج عمى تخكيد الزػء عمى تمظ الجػانب التي تحتاج إلى عشاية خاصة أثشاء مخحمة

-7

التأسيذ أو أثشاء التذغيل.
-8

مػافقة الجولة عمى إنذاء السذخوع أو تدويجه ببعس التدييبلت يتصمب شخشاً أساسياً وىػ دراسات الججوػ

-9

قياـ البشػؾ بإقخاض السدتثسخ يتصمب شخشاً أساسياً وىػ إعجاد دراسات الججوػ البلزمة والتي تثبت ججوػ

البلزمة ليحا السذخوع.
السذخوع.

تسكغ دراسة الججوػ مغ استكذاؼ مدتقبل السذخوع لفتخة شػيمة ووضع السؤشخات البلزمة لتخشيج

-10

أعسالو.
ومقابل ىحه األىسية فإنـو تػجػج عػجة مذػاكل تػاجػو عسميػات د ارسػات الجػجوػ االقترػادية لمسذػخوعات االسػتثسارية
في كثيخ مغ الجوؿ الشامية ومغ أىع ىحه السذاكل ما يمي(:)1

1

 د .دمحم ػثّاْ إضّاػيً :أضاضياخ دراضح اٌجذوي االلرصاديح ولياش ِخاطر االضرثّار ،اٌطثؼح اٌخاِطح ،دار إٌهضح اٌؼرتيح اٌماهرج: ،7==7ص <7=-7
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انخفػاض كفػػاءة القػػائسيغ عمػػى د ارسػػة السذػػخوعات االسػتثسارية وعمػػى تصبيػػق مفػػاىيع وأسػػذ تقيػػيع العائػػج

-1

االقترادؼ لمسذخوعات .
صػػعػبة وضػػع معيػػار دقيػػق لتكمفػػة االسػػتثسارات ال أخسػػسالية كالتػػجفقات الشقجيػػة الخارجػػة والتػػجفقات الشقجيػػة

-2

الجاخمة وذلظ لعجة أسباب أىسيا :
أ -االلتداـ بالتدعيخ الجبخؼ ،وما يتختب عميو مغ إعانات مالية غيخ مباشخة لمسدتيمظ خاصة في
شخكات القصاع العاـ.
ب -اختبلؼ الدياسات االقترادية واالجتساعية والشقجية التي تزعيا الجولة مغ فتخة إلى أخخػ.
ت -عجـ وجػد الدػؽ السالي وبالتالي تعحر وضع معجؿ خرع يعكذ الحالة االقترادية ومغ ثع
صعػبة تحجيج تكمفة الفخص لبلستثسار.
 -3عجـ تػافخ البيانات واإلحراءات البلزمػة لج ارسػة الجػجوػ ،وعػغ الفػخص االسػتثسارية ،وتزػارب الستػاح مشيػا
إذا تع الحرػؿ عميو مغ مرادر عػجة وىػحه السذػكمة تػاجػو معطػع الػجوؿ الشاميػة  ،ففػي ىػحه الجولػة نجػج أف

البيانػات اإلحرػػائية عػػغ الستغيػخات االقترػػادية ىػػي بيانػػات قجيسػة وغيػػخ كافيػػة وغيػػخ دقيقػػة وىػػحا يخجػػع إلػػى
عجـ وجػد عجد كاؼ مغ ذوؼ السؤىبلت العمسية في جسع وتبػيب البيانات اإلحرائية.

 -4ص ػػعػبة تحجي ػػج نقص ػػة البجاي ػػة والشياي ػػة لك ػػل مذ ػػخوع اس ػػتثسارؼ بد ػػبب تذ ػػابظ متغيػ ػخات التقي ػػيع لمسذ ػػخوعات
مخحػل د ارسػة الجػجوػ يػؤثخ عمػى دقػة ومػضػػعية
االستثسارية ولحلظ نجج أف أؼ قرػر في أؼ مخحمة مغ ا

بػ ػػاقي الس اخحػ ػػل األخػ ػػخػ  ،وكػ ػػحلظ بدػ ػػب شػ ػػػؿ السػ ػػجة التػ ػػي تدػ ػػتغخقيا عسميػ ػػات إنذػ ػػاء وتشفيػ ػػح السذػ ػػخوعات
االستثسارية لتعجد األجيدة السخترة بجراسة وإقخار ىحه السذخوعات .
 -5صعػبة التشبؤ بػالستغيخات السػؤثخة فػي تقيػيع العائػج االقترػادؼ لمسذػخوع االسػتثسارؼ بدػبب تزػارب الدياسػة
االستثسارية لمجولة .
 8-2خصػات دراسة الججوى االقترادية والفشية لمسذخوعات:
The Steps of the Economic and Technical Feasibility Study of the Projects
في البجاية يتع تحجيج نػع الشذاط الحؼ سػؼ يقػـ بو السذخوع – ىل ىػ نذاط صشاعي أو زراعي أو تجارؼ

أو خجمي أو سياحي –....وإذا كاف الشذاط صشاعي مثبلً  ،فإنو يتع تحجيج ىل الرشاعة استخخاجية أو
تحػيمية أو تجسيعية وكحلظ يتع تحجيج نػع الدمعة التي سػؼ تشتج .
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وبعج أف يتع تحجيج نػع الشذاط الحؼ سػؼ يقػـ بو السذخوع  ،تػجج عجة خصػات رئيدية تكػف محل دراسة
مغ أصحاب األعساؿ عشج التفكيخ في إنذاء السذخوعات الججيجة سػاء كانت ىحه السذخوعات عامة أو

خاصة .

وفيسػػا يمػػي وكسػػا يتزػػح مػػغ الذػػكل التػػالي نبػػيغ أىػػع الخص ػػات التػػي يسػػخ بيػػا السذػػخوع أثشػػاء د ارسػػة ج ػػجواه
االقترادية والفشية.
فكخة السذخوع
الجراسات الدابقة لجراسة الججوػ
دراسة الججوػ التفريمية لمسذخوع
دراسة الججوى
التدػيقية

دراسة الججوى

دراسة الججوى

التسػيمية

الفشية

دراسة الججوى
البيئية

نتائج ايجابية
إعجاد بخامج التشفيح وتقييع السذخوع

ومغ ىحا الذكل نجج أف الخصػة األولى في دراسة الججوػ االقترادية لمسذخوع تبجأ باكتذاؼ فكخة السذخوع
ودراستيا .
فالسذخوع االستثسارؼ يبجأ بفكخة عامة يعخضيا السدتثسخ عمى االقترادؼ أو الخبخاء ويعتسج السدتثسخ في
تحجيجه ليحه الفكخة عمى خبختو مبلحطتو لمدػؽ .

والفكخة قج تكػف بعزاً مسا يمي :
 -1استثسار أمػاؿ متػافخة لجػ شخز أو لجػ أشخاص آخخيغ يعخفيع ويخغبػف في االستثسار .
 -2استغبلؿ مػرد شبيعي لع يدبق استغبللو .
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 -3استغبلؿ اختخاع ججيج أو التػسع في استغبلؿ اختخاع مػجػد مغ قبل .
 -4مذخوعات مساثمة لسذخوعات ناجحة قائسة في السجتسع .
 -5إنتاج سمع أو تقجيع خجمات بتكمفة أقل مغ تكاليف إنتاجيا الحالية أو بجػدة أفزل نط اًخ الستخجاـ أساليب
ججيجة في اإلنتاج.

فسثال قج ييجؼ السجتسع إلى زيادة اإلنتاج الغحائي ولكغ صاحب السذخوع يخغب في إنتاج سمعة كسالية وىشا
ال يػجج اتفاؽ بيغ ىجؼ السذخوع وىجؼ السجتسع .
وتتيح فخصة التعخؼ عمى السذخوع عمى شخح أفكار بجيمة يسكغ لمسدتثسخيغ أف يفكخوا فييا مع االقترادؼ –
وبعج التعخؼ عمى السذخوع والبجائل يسكغ تحجيج الفخصة االستثسارية (السذخوع) والحؼ سيتع دراسة ججواه

االقترادية .

وإذا كاف ىجؼ السذخوع االقترادؼ أف يتفق مع أىجاؼ السجتسع االقترادية فكثي اخ ما تتغيخ ىحه األىجاؼ

ويراب السدتثسخ بزخر لحلظ يجب دائسا السػازنة بيغ أىجاؼ السجتسع وربحية السذخوع.

وبعج أف يدتقخ الخأؼ عمى أف ىشاؾ فخصة استثسار (مذخوع) يتع إجخاء بعس التقجيخات األولية والسبدصة عغ
تكاليف وإيخادات السذخوع الستػقعة ونمجأ لحلظ إذا كانت اقتراديات السذخوع مذكػكا فييا وتحتاج إلى دراسة

عسيقة.

وفي الخصػات التالية يتع دراسة الججوػ التفريمية لمسذخوع حيث تتع دراسة الججوػ التدػيقية والفشية والسالية
،فإذا كانت الشتائج إيجابية يتع إجخاء عسمية التقييع االقترادؼ والسالي لمسذخوعات وىحا ما سػؼ نػضحو في
األجداء القادمة .
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أسئمة صح /خصأ ()TRUE/ FAISE
صح

الدـــــــــــــــــــــــــــــــــــــؤال
.1

مغ أولى االستعجادات لشجاح السذخوع الخيادي

.2

اإلبقاء عمى ىػامر الخبح عالية مغ عػامل إنجاح السذخوع

.3
.4
.5
.6
.7
.8

خصأ

√
√

السخحمة األولى إلنجاز السذاريع الخيادية ىي إعجاد دراسة الججوى

√

يعتبخ تقييع السذخوع الخصػة ما قبل األخيخة في مخاحل دورة السذخوع

√

مغ ميام دراسة الججوى اختيار أحدغ بجيل الحي يحقق أكبخ عائج مقارنة بالتكاليف

√

مغ ميام دراسة الججوى تحجيج الحجع األمثل لمصاقة اإلنتاجية لمسذخوع

مغ صعػبات وضع معيار دقيق لتكمفة االستثسارات الخأسسالية االلتدام بالتدعيخ االجباري

مغ صعػبات دراسة الججوى صعػبة التشبؤ بالستغيخات السؤثخة في تقييع العائج االقترادي

√
√
√

لمسذخوع.
.9
.10

تقجم الحدم االستثسارية معمػمات عغ عائج االستثسار

√

مغ وسائل خمق أفكار السذخوعات العرف الفكخي ألصحاب األعسال

 .1أسئمة خيارات متعجدة

√

(MULTIPLE CHOICES

 .1مغ أولى االستعجادات السصمػبة لشجاح السذخوع الخيادي:

 .Aكتابة خصة العسل.

 .Cالحرػؿ عمى مداعجة حخفية.

 .2مغ العػامل التي تجعل السذخوع ناجحاً:

 .Aالسحافطة عمى العساؿ.

 .Bأفعل ما تحبو√ .

 .Dالتأكج مغ استس اخرية الساؿ.

 .Bالبيع بكسيات قميمة.

 .Cالسحافطة عمى التجفقات الشقجية√ .

 .Dاإلبقاء عمى ىػامر ربح قميمة.

 .Aالتشفيح والتجييد√ .

 .Bإعجاد بخنامج زمشي.

 .3السخحمة األخيخة في إنجاز السذخوعات الرغيخة لتكػن ريادية:

 .Cإعجاد دراسة الججوػ التفريمية.

 .4مغ أولى مخاحل دورة السذخوع:

 .Dاختبار تػفخ التسػيل.

 .Aإعجاد الحدـ االستثسارية.

 .Bالتخويح والتصػيخ.

 .Cالتعخؼ عمى الفخص االستثسارية√ .

 .Dالغخبمة.

 .Aإعجاد التقييع السالي.

 .Bتػضيف وتجريب العامميغ√ .

 .5تزع عسمية تشفيح السذخوع:

 .Cالتعخيف بالسسػليغ السحتسميغ.

 .6مغ مذاكل إعجاد د ارسة الججوى االقترادية:
 .Aعجـ وجػد مزاربيغ.
45

 .Dدراسة الججوػ االقترادية.

 .Bصعػبة وضع معيار دقيق لمتجفق الشقجؼ الجاخل والخارج √
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 .Cعجـ االلتداـ بالتدعيخ اإلجبارؼ.

 .Dعجـ وجػد فخص استثسارية.

 .Aالجراسة الفشية.

 .Bالجراسة البيئية.

 .7أولى أقدام دراسة الججوى:

 .Cالجراسة التدػيقية√ .

 .8مغ أفكار السذخوعات:

 .Dالجراسة القانػنية.

 .Aاستغبلؿ اختخاع ججيج√ .

 .Bإعادة إلنتاج سمع قجيسة.

 .Cاستغبلؿ مػرد شبيعي سبق استخجامو.

 .Dاقتراديات الحجع الكبيخ.

 .9مغ صعػبات دراسة الججوى االقترادية:

 .Aصعػبة تحجيج نقصة البجاية والشياية لكل مذخوع√.
 .Cصعػبة تقجيخ التجفق الشقجؼ.

 .10مغ أىسية إعجاد دراسات الججوى االقترادية:

 .Bعجـ تػفخ بيانات عغ صاحب السذخوع.

 .Dصعػبة احتداب مجة استخداد رأس الساؿ.

 .Aالحفاظ عمى السػضفيغ.

 .Bاختبار البجيل الحؼ يحقق أكبخ عائج مقارنة

 .Cشمب البشظ لئلقخاض.

 .Dدراسة البجائل غيخ الستاحة.

بالتكاليف√ .

 – 3أسئمة قزايا لمسشاقذة:

الدؤال األول:

 كيف يتع إعجاد بخنامج زمشي لمسذخوع؟.
الدؤال الثاني:

مجة اإلجابة  /5/دقائق -الجرجات  /10/مغ  100تػجيو اإلجابة الفقخة /3-2/

 ما ىي مخحمة ما قبل دراسة الججوػ في دورة السذخوع؟.

الدؤال الثالث:

مجة اإلجابة  /10/دقائق -الجرجات  /20/مغ  100تػجيو اإلجابة الفقخة /4-2/

 ما ىي الخرائز السسيدة لجراسة الججوػ االقترادية؟.

الدؤال الخابع:

مجة اإلجابة  /5/دقائق -الجرجات  /10/مغ  100تػجيو اإلجابة الفقخة /7-2/

 تعتبخ دراسة الججوػ وسيمة لبلستفادة القرػػ مغ السػارد الشادرة الستاحة في البمج وىحا يتحقق مغ خبلؿ
عجة أمػر ما ىي؟.

الدؤال الخامذ:
46

مجة اإلجابة  /10/دقائق -الجرجات  /20/مغ  100تػجيو اإلجابة الفقخة /7-2/
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 ما ىي صعػبات إعجاد دراسة الججوػ االقترادية؟.
الدؤال الدادس:

مجة اإلجابة  /10/دقائق -الجرجات  /20/مغ  100تػجيو اإلجابة الفقخة /7-2/

 ما ىي أسباب صعػبة وضع معيار دقيق لتكمفة االستثسارات الخأسسالية؟.
الدؤال الدابع:

مجة اإلجابة  /5/دقائق -الجرجات  /10/مغ  100تػجيو اإلجابة الفقخة /7-2/

 كيف يتع إعجاد الحدـ االستثسارية في دورة السذخوع؟.

مجة اإلجابة  /5/دقائق -الجرجات  /10/مغ  100تػجيو اإلجابة الفقخة /4-2/

الفرل الثاني :خصػات السذخوع الخيادي:
السخاجعthe references :

 -1د .دمحم عثساف اسساعيل :أساسيات دراسة الججوػ االقترادية وقياس مخاشخ االستثسار ،الصبعة الخامدة،
دار الشيزة العخبية – القاىخة  – 1991ص19-18 :
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الفرل الثالث:

السذخوعات الرغيخة والستػسصة :SMEs

عشػان السػضػع :السذخوعات الرغيخة والستػسصة
The Small and Medium Enterprises/ SMEs
كمسات مفتاحية :الذخكات الرغيخة والستػسصة  SMEsمعيار معامل رأس الساؿ -السعيار الشػعي -التعخيف

الكسي -معيار العسالة -خرائز الذخكات الرغيخة – معػقات السؤسدات الرغيخة والستػسصة -شخكات
ضساف مخاشخ االئتساف السرخفي -وفػرات السذخوع الرغيخ.

ممخز الفرلthe chapter summary :

يتشاوؿ ىحا الفرل مػضػع السذخوعات الرغيخة والستػسصة التي يدداد الحجيث عشيا عالسياً والتي تذكل أكثخ

مغ  % 90مغ قصاع األعساؿ في أغمب دوؿ العالع مغ حيث تعخيف ىحا الشػع مغ السذاريع والخرائز التي
تسيدىا عغ السذخوعات الكبيخة وأىسية ىحه السذخوعات مغ الشاحية االقترادية ومبخرات وجػدىا ثع االنتقاؿ إلى

وفػرات ىحه السذخوعات.

السخخجات واألىجاف التعميسيةthe output and the educational goals :

سػؼ ييجؼ ىحا الفرل إلى التعخؼ عمى أحج أىع مخخجات العسمية الخيادية أو بسعشى آخخ الجانب العسمي مغ

تصبيق صفات ومقجرات الخيادؼ وىي إنذاء السذخوع الرغيخ والستػسط مغ خبلؿ التعخؼ عمى ما يمي:
 .1مفيػـ السذخوعات الرغيخة وتعاريفيا السختمفة.
 .2خرائز ىحه السذخوعات وتسيدىا عمى السذخوعات الكبيخة.
 .3أىسية ىحه السذخوعات عمى السدتػػ االقترادؼ.
 .4مبخرات وجػد تمظ السذخوعات والػفػرات التي تحققيا وتجعميا أكثخ مبلئسة لتحقيق األىجاؼ االقترادية.
مخصط الفرل:

the chapter scheme

1-3

تعخيف ومفيػـ السذخوعات الرغيخة والستػسصةdefinition and concept of small and medium .

2-3

خرائز ومدايا السذخوعات الرغ يخة والستػسصةcharacteristics and advantages of SMEs .

enterprises

3-3
4-3
48

أىسية السذخوعات الرغيخة والستػسصة importance of the small projects .

التحجيات التي تػاجو السذخوعات الرغيخة والستػسصةthe challenges that encounter SMEs .
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5-3

مبخرات وجػد السذخوعات الرغيخةjustifications existence for small projects .

6-3

وفػرات السذخوعات الرغيخة والستػسصةsavings of SMEs .

 1-3مفيػم وتعخيف الذخكات الرغيخة والستػسصة:
The Concept and the Definition of the Small and Medium Companies
ال يػجج -نطخياً – تعخيف عمسي مػحج متفق عميو عغ ىحه الذخكات يسكغ تصبيقو عمى القصاعات السختمفة

لبلقتراد في دوؿ العالع وذلظ بدبب التالي.)1(:

يجؿ التعخيف عمى حجع الدػؽ أو حجع القصاع والتي تعسل ضسشو ىحه الذخكات ،وىحا القصاع يختمف حجسو

مغ سػؽ أو قصاع آلخخ ،لحلظ فإف التعخيف يسكغ أف يػصف بأنو ذو شبيعة ندبية .كسا أف التعخيف ىػ دالة

السصبقة مغ األشخاؼ السختمفة في التعامل والتفاعل مع األعساؿ الرغيخة والستػسصة
عمى شبيعة السعاييخ ُ
ومتشاىية الرغيخ .وىحا يختمف مغ شخؼ آلخخ؛ فالبشػؾ مثبلً قج تعتبخ القيسة اإلجسالية لمػدائع أو العائج ىػ

الترشيف ،بيشسا اتحادات العسل تعتبخ عجد السػضفيغ ىػ السعيار.

التعخيف ىػ دالة عمى الػقت ألنو يجب أف تتغيخ ىحه التعاريف مع الػقت حتى تتشاسب مع التصػرات

االقترادية والتصػرات التي تحجث في مجاؿ األعساؿ ،وىحا يعشي أف الريغة التي تُرشف عمى أساسيا
الذخكات حالياً قج ال تكػف ذاتيا بعج عقػد مغ الدمغ.
إف الجراسات التي تشاولت مػضػع الذخكات الرغيخة والستػسصة

SMEs

تبيغ عجـ وجػد تعخيف مػحج ليحه

الذخكات عمى مدتػػ العالع ،وىشاؾ اختبلؼ بيغ الجوؿ الستقجمة والشامية ،واختمفت أيزاً السعاييخ السدتخجمة
في وضع التعخيف الػششي عمى مدتػػ الجولة مغ (عجد العامميغ – رقع األعساؿ الدشػؼ -مدتػػ اإلنتاج-

السبيعات -الصاقة السدتيمكة – حجع األجػر السجفػعة -السيدانية الدشػية.)...
أما أىسية وضع تعخيف وششي ليحه الذخكات فيعػد ألسباب عجيجة مشيا:
 تدييل جسع البيانات واإلحرائيات والتحميبلت عغ ىحه الذخكات.
 تدييل تقجيع التدييبلت والسيدات ليحا الشػع مغ الشاحية الزخيبية والسرخفية واالئتسانية.
 وضع استخاتيجية وششية لمتصػيخ والجعع.
 تحجيج مذكبلت ىحه الذخكات وأساليب معالجتيا.

1

KARIM RIAD TAKEEDDINE , ENDING TECHNIQUES FOR MICRO SMALL AND MEDIUM SIZE ENTERPRISES- NAUFAL – BEIRUT
11ص 2006 -
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 قياس مداىستيا باالقتراد الكمي.
ويسكغ تعخيف ىحه الذخكات مغ عجة زوايا أىسيا (.)1
.1أ مغ حيث خرائز السذخوع :حيث تع وصف السذخوعات الرغيخة والستػسصة بأنيا:
 حجع صغيخ بالشدبة لمسذخوعات التابعة لمقصاع الحؼ تشتسي إلييا.
 يتع تأميغ رأس ماليا مغ خبلؿ السالظ الفخد أو مجسػعة محجدة أؼ عمى التسػيل الحاتي غالباً.
 يقػـ السالظ أو السالكيغ بإدارة السذخوع مباشخة.
 يعسل السذخوع في مشصقة محجدة كسا أف نصاؽ عسمياتو ونذاشاتو محجدة في الغالب.
.1ب مغ حيث عجد العامميغ :ىشاؾ مغ يخػ أف السذخوع الرغيخ يعسل بو عادة حػالي  /10/أفخاد بيشسا يعسل

في الستػسط حتى ( )100فخد .ومشيع مغ يخػ أف الرغيخ بيغ  50-1فخد وما زاد يعتبخ متػسصاً حتى ()200

فخد.

.1ج مغ حيث رأس السال :وىػ معيار مزمل حيث ال يعكذ ىحا السعيار حجع األعساؿ تساماً والحؼ قج يكػف

ضخساً في بعس السذخوعات .باإلضافة إلى أنو حيغ استبعاد قيسة األرض مغ رأس الساؿ يربح السعيار

مزمبلً.

.1ح مغ حيث السدتػى التكشػلػجي :قج يعتسج السذخوع الرغيخ عمى العسل اليجوؼ بجرجة أكبخ حيث يشخفس
عجد العامميغ بازدياد التكشػلػجيا السدتخجمة.
ونط اًخ ألىسية السػضػع سػؼ ندتعخض أىع التعاريف العالسية ليحا السرصمح.)2( :
ىشاؾ مغ يرشف الذخكات بحدب رأسساليا ومػجػداتيا ،وكسية اإلنتاج ،أو حجع األعساؿ ،أو شبيعة العبلقات

القانػنية والذخرية واإلدارية داخل الذخكة.

مسا أدػ الختبلؼ الجوؿ في التخكيد عمى ترشيف دوف آخخ؛ فبخز مؤشخ السػجػدات الثابتة في التحجيج
اإليصالي والياباني وااليخلشجؼ ،ومؤشخ حجع السيدانية في التحجيج البمجيكي ،ومؤشخ عشاصخ اإلنتاج في التحجيج

البخيصاني.

 1د .إيّاْ صاٌخ ػثذ اٌفراحٔ -ذوج ذطىير إدارج اٌّشروػاخ – إٌّظّح اٌؼرتيح ٌٍرّٕيح اإلداريح -اٌماهرج .611:/=/78-71
ٔ 2ثيً جىاد  -إدارج وذّٕيح اٌّؤضطاخ اٌصغيرج واٌّرىضطحِ -رجغ ضثك رورٖ.
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أما التعخيف الفخندي والحؼ تبشتو "الكػنفجرالية العامة لمذخكات الرغيخة والستػسصة" فيػ (إف السذخوعات
الرغيخة والستػسصة ىي تمظ التي يتػلى فييا قادتيا شخرياً مباشخة السدؤوليات السالية واالجتساعية والتقشية
والسعشػية ميسا كانت الصبيعة القانػنية لمذخكة).

في مرخ وتبعاً لتقخيخ إحجػ الييئات فإف ىشاؾ أربعة عذخ تعخيفاً لمذخكات الرغيخة والستػسصة ،غالبيتيا

تعتبخ أف السذخوع الرغيخ ىػ السذخوع الحؼ يقل عجد العامميغ فيو عغ عذخة أفخاد ،بيشسا الذخكات الستػسصة

فيتخاوح عجد العامميغ فييا بيغ عذخة وتدعة وأربعيغ عامبلً.
أما قانػف الرشاعات الرغيخة والستػسصة في مرخ ،فقج عخؼ السذخوع الرغيخ "بأنو كل نذاط لذخز أو

أكثخ يعسمػف لحدابيع ويكػف لمسذخوع صفة االستقبللية في السمكية واإلدارة ،ويقل عجد العساؿ فيو عغ مئة
عامل ويقل رأس ماؿ السذخوع عغ مميػف جشيو وتقل قيسة األصػؿ الثابتة بو "بجوف األراضي والسباني".

وفي لبشاف مثبلً ال حجود ثابتة لترشيف الذخكات ،لكغ يشطخ عادة إلى الذخكات الرغيخة تمظ التي تزع أقل

مغ خسدة عساؿ ،والسذخوعات الستػسصة تمظ التي تزع أقل مغ خسديغ عامبلً.
التعخيف البخيصانيthe British definition :

عخؼ قانػف الذخكات البخيصاني الحؼ صجر عاـ  1985السذخوع الرغيخ أو الستػسط بأنو ذلظ السذخوع الحؼ
ّ
يدتػفي شخشيغ أو أكثخ مغ الذخوط التالية:
أ  -حجع تجاوؿ سشػؼ ال يديج عغ  14مميػف دوالر أميخكي.
ب  -حجع رأس ماؿ مدتثسخ ال يديج عغ  65.6مميػف دوالر أميخكي.
ج -عجد مغ العساؿ والسػضفيغ ال يديج عمى  250مػاشغ.
وبسا أف ىحه السحجدات الثبلث قاصخة عمى شسل كل ما ىػ صغيخ أو متػسط ،حيث أف ما يعتبخ صغي اًخ في
الرشاعات الخجمية قج ال يكػف كحلظ في مجاؿ الدياحة ،أو مجاؿ الرشاعات التحػيمية.
لحلظ تع معالجة ىحه الفخوقات واالختبلفات عبخ إعصاء تعخيفات خاصة بكل قصاع اقترادؼ ،كسا ىػ مػضح
في الججوؿ التالي:
ججول رقع ()4-1

الخقع

السجال -السػاد الرشاعية

.1

معيار القياس كحج أدنى

الترشيع (صشاعة مالبذ -مرػغات الحىب

.2
.3

 200عامل

البيع بالتجدئة -أو تجارة التجدئة -تجارة الحسمة

 323750دوالر أميخكي حجع تجاول سشػي

السشاجع /أو التعجيغ

 25عامل

البشاء

.4
.5

 25عامل

 638750دوالر أميخكي حجع تجاول سشػي

تجارة الديارات
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.6

 323750دوالر أميخكي حجع تجاول سشػي

خجمة متشػعة

.7

 5سيارات

شخكات الشقل

التعخيف األوروبيthe European definition :
قاـ االتحاد األوروبي بإعصاء تعخيف كسي لمسذخوع الرغيخ والستػسط بالسحجدات التالية:
أ-

حجع تجاوؿ سشػؼ ال يديج عغ  28مميػف دوالر أميخكي.

ب-

حجع رأس ماؿ مدتثسخ ال يديج عغ  14مميػف دوالر أميخكي.

خ-

عجد العساؿ والسػضفيغ ال يديج عغ  250عامل أو مػضف.

تعخيف دول جشػب شخق آسياdefinition of southeast Asian nation :
ججول رقع ()5-1
التعخيفات السعسػل بيا في دول جشػب شخق آسيا لمسذاريع الرغيخة

الخقع

الجولـــة

.1
.2

معيار القياس كحج أقرى

انجونيديا

أقل مغ  19عامل

الفميبيغ

أقل مغ  99عامل

ماليديا

.3
.4

أقل مغ  25عامل

سشغافػرة

.5

أقل مغ  50عامل

تايالنج

أما مغ الشاحية السػضػعية فيشاؾ عجة أنػاع لمتعخيف ،مشيا:

أقل مغ  5عسال

التعخيف الػصفي :الحؼ يعتسج عمى أف السذخوع الرغيخ والستػسط يجب أف يدتػفي الذخوط اآلتية:
أ  -محجودية الحرة التدػيقية :أؼ أنو يحتل حرة سػقية صغيخة ومحجودة ،وال يسكشو التأثيخ عمى
أسعار الدمع والخجمات السقجمة.

ب  -استقاللية السذخوع :حيث يتسيد بأف صاحب السذخوع لجيو استقبللية كاممة في إدارة شؤوف
مذخوعو وليذ عميو أف يعػد لجية أعمى مشو إدارياً عشج اتخاذ قخار ما.

ج  -فخدية وشسػلية اإلدارة :حيث إف صاحب السذخوع يذارؾ معطع السياـ اإلدارية ،حيث ال يػجج
الشسط اإلدارؼ الستبع في الذخكات الكبيخة ،والحؼ يدسح بتفػيس أشخاص آخخيغ.
والتعخيف التالي يسكغ اعتساده كأحج التعاريف الذاممة لمذخكات الرغيخة.
" تعتبخ الذخكات الرغيخة ىي التي تتسيد بانخفاض رأسساليا وقمة العجد الحي تدتخجمو مغ العسال
وصغخ حجع مبيعاتيا وقمة الصاقة الالزمة لتذغيميا ،كسا تتسيد بارتباشيا الػثيق بالبيئة واعتسادىا
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عمى الخامات الستػفخة محمياً وعمى ترخيف وتدػيق مشتجاتيا في نفذ السشصقة التي تشذأ بيا
والسشاشق السجاورة ليا")1(.
التعخيف الكسيthe quantitative definition :
أ  -معيار رأس السال :وىػ يعتبخ مغ السعاييخ األساسية التي تدتخجـ في تسييد حجع السذخوع نط اًخ ألنو
يسثل عشر اًخ ىاماً في تحجيج الصاقة اإلنتاجية ويختمف ىحا السعيار مغ دولة ألخخػ ،وعمى مدتػػ مجسػعة
مغ الجوؿ اآلسيػية شسمت الفميبيغ ،اليشج ،كػريا وباكدتاف فإف مجػ رأس ماؿ السذخوع الرغيخ قج يتخاوح ما
بيغ  35إلى  200ألف دوالر .وكشسػذج لمجوؿ الستقجمة فإنو يقجر بحػالي  700ألف دوالر.
ب  -معيار حجع السػجػدات الثابتة :إف قيسة تتخاوح ما بيغ ( )$ 500.000 - $ 50.000يسكغ اعتبارىا
معيا اًر لتعخيف الذخكة الرغيخة ،ولكغ فقط في السشذآت السكثفة لمعسل .كحلظ يسكغ تحجيج قيسة
تتخاوح ما بيغ ( )$ 2.500.000 - $ 10.000في بعس القصاعات التي تػضف تكشػلػجيا
أكثخ تقجماً.

ج  -معيار العسالة :يعتبخ مغ السعاييخ األكثخ استخجاماً لتسييد حجع السذخوع ،ويختمف أيزاً بيغ دولة
وأخخػ ،ومغ الترشيفات التي استخجمت في ىحا السجاؿ الترشيف التالي:
 مذخوعات أعساؿ أسخية ( )9-1عساؿ.
 مذخوعات األعساؿ الرغيخة ( )49-10عامبلً.
 مذخوعات األعساؿ الستػسصة ( )99-50عامبلً.
 مذخوعات األعساؿ الكبيخة (أكثخ مغ  )100عامل.
يتبشى اإلحرائيػف واالقتراديػف في دوؿ العالع السختمفة معاييخ كسية يسكغ قياسيا لتعخيف الذخكة
الرغيخة ،وعمى سبيل السثاؿ( :عجد العامميغ ،حجع السبيعات ،ورأس الساؿ السدتثسخ) ،وفي الجوؿ الشامية

فإف السعيار األساسي ىػ عجد العامميغ في الذخكة.
إذا أردنا استخجاـ معيار عجد العامميغ:

 في الجوؿ الرشاعية :الذخكة الرغيخة ىي التي تزع  500عامبلً عمى األقل.
 فػػي الػػجوؿ الشاميػػة :الذػػخكة الرػػغيخة ىػػي التػػي تزػػع مػػا بػػيغ  20و  100عامػػل أو أقػػل (مػػا بػػيغ  5و
 19عامبلً في البحخيغ).
د  -معيار معامل رأس السال :قج نجج أف عجد العساؿ في السشذأة قميبلً وال يعشي ذلظ أف حجسيا صغي اًخ إذ
مغ السحتسل أف يكػف حجع رأس الساؿ فييا كبي اًخ أؼ أنيا تدتخجـ أسمػب فغ إنتاجي كثيف رأس
1

دٔ .ثيً جىاد -إدارج وذّٕيح اٌّؤضطاخ اٌصغيرجِ -رجغ ضثك رورٖ.
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الساؿ ( ،)Capital intensiveوبالتالي ترشف ىحه السشذأة حدب معيار رأس الساؿ مغ السشذآت
الكبيخة .وقج تكػف بالفعل كحلظ في حيغ تكػف مرشفة صغيخة وفقاً لسعيار العسالة وربسا يحجث
العكذ ،فقج نجج رأس الساؿ صغي اًخ وحجع العسالة كبي اًخ ( )Labor intensiveفيتع ترشيف السشذأة
كبيخة وفقاً لسعيار العسالة وصغيخة وفقاً لسعيار رأس الساؿ.
لحا وجج معيار ثالث يسدج بيغ كل مغ معيار رأس الساؿ ومعيار العسل وىػ معامل رأس الساؿ ( Capital
 )Labor ratioمعامل رأس الساؿ /لمعسل ويسثل حجع رأس الساؿ السدتخجـ بالشدبة لػحجة العسل ويحدب
بقدسة رأس الساؿ الثابت عمى عجد العساؿ والشاتج يعشي الكسية اإلضافية إلى رأس الساؿ (االستثسار)
السصمػبة لتػضيف عامل واحج في السذخوع وعادة ما يكػف ىحا السعيار مشخفزاً في القصاعات التي تتسيد
بقمة رأس الساؿ برفة عامة مثل قصاع الخجمات والقصاعات التجارية .ويكػف مختفعاً في القصاع
الرشاعي ،وال سيسا تمظ السرانع التي تدتخجـ خصػط إنتاج ذات مدتػػ تكشػلػجي متصػر.
ىـ  -معاييخ كسية أكثخ تعقيجاً :فسثالً :الػقت بيغ تصػيخ مشتج ما ،وإنتاجو وبيعو في الدػؽ يحتاج إلى
أقل مغ سشتيغ في  %83مغ الحاالت في الذخكات الرغيخة .في حيغ أف الػقت بيغ تصػيخ
مشتج ما ،وإنتاجو وبيعو في الدػؽ يحتاج إلى أقل مغ سشتيغ في  %74مغ الذخكات الكبيخة.
التعخيف الشػعيthe qualitative definition :
أ  -معيار قيسة السبيعات :يعتبخ مغ السعاييخ السيسة والسدتخجمة في ترشيف الذخكات مغ حيث
الحجع ،ويعتبخ مقياساً صادقاً لسدتػػ نذاط السذخوع وقجراتو التشافدية .ففي الػاليات الستحجة
ترشف الذخكات التي تبمغ قيسة مبيعاتيا مميػف دوالر فأقل ضسغ الذخكات الرغيخة.
ب  -السعيار القانػني :يتػقف الذكل القانػني لمسشذأة عمى شبيعة وحجع رأس الساؿ السدتثسخ فييا
وشخيقة تسػيمو؛ فذخكات األمػاؿ غالباً ما يكػف رأسساليا كبي اًخ مقارن ًة مع شخكات األشخاص.
ووفقاً ليحا السعيار تذسل الذخكات الرغيخة جسيع السذخوعات ذات الذكل غيخ السؤسدي مثل
مذخوعات األفخاد ،والسذخوعات العائمية ،والتزامشية ،وشخكات التػصية البديصة ،والتػصية
باألسيع والسحاصة ،والػكاالت والحخؼ والسيغ الرغيخة اإلنتاجية والحخفية ،مثل الػرش
والسحبلت التجارية والسصابع واألسػاؽ السخكدية والسدارع ومكاتب الدياحة والدفخ والذحغ والسيغ
الحخة ...الخ.

ج  -معيار التشطيعthe regulation standard :
 الجسع بيغ السمكية واإلدارة (مجيخ السذخوع مالكو).
 قمة عجد مالكي رأس الساؿ.
 ضيق نصاؽ العسل (إنتاج سمعة واحجة أو تقجيع خجمة واحجة).
 صغخ حجع الصاقة اإلنتاجية.
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 تحسل الصابع الذخري بذكل كبيخ.
 تكػف محمية إلى ٍ
حج كبيخ في السشصقة التي تعسل فييا.
 تعتسج بذكل كبيخ عمى السرادر السحمية لتسػيل رأسساليا مغ أجل نسػىا.
د  -السعيار التكشػلػجيthe technological standard :
بشاء عمى ىحا السعيار ترشف السذخوعات الرغيخة بأنيا تمظ التي تدتخجـ أساليب إنتاج بديصة ذات
ً
رأسساؿ مشخفس وكثافة عسالية.
ىـ -معاييخ أخخىother criteria :
اإلنتاج غيخ السسخكد واالستشاد إلى األسػاق السحمية:

ا-

Production that is not centralized and relying on local markets
أ-

عادة ما تكػف الذخكات الرغيخة قخيبة مغ مرادر السػاد الخاـ أو األسػاؽ.

ب-

السػاصبلت تكػف أقل كمفة بكثيخ مغ مشافدييا في الذخكات الكبيخة.

ج-

إف الذخكات الكبيخة تتحسل كمفة عالية عمى صعيج أبحاث التدػيق واإلنتاج والعسميات
التدػيقية عمى عكذ الذخكات الرغيخة.

د-

عجـ مخكدية قصاع األعساؿ الرغيخة مغ شأنو تعديد ندب االستخجاـ ،وخاصة في السشاشق
الخيفية.

ىػ -

في ىحا القصاع يكػف اإلنتاج بذكل عاـ لؤلسػاؽ السحمية.

 - 2تمبي احتياجات متبايشة لمسدتيمكيغ:
Meeting the varying needs of consumers
أ -قجرة الذخكات الرغيخة عمى تمبية االحتياجات السختمفة لؤلفخاد مغ خبلؿ تقجيع مشتجات أو
خجمات مرسسة خريراً الحتياجات األفخاد السختمفة ."Products-
ب -مخونة كبيخة عمى صعيج اإلنتاج ،بحيث تمبي ىحه الذخكات احتياجات متبايشة لذخائح السجتسع
السختمفة وىحه السخونة غيخ مػجػدة في السذاريع الكبيخة التي تعتسج عمى اإلنتاج الثابت
" "Standardوالكبيخ (مثل ترشيع األثاث السشدلي أو األححية).
 -3الجور السخكدي لمسبادر التجاري (السجيخ):

)The central role of the commercial entrepreneur (manager
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أ-

العشرخ البذخؼ أىع ميدة لمذخكات الرغيخة ،وىحه األىسية ناتجة عغ الجور السخكدؼ الحؼ يمعبو
السبادر التجارؼ أو السجيخ مغ خبلؿ:
 صفاتو الذخرية ،ومدتػػ التعميع السيشي ،والسيارات والػسائل التي يدتخجميا في اإلنتاج
واإلدارة.

ب -في الذخكات الكبيخة يتع االعتساد أكثخ عمى التكشػلػجيا الحجيثة.
ت -إف السجيخ في ىحه الحالة مشخخط بالكامل في العسمية اإلنتاجية ،باإلضافة إلى ميامو اإلدارية
والتجارية والتي يتع انجازىا أيزاً مغ خبلؿ أفخاد العائمة.
ث -في الذخكات الكبيخة يقػـ السجيخ بالشذاشات اإلدارية وال يشخخط في عسمية اإلنتاج.
 - 4األساس العائمي لإلنتاج:

The family basis for the production

أ-

السبادر التجارؼ (أو السجيخ) يكػف ممساً بكافة عشاصخ العسمية التجارية بحيث يكػف السجيخ العاـ
ومجيخ اإلنتاج واألفخاد والسحاسب والسبيعات ...الخ.

ب -مذاركة أفخاد األسخة في الشذاشات التجارية .فقج دلت اإلحراءات أف  %90مغ السذاريع
التجارية في العالع ىي صغيخة وحػالي  %80مشيا ىي عائمية األساس.
 -5استخاتيجيات التعاون:

The cooperation strategies

إف التعاوف مع شخكات إنتاجية أخخػ يقجـ فخصاً ججيجة لمذخكات الرغيخة خاصة التي كبخت وأصبح
مغ الستعحر عمى السبادر القياـ بكافة الشذاشات السيشية الستعمقة بيا ،ومغ أمثمتيا :تعاونيات شخاء
السػاد الخاـ -تعاونيات التخديغ -تعاونيات الترجيخ -السذاريع السذتخكة (.)Joint- Ventures
مسا يداىع في الػصػؿ إلى أسػاؽ ججيجة وتكشػلػجيا حجيثة.
 -6التعاقج مغ الباشغ (:)Contracting – Sub (Traitance Soups
وىػ خيار استخاتيجي لزساف بقاء واستسخار عسل الذخكات الرغيخة ،حيث تقػـ ىحه الذخكات بإنتاج

مشتج لرالح زبػف آخخ (كبيخ إجساالً) ويقػـ ببيع ىحا اإلنتاج لرالحو.

الذخكات الرغيخة تقػـ ىشا بتحزيخ بعس الخصػات اإلنتاجية لمسشذآت الكبيخة ،وىحا مغ شأنو تعديد
الخوابط القػية مع ىحه السشذآت الخاصة.
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تذيخ بعس السخاجع إلى تعبيخ الرشاعات الرغيخة لئلشارة إلى الذخكات الرشاعية التي تقػـ باإلنتاج

الدمعي بأنػاعو السختمفة دوف بقية الذخكات الرغيخة (التجارية – الخجمة .)... -

وىشا يسكغ تعخيف ىحه الرشاعات بأنيا (مجسػعة مغ السذخوعات التي تقػـ باإلنتاج عمى نصاؽ صغيخ

وتدتخجـ رؤوس أمػاؿ صغيخة وتػضف عجداً محجوداً مغ األيجؼ العاممة)1( .
مغ خالل ما تع استعخاضو يسكغ استشتاج ما يمي:

 يػجج اختبلؼ بيغ الجوؿ الستقجمة والشامية في استخجاـ تعخيف الذخكات الرغيخة والستػسصة حتى عشج
استخجاـ نفذ السعيار مسا يجعل مغ السقارنة أم اًخ صعباً.
 ىشاؾ اختبلؼ أيزاً في التعاريف في نفذ البمج الػاحج حدب الجيات السيتسة بيحا الترشيف سػاء كانت
حكػمية أو مشطسات داعسة.

 يعتبخ مدج معيار العسالة ورأس الساؿ مغ السعاييخ الشسػذجية لعسمية الترشيف.
 مغ األىسية بسكاف وضع تعخيف وششي مػحج عمى مدتػػ كل دولة يدتخجـ لمجراسة والتحميل واإلحراء
وتقجيع الجعع السصمػب سػاء مغ قبل الحكػمة أو السشطسات السحمية أو األجشبية.
 إف الذخكات الرغيخة تتسيد بأمػر تفرميا عغ الكبيخة ومشيا (انخفاض رأسساليا – قمة عجد عساليا -صغخ
حجع مشراتيا -قمة الصاقة البلزمة لمتذغيل – االرتباط الػثيق بالبيئة واعتسادىا عمى الخجمات الستػفخة

محمياً – تدػيق مشتجاتيا في نفذ السشصقة) وىحه الخرائز ىي التي تفخض وجػد استخاتيجية خاصة
لجعع ىحه الذخكات.

 ال يػجج تعخيف مثالي والتعخيف األفزل ىػ الحؼ يتشاسب مع وضع وخرائز الذخكات الرغيخة
والستػسصة ودرجة تصػرىا.
إف اعتساد معيار وحيج أو عجة معاييخ مذتخكة يعتسج عمى خرائز الذخكات الرغيخة والستػسصة والػضع
االقترادؼ الحؼ تعسل مغ خبللو.
 2-3خرائز ومدايا الذخكات الرغيخة والستػسصة The Characteristics and Advantages of the
Small and Medium Companies

خرائز الذخكات الرغيخة)2( :

 1د .دمحم ِذروش إضّاػيً – الرصادياخ اٌصٕاػح واٌرصٕيغِ -ؤضطح شثاب اٌجاِؼح -اإلضىٕذريح  7==6ص .;7
 2د .تالي خٍف اٌطىارٔح -اٌريادج وإدارج ِٕظّاخ األػّايِ -رجغ ضثك رورٖ ص.711
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ثسة مخاجع عجيجة تػسع مغ نصاؽ خرائز الذخكات الرغيخة وفق التالي)1( :
.1

تداعج عمى خمق التػازف الرشاعي بيغ الحزخ والخيف.

.2

يفي باحتياجات السذخوعات الرشاعية الكبيخة مغ قصع الغيار والخجمات السداعجة

.3

السداىسة في تػفيخ فخص العسل وحل مذكمة البصالة.

.4

ال يتصمب السذخوع الرغيخ كػادر إدارية ذات خبخة كبيخة مسا يشعكذ عمى تكمفة السشتجات.

.5

تتسيد الذخكات الرغيخة بالسخونة مغ خبلؿ التحػؿ إلى إنتاج سمع أو خجمات أخخػ تتشاسب مع متغيخات

.6

تقجـ الدمع والخجمات التي تتشاسب مع متصمبات الدػؽ والسدتيمظ السحمي مباشخة.

.7

تديع في تعسيق الترشيع السحمي وتػسيع قاعجة اإلنتاج.

.8

قج تعتسج عمى أسػاؽ االئتساف غيخ الخسسية.

.9

يؤدؼ إمعانيا في التخريز إلى تخفيس تكاليف اإلنتاج.

الدػؽ ومتصمباتو.

 .10ارتفاع قجرتيا عمى االبتكار وذلظ الرتفاع قجرة أصحابيا عمى االبتكارات الحاتية في مذخوعاتيع ،وفي
الياباف يعدؼ  %52مغ االبتكار إلى أصحاب ىحه السذخوعات.

 .11ارتفػػاع السدػػتػػ السيػػارؼ لمعسالػػة السذػػتغمة فييػػا نطػ اًخ لمتخرػػز الػػجقيق ،وقيػػاـ بػػخامج التعػػاوف بيشيػػا وبػػيغ
السذخوعات الكبيخة عمى أساس التعاقج مغ الباشغ.

 3-3أىسية السذخوعات الرغيخة والستػسصةThe Importance of the Small and Medium :
Enterprises

شكل دفعاً ألغمب دوؿ العالع
إف أىسية السؤسدات الرغيخة والستػسصة عمى مدتػػ االقتراديات الػششية َ
لمتخكيد عمييا ودعسيا بسختمف وسائل التذجيع والتحفيد مغ خبلؿ وضع االستخاتيجيات لتشسيتيا ،خاصة
وإف ىحه السؤسدات تسثل أكثخ مغ  %91مغ السذخوعات في العالع الستقجـ والشامي عمى ٍ
حج سػاء (.)2

ونط اًخ لمجور الياـ ليحه السؤسدات عمى الرعيج االقترادؼ واالجتساعي سػؼ يخكد ىحا السبحث عمى
عشاصخ ىحه األىسية والجور الحؼ تمعبو في االقتراد مغ الفقخات الػاردة أدناه:
 1د .دمحم هيىًِ - -هاراخ إدارج اٌّشروػاخ اٌصغيرج – ِرجغ ضثك رورٖ– ص. 61
 2ص  ;7دٔ .ثيً جىاد -إدارج وذّٕيح اٌّؤضطاخ اٌصغيرج واٌّرىضطح.
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 .1إف ىحه السؤسدات تعسل كسػلج لمسػارد البذخية والسالية ومغ خبلؿ ىحا التفاعل بيغ السػػارد البذػخية والساليػة
سػيتع تصػػيخ االقترػػاد بذػكل عػاـ  .فيػػحه السؤسدػات سػػؼ تػضػػف القػػة العاممػة ( أرس مػػاؿ بذػخؼ) إضػػافة
لمسػػجخخات ( أرسػػساؿ مػػالي) ألىػػجاؼ اسػػتثسارية وإنتػػاج البزػػائع والخػػجمات الستشػعػػة والشػػاتج سػػيكػف زيػػادة فػػي
معجالت العسل واإلنتاج وبالتالي زيادة في التصػر االقترادؼ واالجتساعي.
 .2بسػا أف نذػػاشات ىػػحه السؤسدػػات تتصمػػب مدػػاىسة مختمػف األشػخاؼ العاممػػة فػػي االقترػػاد بغػػخض الحرػػػؿ
عمى مشتجات أكبخ وتذغيل يج عاممة أكثخ بأقل تكاليف مسكشة فإف ىحا يعشي استخجاـ أفزل لخأس الساؿ.
 .3تمعب ىحه السؤسدات دو اًر ميساً في تأميغ العسالة السؤىمة لتصػيخ مختمف الرشاعات.
 .4تمع ػػب ى ػػحه السؤسد ػػات دو اًر ميسػ ػاً ف ػػي ت ػػأميغ تػ ػػازف اقتر ػػادؼ ب ػػيغ الخي ػػف والسجيش ػػة حي ػػث أف أغم ػػب ى ػػحه
السؤسدات تعسل في األرياؼ والزػاحي بيشسا السؤسدات الكبيخة في السجف.
 .5تداىع في تأميغ فخص عسل وزيادة قجرة السػضفيغ عمى السداىسة في السجتسع بذكل أكبخ.
 .6تتستع بسخونػة إداريػة وقمػة فػي البيخوقخاشيػة ولػحلظ نجػجىا تدػتجيب بذػكل أفزػل وأسػخع مػع قػ اخرات الحكػمػة
وسياساتيا مغ تمظ السؤسدات الكبيخة.
 .7تعصي فخصاً آمشة لخجاؿ األعساؿ بػأف يصػػروا مػػاىبيع وقػجراتيع الفخديػة .مسػا يػؤدؼ لديػادة فػي السشافدػة فػي
الدػػػؽ ،وخمػػق بيئػػة صػػحية لفػػخص العسػػل ،إضػػافة لتػػأميغ مشافػػح إنتاجيػػة آمشػػة لخجػػاؿ األعسػػاؿ الذػػباب مسػػا
يداىع في تصػر االقتراد والثخوة.
إف التخكيد العالسي الحؼ تذيجه أغمب دوؿ العالع عمى السؤسدات الرغيخة والستػسصة يعػد ألسباب تتعمق
بأىسية ىحا الشػع بالشدبة لبلقتراد الػششي ،ورغع أف السخاجع االقترادية تفرل في معخض شخحيا بيغ
السؤسدات الرغيخة والستػسصة وبيغ الرشاعات الرغيخة والستػسصة إال أف مفيػـ السؤسدة يعج أشسل مغ
الرشاعة ألف السؤسدة تزع الشذاط التجارؼ أو الخجمي أو الرشاعي أو جسيعيع بشفذ الػقت.
فسثبلً شخكة (جشخاؿ مػتػرز) لرشاعة الديارات تعتسج في تجييدىا لمقصع والسدتمدمات ما يديج مغ 32111
شخكة صغيخة وتعتسج في مبيعاتيا عمى ما يديج عغ  11111وكيل وسيط.
تذيخ مرادر مشطسة التعاوف والتشسية في السيجاف االقترادؼ( )1إلى أف السؤسدات الرغيخة والستػسصة تدتأثخ
بأىسية بالغة في االقتراد العالسي فيي تسثل ما بيغ ( )%35-25مغ مجسػع صادرات السشتجات السرشعة،
1

د .أضاِح لاضي -ضىريح  - 6169ص.8
59

59

ISSN: 2617-989X

وتبمغ مداىسة ىحه الرادرات في الشاتج السحمي اإلجسالي لبمجاف مشطسة التعاوف والتشسية ،وما يقارب ،%6.4
وما يقارب  %12في حالة االقتراديات اآلسيػية.
لقج أثبتت الجراسات التي أجخيت محمياً ودولياً أو السؤسدات الرغيخة قادرة عمى خمق فخص عسل أكثخ مقارنة
بالسذخوعات الزخسة مع األخح بعيغ االعتبار حجع رأس الساؿ السدتثسخ ،بعبارة أخخػ أف تكمفة خمق فخصة

عسل في السؤسدة الرغيخة أقل مغ مثيمتيا في السؤسدة الكبيخة.
تذيخ التقجيخات إلى أف تكمفة فخصة العسل الجائسة في الرشاعات الكبيخة تكمف حػالي  15111دوالر بيشسا
تكمف في الرغيخة بيغ ( )3111 -911دوال اًر (.)1
كسا تعسل السؤسدات الرغيخة في كثيخ مغ األحياف كخافج لمسؤسدات الكبيخة بالخجمات السدانجة والتي ليذ ليحه
السؤسدات مغ ججوػ أف تشتجيا مثاؿ" :مرانع الديارات أو الصائخات في الياباف والػاليات الستحجة األمخيكية
تعتسج عمى سمدمة مغ السذخوعات الرغيخة الستػاججة حػليا إلمجادىا بكثيخ مغ قصع الغيار البلزمة".
وتذيخ إحجػ الجراسات إلى أف السؤسدات الرغيخة والستػسصة قج تديع بشحػ  25إلى  %35مغ الرادرات
العالسية لمسػاد السرشعة ،وتحتل الرشاعات الرغيخة والستػسصة اإليصالية السخكد األوؿ بشحػ  %53تمييا
الجنسارؾ وسػيد اخ بشحػ  %46و  %41عمى التػالي ،ثع الدػيج بشحػ  %31ففخندا وىػلشجا  %26أما في
الياباف فإف مداىسة الرشاعات الرغيخة والستػسصة ال تتجاوز  %13.5وبمغت مداىسة الرشاعات الرغيخة
والستػسصة في صادرات بعس الجوؿ اآلسيػية معجالت عالية ججاً ،حيث بمغت  %61في الريغ و  %56في
تايػاف و  %41في كػريا الجشػبية.
وفي الجوؿ الرشاعية تدتقصب ىحه السؤسدات  %71-61مغ حجع اليج العاممة وحػالي  %71في الجوؿ
الشامية وترل ندبتيا  %98في الػاليات الستحجة األمخيكية و  %91في إيصاليا وفخندا وتداىع بػ  %51مغ
الشاتج السحمي األمخيكي وكحلظ البخيصاني و  %84مغ الشاتج اإليصالي ( )2كسا تسثل ما بيغ  %35-25مغ
مجسػع صادرات السشتجات السرشعة ،والججوؿ رقع  /4/الػارد أدناه يبيغ أىسية مداىسة السؤسدات الرغيخة
والستػسصة في اقترادات بعس دوؿ العالع.

 1د .دمحم اٌثٍراجي -صيغ ِمرردح ٌرّىيً إٌّشآخ اٌصغيرج واٌّؼاٌجح اٌّذاضثيح ٌصيغح اٌّشاروح إٌّرهيح تاٌرٍّيه – اٌّؤذّر
اٌطٕىي اٌثأي ػشر -األواديّيح اٌؼرتيح ٌٍؼٍىَ اٌّاٌيح واٌّصرفيح – األردْ -ػّاْ -6119/9/77-6= -ص. <1
 2دٔ .ثي جىاد ِ -صذر ضثك رورٖ ص.7
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نساذج لسداىسة السذخوعات الرغيخة والستػسصة في اقتراديات بعس دول العالع
Models for the contribution of small and medium enterprises in the economies
of some countries of the world
ججول رقع ()4




تسثل  %95مغ إجسالي السشذآت االقترادية.
يبمغ عجد العامميغ فييا ( )%84مغ حجع العامميغ بالسشذآت االقترادية.
تدــاىع فــي تــػفيخ مــا ندــبتو ( )%76مــغ احتياجــات ومدــتمدمات الرــشاعات السعجنيــة واليشجســية

ألسانيا





الػاليات الستحجة

تسثل ندبة ( )%96مغ عجد السشذآت االقترادية.
تدتػعب ما ندبتو ( )%77مغ القػى العاممة.
تذكل ما ندبتو ( )%95مغ حجع التعامالت مع السؤسدات السرخفية.




استخاليا





كػريا الجشػبية




تػنذ





األردن




والكيخبائية واإللكتخونية.
تداىع بشدبة ( )%33مغ صادرات السؤسدات الرشاعية.

تداىع في تػفيخ مشتجات وسيصة تسثل ( )%23مغ صادرات السؤسدات الرشاعية الكبيخة.

تحقق ندبة ( )%52مغ إجسالي قيسة اإلنتاج الرشاعي.


تحقق ( )%53مغ الشاتج القػمي.
تدتػعب ( )%63مغ حجع التذغيل /التػضيف.

تسثل ( )%85مغ مجسػعة األنذصة االقترادية.
تدتػعب ( )%45مغ إجسالي القػى العاممة.
تحقق ( )%33مغ إجسالي الجخل القػمي.

تسثل ( )%38مغ إجسالي اإلنتاج الرشاعي.
تدتػعب ( )%53مغ إجسالي القػى العاممة الرشاعية.
تسثل ( )%93مغ مجسػع مؤسدات اإلنتاج والخجمات.
تذغيل ( )%25مغ إجسالي عجد الشذصيغ اقترادياً.
تحقق ( )%33مغ الشاتج الػششي الخام.

تسثل ( )%73مغ حجع الشذاط االقترادي
تػفخ ( )%63مغ فخص العسل.

أما الجور التشسػؼ ليحه السؤسدات فيتخكد عمى)1( :
تعبئة السجخخات:

.1

mobilizing the saving

تقػ ػػػـ السؤسدػ ػػات الرػ ػػغيخة باسػ ػػتقصاب فػائػ ػػج األم ػ ػػاؿ والسػ ػػجخخات الرػ ػػغيخة كػ ػػػف تكػ ػػاليف إنذػ ػػاء ىػ ػػحه
السذ ػػخوعات ال تحت ػػاج ل ػػخؤوس أمػ ػػاؿ ض ػػخسة م ػػغ جي ػػة وانخف ػػاض درج ػػة السخ ػػاشخة ف ػػي االس ػػتثسارات
الرغيخة مغ جية أخخػ.
زيادة حجع االستثسار increasing the volume of investment :تتسيد السؤسدات الرغيخة:

.2

 1دٔ .ثيً جىاد ِ -صذر ضثك رورٖ ص .=7
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 بارتفاع معجالت دورات رأس الساؿ (.)CAPITAL TURN-OVER RATE
 تحقيق ربحية أعمى.
 ىاتاف السيدتاف تؤدياف إلى إضافة جدء مغ األرباح السحققة لخأس الساؿ ،وبالتػالي إلػى نسػػ فػي حجػع
رأس السػػاؿ ،وبالتػػالي التػػأثيخ اإليجػػابي عمػػى االقترػػاد الػػػششي بديػػادة حجػػع االسػػتثسار الكمػػي وزيػػادة
معجؿ الشسػ مغ خبلؿ عسل مزاعف االستثسار.
دعع الرادراتthe exports support :

.3

تمعػ ػػب مػ ػػغ خػ ػػبلؿ سػ ػػج جػ ػػدء مػ ػػغ حاجػ ػػة الصمػ ػػب السحمػ ػػي وبالتػ ػػالي إتاحػ ػػة فػ ػػخص أكبػ ػػخ لترػ ػػجيخ إنتػ ػػاج
السذػػخوعات الكبي ػخة لسػػا تتسيػػد بػػو مػػغ مسيػدات ندػػبية ووفػػرات اقترػػادية أو مػػغ خػػبلؿ ترػػجيخ مشتجاتيػػا
مباشخة ،حيث تداىع بحلظ بتػفيخ العسمة الرعبة أيزاً.
دعع االستيالك:

.4

the consumption support

تغصية الصمب السحمي عمى السشتجػات التػي يرػعب إقامػة صػشاعات كبيػخة إلنتاجيػا لزػيق نصػاؽ الدػػؽ
السحمية نتيجة النخفاض نريب األفخاد في الجخل القػمي.
دعع الشاتج السحمي:

.5

the local production support

تعتبػػخ السؤسدػػات الرػػغيخة أداة فاعمػػة فػػي تػسػػيع القاعػػجة اإلنتاجيػػة عشػػج تصبيػػق اسػػتخاتيجيات إنتػػاج بػػجائل
ال ػػاردات لتػػػفيخ حاجػػة الدػػػؽ مػػغ الدػػمع االسػػتيبلكية باإلضػػافة إلػػى اعتسادىػػا عمػػى الخامػػات السحميػػة،
األمخ الحؼ يؤدؼ إلى زيادة حجع الشاتج السحمي اإلجسالي.
الـجورة االقترـادية ( :)PRODUCTION CYCLEحيػث تمعػب دو اًر ىامػاً فػي تخفيػف حجػع البصالػة فػي

.6

حالة الكدػاد ،وكػبح معػجالت التزػخع فػي حػاالت الػخواج مػغ جيػة أخػخػ ،مػغ خػبلؿ السدػاىسة فػي خمػق
فخص عسل ججيجة بتكمفة رأسسالية مشخفزة.
 - 7السشافدة:

the competition

تتشافذ األعساؿ الرغيخة واألعساؿ الكبيخة فيسا بيشيا في العجيج مغ السجاالت حيث ال يسكغ إغفاؿ
أىسية السشافدة في االقتراد ففي عرخ التغييخ الدخيع يسكغ أف تكػف السشافدة سبباً في تحقيق ىحا
التغييخ خبلؿ اإلبجاع أو التصػيخ وتطيخ السشافدة في الػقت الحاضخ بعجة أشكاؿ مشيا :األسعار-

62

62

ISSN: 2617-989X

شخوط االئتساف -الخجمة -تحديغ السشتج وتعتبخ السشافدة العامل األساسي لزساف استس اخرية حخكة
االقتراد وتذجيع اإلبجاع واألفكار الججيجة والخبخات والجيػد الخيادية (.)1
كسا تتسيد مشذآت األعساؿ الرغيخة بأنيا أكثخ إبجاعاً مغ السشذآت الكبيخة السسمػكة مغ قبل الجولة
بدبب أف األفخاد لجييع دافع أكبخ في إيجاد األفكار الججيجة التي تؤدؼ لتحقيق ربحية عالية.
ىحا باإلضافة إلى أف األعساؿ الكبيخة تخكد عمى السشتجات التي تتسيد بالصمب الثابت تاركة لمسشذآت
الرغيخة إنتاج السشتجات التي تكػف مبيعاتيا بصيئة أو تحسل درجة مغ السخاشخة.
 - 8دعع وتحديغ ميدان السجفػعاتsupporting and improving the balance of :
payments
تدتخجـ السؤسدات الرغيخة والستػسصة في دوؿ العالع الشامي تكشػلػجيا بديصة في اإلنتاج وتعتسج
عمى الدػؽ السحمي في الحرػؿ عمى معطع مدتمدماتيا وتدػيق معطع مخخجاتيا ويؤدؼ ذلظ إلى
انخفاض الػاردات ومغ ثع التجفقات الشقجية الخارجة بالعسبلت األجشبية مسا يؤدؼ إلى تحديغ ميداف
السجفػعات نتيجة انخفاض الصمب عمى الشقج األجشبي البلزـ لتسػيل شخاء تكشػلػجيا متقجمة أو مدتمدمات
إنتاج مدتػردة وزيادة الػارد مغ الشقج األجشبي مقابل زيادة الرادرات.
 -9التججيج(the renewal :)2
فبيشسا تخكد السذخوعات الكبيخة عمى إنتاج الدمع التي ليا شمب مدتسخ يسكغ التشبؤ بو فإف السذخوعات
الرغيخة تخكد عمى الدمع األكثخ مجازفة مغ خبلؿ شخح ابتكارات ججيجة.
 3-3التحجيات التي تػاجييا السؤسدات الرغيخة والستػسصة:

The Challenges Faced by the Small and Medium institutions

بقجر ما تتستع الذخكات الرغيخة والستػسصة بسدايا ،وبقجر ما تتستع بأىسية عمى صعيج االقتراد الػششي،
فإنيا تتعخض بشفذ الػقت لسجسػعة مغ السعػقات التي تحج مغ انصبلقتيا ونجاحيا باإلضافة لػجػد أسباب

عجيجة تؤدؼ لتعثخىا وفذميا وىحا ما يجعل مغ السشطسات الجاعسة لؤلعساؿ ركشاً ميساً في تذجيع ىحه

الذخكات وتق جيع ما يسكغ مغ وسائل وإمكانيات وخجمات تداعجىا في تخصي ىحه العقبات وتجعميا تسارس
دورىا الياـ في الحياة االقترادية ،وىحا ما سيتع تشاولو في ىحا السبحث ،حيث يسكغ ترشيف ىحه

السعػقات والتحجيات إلى ثبلثة مجسػعات رئيدية:

 1دِ .اجذج اٌؼيطح -إدارج اٌّشروػاخ اٌصغيرج – صِ – 67رجغ ضثك رورٖ.

 2وٍيفىرد َ .ترِثان -رئيص إدارج األػّاي اٌرجاريح اٌصـغيرج – ذذرير د .رائذ اٌطــّرجِ -روــس اٌىرة األردٔي ػّاْ =<=– 7
ص.71
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 .1السجسػعة األولى :داخمية /خارجية تتعمق باألمػر السالية واإلدارية والتدػيقية واإلنتاجية الفشية.
 .2السجسػعة الثانية :خارجية -تتعمق برعػبات الحرػؿ عمى مجخبلت اإلنتاج.
 .3السجسػعة الثالثة :التحجيات األخخػ ومشيا عجـ االستفادة مغ عػائج الحجع الكبيخ.
ونط اًخ ألىسية السجسػعة األولى فديتع التخكيد عمييا برػرة تفريمية:

 السجسػعة األولى :التحجيات الجاخمية /الخارجية:
أوالً  :التحجيات التسػيمية the financing challenges :
عمى الخغع مغ أف السػجػدات الثابتة لمذخكات الرغيخة والستػسصة تعتسج ،أساساً عمى اإلمكانات الفخدية
لراحب الذخكة فإف ىحه الذخكات أخحت تمجأ بفعل الحاجة إلى التصػر إلى مرادر تسػيمية خارجية

وقج أدػ ذلظ إلى ارتفاع حاد في ديػف الذخكات وىي مدألة ضاعفت مغ األخصار والتيجيجات عمييا.
ويسكغ تمخيز السذكبلت التسػيمية بالعجيج مغ الشقاط ،أىسيا)1(:
.1

باعتبػار أف الكيػػاف القػػانػني ليػػحه الذػػخكات فػػي الغالػػب شػػخكات فخديػػة ،فأنػػو يرػػعب زيػػادة رؤوس أمػاليػػا

عغ شخيق شخح أسيع وسشجات.

 .2تخدد بعس البشػؾ التجارية في مشح ىحه الذخكات قخوضاً ائتسانية قريخة أو شػيمػة األمػج ،وذلػظ مػا لػع تكػغ
تتستع بذيخة واسعة أو بزساف شخكة أو شخرية معخوفة مغ الػسط التجارؼ.
تحسل كمفة مختفعة في سبيل الحرػؿ عمى التسػيل نتيجػة الرتفػاع أسػعار الفائػجة ،وىػحا يخىػق ميدانيػات ىػحه
ّ .3
الذػػخكات ويدػػتقصع جػػدءاً ىام ػاً مػػغ أرباحيػػا ،وىػػػ األمػػخ الػػحؼ يحػػج مػػغ قػػجرة الذػػخكات عمػػى تػسػػيع شاقتيػػا
اإلنتاجية وتحديغ نػعية التكشػلػجيا السدتخجمة.
 .4يبلحػػع م ػػغ خب ػخات معط ػػع الػػجوؿ ف ػػي مجػػاؿ الذ ػػخكات الرػػغيخة والستػس ػػصة أف إمكانيػػة الػص ػػػؿ لبلئتس ػػاف
محجودة وأف الذخكات السالية ال تخغب وقج ال تدتصيع السخاشخة بتقجيع االئتساف ،وىحه السذكبلت تشتج برفة
عامة مغ االعتقاد بارتفاع درجة السخاشخة (.)2

 1دٔ.ثيً جىاد -إدارج وذّٕيح اٌّؤضطاخ اٌصغيرج واٌّرىضطح-ص ِ-=9رجغ ضثك رورٖ.
 2يىضف ِطؼذاوي -اٌرجارب اٌذوٌيح في ِجاي ذؤطير اٌشرواخ اٌصغيرج واٌّرىضطح -جاِؼح اٌجيالٔي– ضيذي تٍؼثا -اٌجسائر
ص.9
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وعشج تسػيل رأس الساؿ ىشاؾ اعتبارات أخخػ وعمى الذخكات الرغيخة والستػسصة أف تحاوؿ التغمب عمى بعس
األمػر مثل ارتفاع تكمفة السعامبلت وعمى ذلظ فإف تحديغ إمكانية الػصػؿ لخأس الساؿ بالشدبة لمذخكات
الرغيخة والستػسصة .يقع عمى رأس األولػيات بكل دولة.
تشطخ كل الجوؿ لمشطاـ الزخيبي كأداة مالية داعسة قػية خاصة وإدراكاً لمتحجيات التي تػاجو الذخكات الرغيخة
والستػسصة عشج تأسيديا ونسػىا إلى جانب مداىستيا السسيدة في االقتراد والسجتسع ككل فإف معطع الجوؿ
تسشح معاممة ضخيبية تفزيمية ليحه الذخكات.
تدعى معطع الحكػمات لتذجيع شخكات تسػيمية أخخػ لمقياـ بجور ريادؼ في إقخاض ىحه الذخكات ،مثل
اتحادات االئتساف في كشجا والسسمكة الستحجة وشخكات التسػيل السعتسجة في جشػب إفخيقيا ،ومغ ناحية أخخػ

تزع العجيج مغ الجوؿ بخامج لزساف االئتساف مغ أجل مػاجية مخاشخ تسػيل الجيػف وإعصاء الذخكات السالية

التجارية مػقع الخيادة في ىحا السجاؿ.

كسا تحاوؿ كل الجوؿ وضع أولػيات لتحديغ إمكانية الػصػؿ إلى رأس الساؿ السغامخ مغ جانب الذخكات
الرغيخة والستػسصة بالخغع مغ أف السبادرات الحكػمية في ىحا السجاؿ ليدت متصػرة بالقجر الكافي بالسقارنة
لتسػيل الجيػف ،ولجػ معطع الجوؿ بخامج لتقجيع رأس الساؿ السبتجغ لمسداعجة في بجء وإقامة السذخوع.
كسا تعتبخ مذكمة االئتساف السرخفي مذكمة خارجية أخخػ تػاجييا الذخكات الرغيخة والستػسصة فقج أضيخت
التجارب أف إقخاض البشػؾ ليحه الذخكات قج أدػ في الشياية لعدخ مالي بالشدبة لمذخكة ولمبشظ وىحه السذاكل

ىي (بالشدبة لمذخكات) ( )1تتعمق بشقز الخبخة حػؿ التعامل مع البشػؾ وإجخاءات اإلقخاض مسا يجعل البشػؾ

متخددة في مشح القخوض.

أما في مجاؿ الرشاعات الرغيخة والستػسصة فالسرشع يحتاج إلى االقتخاض لتسػيل مدتمدمات مذخوعو
فعادة ما
االستثسارؼ ،ويشجر أف تػجج الذخكات السالية الستخررة في التعامل مع ىؤالء األفخاد ،وإف وججت
ً
تكػف محجودة اإلمكانيات فزبلً عغ أنيا تزع شخوشاً لبلقتخاض صعبة بالشدبة لمسرانع الرغيخة (.)2
ومغ ىحه الذخوط شمب ضساف عيشي ذا قيسة وناد اًر ما يتػافخ ىحا الذخط لجػ ىحه الرشاعات وفي سعييا

لسػاجية ىحه السذكمة؛ فإنيا تمجأ إلى الػسصاء لبلقتخاض مشيع وبأسعار فائجة مختفعة ولقرػر التسػيل فكثي اًخ ما
يعتسج في شخاء مػاده األولية عمى التجار والػسصاء الحيغ يذتخوف مشتجاتو ومغ ثع فإف الرشاعات الرغيخة
مزصخة إلى شخاء السػاد الخاـ بدعخ مختفع والتخمز مغ مشتجاتيا بدعخ مشخفس ،وتحىب ىحه الفخوؽ في
البيع والذخاء إلى التاجخ الػسيط في شكل عسػالت وفػائج.

ِ 1رجغ ضثك رورٖ  - KARIM RIAD TAETEDDTNEص. 67
 2د .دمحم ِذروش -اضّاػيً -الرصادياخ اٌصٕاػح واٌرصٕيغِ -رجغ ضثك رورٖ ص =.67
65

65

ISSN: 2617-989X

أما عمى صعيج التجخبة العخبية فالتحجيات التسػيمية تتسثل في)1( :



أ -عجـ وجػد مخونة لسشح القخوض لمذخكات الرغيخة والستػسصة مغ جانب القصاع السرخفي.
ب -عجـ مخاعاة نػع وشبيعة وحجع الشذاط ،ضخوؼ الدػؽ الستقمبة ،مػسسية الشذاط ،تغيخ أسعار الفائجة فػي
الدػؽ السرخفية.

ت -قرػر إلساـ القائسيغ عمى إعصاء القخوض بسعخفة شبيعة الذخكات الرغيخة والستػسصة والستابعػة الجيػجة
لمعسيل وإرشاده.
ث -عجـ وجػد تشػع في قشػات االئتساف حدب نػع واستخجاـ القخض ودرجة أىسية الرشاعة.
ومغ التحجيات التسػيمية أيزاً يسكغ ذكخ:
 التكاليف السختفعة لخأس السـال :إف تكمفػة التسػيػل عمػى الشصػاؽ الزػيق أعمػى مشيػا فػي التسػيػل عمػى نصػاؽ

اء كانػػت قيسػػة
واسػػع ،إذ أف تكمفػػة د ارسػػة وتقيػػيع شمػػب لبلقت ػخاض مػػغ أحػػج السرػػارؼ ال تختمػػف كثي ػ اًخ س ػػ ً
القخض ( )1000دوالر أو (مميػف) دوالر .وقج تكػف األولى أكثخ تكمفة ألف شالب القخض الكبيخ يكػف فػي
الغالب أكثخ عػنػاً فػي تقػجيع السعمػمػات السيسػة السصمػبػة ،ومػا دامػت ندػبة الفذػل فػي السذػخوعات الرػغيخة
أكبخ مشيا في الكبيخة فإف مخاشخة التسػيل التي تشتج عشيا ستكػف أعمى.

وفي محاولة لتخفيف تكاليف االقتخاض العالية في الذخكات الرغيخة تقػـ السرارؼ في بعس الجوؿ بػضع

خصط لتخفيس ندب الفػائج لمسقتخضيغ مغ الذخكات الرغيخة ،حيث يتع تخريز سعخ لمدبائغ الكبار وسعخ
أقل لمسقتخضيغ مغ الذخكات الرغيخة.
ومغ أجل أف تكػف الخصة السػضػعة عمى أساس سعخ الفائجة الخئيدي في اإلقخاض واالقتخاض خصة عسمية،
يجب أف تتػفخ إعفاءات ضخيبية لمبشػؾ التي تسشح قخوضاً لمذخكات الرغيخة بدعخ فائجة يقل عغ سعخ الفائجة
ألفزل الدبائغ (ويجب أف ال تديج اإلعفاءات الزخيبية في ىحه الحالة عغ الجخل الستأتي لمبشػؾ إذا ىي

استعسمت الحج األعمى مغ سعخ الفائجة ألفزل الدبائغ).
 أما أسباب إحجام السرارف عغ مشح االئتسان لمذخكات الرغيخة والستػسصة (:)2
عجـ تػافخ عشاصخ الجراسة االئتسانية بذكميا الستعارؼ عميو لجػ السرارؼ وانصباقيا عمى الذخكات

أ-

الرغيخة أو الستػسصة.

 1جّيً شٍثي -دور داضٕاخ اٌّؤضطاخ اٌصغيرج واٌّرىضطح في دػُ اإلتذاع اٌؼرتيِ -جٍح آفاق الرصاديح – اٌّجٍذ  -6:اٌؼذد
 -71اذذاد غرف اٌرجارج واٌصٕاػح في اإلِاراخ  -6119ص.778
2
د .خاٌذ اٌّهايٕيِ -رجغ ضثك رورٖ – ص;1
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سعي السرارؼ إلقخاض السذخوعات الكبيخة ذات القجرات السالية السختفعة ،حيث تقجـ ليا السرارؼ

ب-

خجمات مرخفية متعجدة تجشى مغ ورائيا عػائج أكبخ.
ارتفاع التكمفة اإلدارية إلقخاض الذخكات الرغيخة أو الستػسصة ،حيث تدتغخؽ دراسة السذخوع الرغيخ

ج-

أو الستػسط نفذ الػقت السدتغخؽ في دراسة السذخوع الكبيخ بالخغع مغ انخفاض ربحية السرخؼ مغ
ىحه الرشاعات الرغيخة أو الستػسصة.

د-

السخاشخ العالية التي تكسغ في إقخاض ىحه السذخوعات نط اًخ لزعف قجرتيا عمى مػاجية الستغيخات

ىػ -

افتقارىا لزسانات عيشية تعتسج عمييا السرارؼ في دراستيا االئتسانية.

االقترادية وعػامل الدػؽ.

لحا تخكد السرارؼ عمى مشح االئتساف لمسذخوعات الكبيخة ذات االستثسارات السختفعة لسا تستمكو مغ
مقػمات مادية تسكشيا مغ تقجيع السعاييخ االئتسانية الجيجة.
 السغـــاالة فـــي شمـــب الزـــسانات الساديـــة :تفاديػ ػاً لز ػػعف د ارس ػػة الذ ػػخكات الر ػػغيخة أو الستػس ػػصة ،ولكب ػػخ
السخاشخة في مشح االئتساف لتمظ الشػعيػة مػغ الرػشاعات وىػػ تػجػو خػاشئ مػغ قبػل السرػارؼ حيػث أثبتػت

التجػػارب أنػػو يرػػعب الترػػخؼ فػػي الزػػسانات الساديػػة بدػػخعة ويدػػخ مسػػا يػػؤدؼ إلػػى تقػػادـ تمػػظ الزػػسانات
وانخفاض قيستيا الدػقية ،وبالتالي تحقيق خدائخ بالشدبة لمسرخؼ السقخض ،وفي حقيقة األمخ نجج أف ىحا

السػضػػػع صػػعباً لمجػػانبيغ ،فسػػغ جانػػب صػػاحب السذػػخوع :يرػػعب عميػػو تقػػجيع الزػػسانات التػػي تكػػاد تكػػػف

مشعجمة أحياناً.

ومغ جانب السرخؼ فإنو يخغب في الحرػؿ عمى الزسانات الكافية لتغصية السخاشخ التي قج يتعخض
ليا مغ جخاء مشح االئتساف.
 شخكات ضسان مخاشخ االئتسان السرخفي :ضيخت الحاجة إلى ضخورة وجػد ىيئات تعسل عمى الػقػػؼ

بجانػب أصػحاب الذػخكات الرػغيخة والستػسػصة وتقػػؼ مخكدىػا االئتسػاني وتيدػخ ليػا الحرػػؿ عمػى التسػيػل

السصمػب لمبجء فػي السذػخوع أو التػسػع فيػو ،ويػتع ذلػظ لػيذ عػغ شخيػق مػشح ائتسػاف مباشػخ ليػا (حيػث أنيػا
ميسة الجياز السرخفي) ،وإنسا عغ شخيق تجعيع مخكد تمظ الذخكات مغ حيث تػفيخ الزسانات لمسرػارؼ
مسا يسشح السرارؼ الثقة فػي مػشح االئتسػاف لتمػظ الرػشاعات بػالخغع مػغ عػجـ قػجرتيا عمػى تقػجيع الزػسانات

السعتادة.
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ثاني ًا :التحجيات اإلداريةthe management challenges )1( :
أ -إجخاءات التأسيذestablishment procedures :
يتعخض السدتثسخوف في الذخكات الرغيخة والستػسصة إلى إجخاءات إداريػة معقػجة وشػيمػة ترػل أحيانػاً إلػى
اندػػحاب السدػػتثسخيغ مػػغ تشفيػػح السذػػخوع بدػػبب بعػػس األنطسػػة السصبقػػة التػػي ال ت اخعػػي ضػػخوؼ السدػػتثسخ
الر ػػغيخ وتػاض ػػع إمكانيات ػػو ومد ػػتػػ خبخت ػػو وص ػػعػبة الحر ػػػؿ عم ػػى التػ ػخاخيز البلزم ػػة باإلض ػػافة لتع ػػجد
الجيات التي يتعامل معيا ىحا السذخوع.
ب -الزخائبthe taxes :
أبخزىا انحياز قػانيغ االستثسار السصبقة فػي العجيػج مػغ الػجوؿ إلػى السذػخوعات الكبيػخة وخاصػة فػي مػضػػع
االمتيػػازات واإلعفػػاءات الزػخيبية ،فػػي حػػيغ ال تتستػػع الذػػخكات الرػػغيخة والستػسػػصة بيػػحه اإلعفػػاءات لكػنيػػا
غيخ مذسػلة أصبلً بيحه القػانيغ ،مسا يزعيا في مػقف تشافدي غيخ متكافئ.
ت -مذاكل محاسبيةthe accounting problems :
كػف صاحب الذخكة الرغيخة غيخ ممع بالقػاعج واإلجخاءات السحاسبية.
ث -عـجم معخفتيـا بأسـاليب التعامـل مـع الجيـات اإلداريـة الخسـسيةlake of its knowledge of the :
methods of dealing with the official administrative sides

في الجولة كالدجبلت التجارية والرشاعية مسا يؤدؼ إلى شػؿ الػقت إلنجاز معامبلتيا.
ج -ضعف السعمػمات واإلحراءات لجى ىحه الذخكاتweakness of information and statistics at :
these companies

خاصة فيسا يتعمق بالذخكات السشافدة وشخوط الدمع السشتجة ولػائح العسل.
ح -عجم كفاية التجريب الالزم ألصحاب السذخوعاتthe inadequate training to entrepreneurs :
وىػ ما يتسثل بالعسالة والتذػغيل .بحيػث تعػاني ىػحه السذػخوعات مػغ مذػكبلت الزػعف فػي السدػتػػ الفشػي
لمعسالػػة والػػشقز فػػي السيػػارات والخب ػخات السصمػبػػة إلدارة عسميػػات اإلنتػػاج والتدػػػيق؛ فيػػحه السذػػخوعات لػػيذ
لجييا القجرة واإلمكانيات البلزمة الستقصاب السيارات العالية والعشاصخ السجربة تجريباً جيجاً.

 1دٔ .ثيً جىاد -إدارج وذّٕيح اٌّؤضطاخ اٌصغيرج واٌّرىضطح – ِرجغ ضثك رورٖ – ص.771
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خ -تشسية السػارد البذخية)1(:

the human resource development

يحتػػاج أصػػحاب األعسػػاؿ والسشذػػآت السقامػػة إلػػى تشسيػػة السيػػارات اإلداريػػة وميػػارات العػػامميغ واالرتقػػاء بيػػع
حتػػى يتسكش ػػا مػػغ الشجػػاح فػػي األس ػػاؽ التػػي تذػػيج مشافدػػة مت اديػػجة محمي ػاً ودولي ػاً ،كسػػا أف السيػػارات اإلداريػػة

تعتبػػخ عػػامبلً حاسػػساً فػػي تحجيػػج قػػجرة السشذػػأة فػػي الحرػػػؿ عمػػى التسػيػػل الػػبلزـ لمبػػجء فػػي الشذػػاط أو التػسػػع
فيو ،وفي مػاجية ىحه التحجيات أعصت بعس الجوؿ أولػية لمشيػض بالسيارات اإلداريػة والتشطيسيػة لمذػخكات

الرغيخة ولتدييل الػصػؿ إلػى الخػجمات االستذػارية وتحدػيغ خػجمات السعمػمػات ،وفػي الػجوؿ األكثػخ تقػجماً
فإف ىحه التحجيات يسكغ مػاجيتيا جدئياً مغ خبلؿ السدتذاريغ والستخرريغ السيخة والحيغ يجركػف حاجات
اقتراديات الدػؽ وبالخغع مغ أف مثػل ىػحه الخػجمات الستخررػة السقجمػة مػغ القصػاع الخػاص تتػاح برػفة

عامة إال أف التحجؼ الحؼ تػاجيو السشذآت الرػغيخة والستػسػصة يكسػغ فػي تكمفػة ىػحه الخػجمات ،ولقػج عسمػت
اليشج والريغ عمى إنذاء ىيئات لمتجريب وىحا يطيخ بػضػح في اليشج والتي لجييا ثبلثة معاىج أولية لتجريب

السشطسػػيغ باإلضػػافة إلػػى مبػػادرات أخػػخػ لتشسيػػة السيػػارات ،أمػػا جشػػػب إفخيقي ػا فتتبػػع نسػػػذج الذػػبكات والػػحؼ
يتزػسغ تقػجيع مدػاعجات لتشسيػة السيػػارات مػغ خػبلؿ شػبكة الس اخكػد السحميػػة لخػجمات األعسػاؿ وكػحلظ تدػػييل

تأسيذ وتصػيخ كيانػات لتقػجيع ىػحه الخجمػة ،أمػا فػي الػجوؿ األكثػخ تقػجماً فػإف التخكيػد يكػػف أكبػخ عمػى تقػجيع

خػػجمات تجريبيػػة ألصػػحاب األعسػػاؿ الرػػغيخة السدػػتيجفة حدػػب الصمػػب بػػالتدامغ مػػع تقػػجيع خػػجمات استذػػارية
ومعمػماتية أخخػ(.)2

 5-3مبخرات وجػد السذاريع الرغيخة:

The Justifications For the Existence of the Small Enterprises

 بعس األنذصة يحتاج السبتجغ فييا لخأسساؿ صغيخ والسعػنة الفشية سيمة. رغبة األفخاد بالعسل لحدابيع الخاص ( دوف شخاكات). التخرز في بعس العسميات واألنذصة التي تفخزىا السذخوعات الكبيخة ( صشاعة األصبغة واألدوية .).... وجػد مشتجات غيخ نسصية ( ألبدة – السػضة ) ال تحتاج لكسيات بل لدخعة في التغييخ. التخرز في بعس األنذصة السكسمة لمرشاعات الكبيخة أو التي تكػف مجخبلً ليل ( مكػنات صشاعةسيارات ( ريشػ)).

1اٌّصذر :يىضف ِطؼذاوي -اٌرجارب اٌذوٌيح في ِجاي ذؤطير اٌّؤضطاخ اٌصغيرج واٌّرىضطح – جاِؼح اٌجيالٔي -ضيذي
تٍؼثاش -اٌجسائرج -ص.9
ِ 2رجغ ضثك رورٖ – KARIM- RIAD
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 انخفاض معجؿ تذغيل الصاقة اإلنتاجية مسا يؤدؼ إلى ضياع مدايا إنتاج الكبيخ نتيجة الخكػد وضعفالصمب
 انتذار شخيقة اإلنتاج عمى شكل نفقات أو شمبيات.مخونة السذخوع الرغيخ مقارنة بالكبيخ:
The Flexibility of the Small Project Compared With the Great Project
إف تفػؽ السذخوع الكبيخ يخجع إلى بشاء شاقات إنتاجية كبيخة حتى تحقق وفخات الحجع الكبيخ ( ندبة الشفقات
الثابتة عمى إجسالي التكاليف تشخفس كمسا زاد اإلنتاج) أما إذا انخفس الصمب ( جسػد مثبلً) فإف السذخوع

الكبيخ سيطل مثقبلً بعبء الشفقات الثابتة في حيغ أف السذخوع الرغيخ وباعتبار أف ندبة التكاليف الستغيخ إلى

الثابتة مختفعة لحلظ فيػ يدتصيع تعجيل تكاليفو وبذكل سخيع ليتساشى مع مدتػػ األرباح السصمػب ( مثل

صشاعة أزياء الديجات – السػضة .)...

 6-3وفػرات السذخوع الرغيخSavings of the Small Project :
 االستعانة بالخبخاء وليذ تػضيفيا . التعاوف ما بيغ عجة مذخوعات صغيخة لتحقيق إنتاج أكبخ. فرل مخاحل إنتاج معيشة ومشحيا لسذخوعات متخررة ( إنتاج أنػاع محجودة مغ األححية وبيعيا في مخاكدالبيع الكبخػ بجؿ امتبلؾ مخاكد لمبيع).

 زيادة إنتاجية العامميغ نتيجة تقميل حجع العسمية البيخوقخاشية – تحديغ العبلقة بيغ اإلدارة والعامميغ ( عبلقةمباشخة).

 -السخونة في سخعة اتخاذ الق اخرات اإلدارية حدب متصمبات الدػؽ.
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 .1أسئمة صح /خصأ ()TRUE/ FAISE
صح

الدـــــــــــــــــــــــــــــــــــــؤال
.1
.2

يػجج عالسياً تعخيف مػحج لمسذخوعات الرغيخة

مغ أىسية وضع تعخيف وششي لمسذخوعات الرغيخة تدييل جسيع البيانات

.3

وفق معيار العسالة فالسذخوع الرغيخ يزع مغ ( )9-1عسال

.4

معيار معامل رأس السال يعتسج عمى قدسة رأس السال العامل عمى عجد العسال

.5

ال يعتبخ التعاقج مغ الباشغ مغ الخيارات االستخاتيجية لزسان بقاء عسل السذخوعات الرغيخة

.6

مغ األدوار التشسػية لمسذخوعات الرغيخة تعبئة السجخخات

.7

تداىع السذخوعات الرغيخة في كبح معجالت التزخع في حاالت الخواج

.8

مغ التحجيات التسػيمية لمسذخوعات الرغيخة صعػبة زيادة رأسساليا عغ شخيق شخح أسيع

خصأ

√
√
√
√
√
√
√
√

وسشجات
.9

مغ أسباب إحجام السرارف عغ مشح االئتسان لمسذخوعات الرغيخة افتقارىا لزسانات عيشية

.10

مغ التحجيات اإلدارية لمسذخوعات الرغيخة صعػبة الحرػل عمى السػارد البذخية

√
√

 .2أسئمة خيارات متعجدة ()MULTIPLE CHOICES

 .1يػصف تعخيف السذخوعات الرغيخة بأنو:

 .Bذو شبيعة تبادلية.

 .Aذو شبيعة ندبية√ .

 .Dذو شبيعة متحخكة.

 .Cذو شبيعة ساكشة.

 .2يسكغ تعخيف السذخوعات الرغيخة مغ حيث:
 .Bعجد العامميغ.

 .Aرأس الساؿ.

 .Cالسدتػػ التكشػلػجي.

 .Dجسيع ما ذكخ صحيح√ .

 .3يعتسج التعخيف الػششي لمسذخوعات الرغيخة عمى:

 .Aاستقبللية السذخوع√ .
 .Cجدئية اإلدارة.

 .4وفق معيار العسالة فإن السذخوع الستػسط يذ ّغل:

 .Aمغ  9-1عساؿ.

 .Cمغ  49 -10عامبلً.

 .Bاتداع الحرة التدػيقية.
 .Dارتفاع التكاليف الثابتة.

 .Bمغ  90 – 50عامبلً√ .

 .Dمغ  300 – 249عامبلً.

 .5تداىع السذخوعات الرغيخة والستػسصة بحػالي:
 %20 .Aمغ السذخوعات في العالع.
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 %60 .Dمغ السذخوعات.

 .Cأكثخ مغ  %90مغ السذخوعات√ .
 .6مغ التحجيات التسػيمية لمسذخوعات الرغيخة:

 .Bسعخ الفائجة√ .

 .Aشمب ضساف مالي.

 .Dوجػد قخوض غيخ مدتحقة.

 .Cوجػد حدابات مجيشة.

 .7مغ أسباب إحجام السرارف عغ مشح االئتسان لمذخكات الرغيخة والستػسصة:

 .Aعجـ تػافخ عشاصخ الجراسة االئتسانية√ .

 .Bالتكاليف السشخفزة لخأس الساؿ.

 .Cارتفاع أسعار الفائجة.

 .Dانخفاض أسعار الفائجة.

 .8مغ التحجيات اإلدارية لمسذخوعات الرغيخة:
 .Bضعف األداء.

 .Aضعف السعمػمات√ .

 .Dضعف السػارد البذخية.

 .Cضعف اإلنتاجية.

 .9مغ وفػرات السذخوعات الرغيخة:
 .Bالتكاليف الثابتة السختفعة.

 .Aالعتمة السالية.

 .Dالتكاليف الستغيخة السشخفزة.

 .Cاالستعانة بالخبخاء بجؿ تػضيفيا√ .
 – 3أسئمة قزايا لمسشاقذة:
الدؤال األول:

 ما ىي محجدات التعخيف الػصفي لمسذخوع الرغيخ والستػسط؟.

مجة اإلجابة  /15/دقيقة -الجرجات  /15/مغ  100تػجيو اإلجابة الفقخة /7-3/

الدؤال الثاني:

 ما ىػ معيار التشطيع في ترشيف السذخوعات الرغيخة والستػسصة؟.
مجة اإلجابة  /15/دقيقة -الجرجات  /15/مغ  100تػجيو اإلجابة الفقخة /7-3/

الدؤال الثالث:

 ما ىػ التعاقج مغ الباشغ كخيار إستخاتيجي لزساف بقاء عسل السذخوعات الرغيخة؟.
مجة اإلجابة  /10/دقائق -الجرجات  /10/مغ  100تػجيو اإلجابة الفقخة /7-3/

الدؤال الخابع:
 ما ىي خرائز الذخكات الرغيخة ؟.
مجة اإلجابة  /15/دقيقة -الجرجات  /15/مغ  100تػجيو اإلجابة الفقخة /2-3/
الدؤال الخامذ:

 ما ىػ الجور التشسػؼ لمسذخوعات الرغيخة مغ ناحية دعع وتحديغ ميداف السجفػعات؟.

مجة اإلجابة  /10/دقائق -الجرجات  /10/مغ  100تػجيو اإلجابة الفقخة /2-3/
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الدؤال الدادس:

 ما ىي التحجيات التسػيمية لمسذخوعات الرغيخة عمى صعيج التجخبة العخبية؟.
 مجة اإلجابة  /15/دقيقة -الجرجات  /15/مغ  100تػجيو اإلجابة الفقخة /4-3/

الدؤال الدابع:
 ما ىي مبخرات وجػد السذاريع الرغيخة ؟.

مجة اإلجابة  /20/دقيقة -الجرجات  /20/مغ  100تػجيو اإلجابة الفقخة /5-3/
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 .1إيساف صالح عبج الفتاح -نجوة تصػيخ إدارة السذخوعات -السشطسة العخبية لمتشسية اإلدارية -القاىخة -10
.2006/9/14

 .2نبيل جػاد -إدارة وتشسية السؤسدات الرغيخة والستػسصة Gestion Des P.M.E -السؤسدة الجامعية
لمجراسات والشذخ والتػزيع – بيخوت .2007

 .3دمحم محخوس اسساعيل -اقتراديات الرشاعة والترشيع -مؤسدة شباب الجامعة -اإلسكشجرية .1992
 .4دمحم خالج السيايشي -مادة ماجدتيخ مالية ومرارؼ -السعيج العالي إلدارة األعساؿ – ىيبا .2007

 .5ببلؿ خمف الدكارنة -الخيادة وإدارة مشطسات األعساؿ دار السيدخة لمشذخ والتػزيع والصباعة عساف – األردف2016

 .6دمحم ىيكل -ميارات إدارة السذخوعات الرغيخة .2003،
 .7دمحم البمتاجي -صيغ مفتػحة لتسػيل السشذآت الرغيخة والسعالجة السحاسبية لريغة السذاركة السشتيية
بالتسميظ -السؤتسخ الدشػؼ الثاني عذخ -األكاديسية العخبية لمعمػـ السالية والسرخفية -األردف – عساف -29
.2005/5/31
 .8ماججة العيصة -إدارة السذخوعات الرغيخة .دار السيدخة لمشذخ والتػزيع والصباعة عساف – األردف2016
 .9كميفػرد ـ ببخمباؾ -رئيذ إدارة األعساؿ التجارؼ الرغيخة – تحخيخ د .رائج الدسخة -مخكد الكتب األردني-
عساف .1989

.10

يػسف سعجاوؼ -التجارب الجولية في مجاؿ تأشيخ الذخكات الرغيخة والستػسصة -جامعة الجيبلني

سيجؼ بمعبا -الجدائخ.

.11

جسيل شمبي -دور حاضشات السؤسدات الرغيخة والستػسصة في دعع اإلبجاع العخبي -مجمة أفاف

اقترادية -السجمج  -26العجد  -15اتحاد غخؼ التجارة والرشاعة في اإلمارات العخبية .2005
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الفرل الخابع :إنذاء وتقييع السذخوع الرغيخ:
Creation and Evaluation of the Project
عشػان السػضػع :إنذاء وتقييع السذخوع الرغيخ:
Creation and Evaluation of the Project
كمسات مفتاحية :السذاريع الرغيخة – خصة إنذاء السذخوع الرغيخ -الفخصة الجيجة -دراسة ججوػ السذخوعات

الرغيخة -الجراسة التدػيقية -الجراسة الفشية -الجراسة السالية -السؤشخات االقترادية لمسذخوع -نقصة التعادؿ-
مجة استخداد رأس الساؿ -معجؿ العائج عمى االستثسار -صافي القيسة الحالية -معجؿ العائج الجاخمي -تحميل

الحداسية.
ممخز الفرل :يتشاوؿ ىحا الفرل الجانب التصبيقي في مخخجات عسل الخيادؼ وىػ انجاز السذخوع مغ خبلؿ

مخاحل اإلنذاء والتقييع السصمػبة لسذخوعو الرغيخ حيث يتشاوؿ أوالً مػضػع فكخة السذخوع الرغيخ وخصة العسل
السصمػبة ومغ ثع مخاحل تأسيذ السذخوع والعشاصخ األساسية لتقييع السذخوع الرغيخ متزسشاً مخاحل إعجاد
الجراسة الستكػنة مغ الجراسة التدػيقية إلى الجراسة الفشية ،وأخي اًخ الجراسة السالية التي تطيخ مغ خبلليا مؤشخات

الخبحية التجارية لمسذخوع.

السخخجات واألىجاف التعميسيةthe output and the educational goals :
 .1التعخؼ عمى مخاحل تأسيذ السذخوع الرغيخ.
 .2العشاصخ السصمػبة لتقييع السذخوع.
 .3الػصػؿ إلى تفاصيل دراسة الججوػ التدػيقية.
 .4التعخؼ عمى جػانب دراسة الججوػ الفشية.
 .5التعسق في مخاحل الجراسة السالية.
 .6الحكع عمى مؤشخات ربحية السذخوع.
مخصط الفرلthe chapter scheme :
 1-4مخاحل تأسيذ السذخوع.
75
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 2-4العشاصخ األساسية لتقييع السذخوع الرغيخ ودراسة الججوػ األولية.
the basic elements of evaluation of the small project and the initial feasibility study

3-4

الجراسة التدػيقيةthe marketing study .

4-4

الجراسة الفشيةthe technical study .

 5-4الجراسة السالية.

the financial study

 1-4مخاحل تأسيذ السذخوع establishment stages of the project
أوالً :مخحمة التعخف عمى الفخص االستثسارية
Stage of identifying investment opportunities
الفخصة االستثسارية  :ىي السجاؿ الحؼ يتستع فيو السذخوع بسيدة تشافدية في األسػاؽ التي يقػـ بخجمتيا عغ
باقي السشافديغ .

(ىشاؾ العجيج مغ األفكار الجيجة و الججيجة و لكشيا قج ال ترمح لسذخوع ناجح  ،ألسباب مالية – قانػنية )..
خرائز الفخصة الجيجةThe Properties of the Good Opportunity :
 تػقع امتبلؾ عجد مقبػؿ مغ الدبائغ تػقع تحقيق الخبح السشتطع و السدتسخ تػقع القجرة عمى سجاد االلتدامات السالية بذكل مشتطع تػقع القجرة عمى االستسخار في الطخوؼ الرعبةمرادر أفكار السذخوعات Sources of the Projects Ideas :
مرادر داخميةInternal Sources :
 مبادرات القصاع العاـ (ىيئات االستثسار) مبادرات القصاع الخاص (غخؼ التجارة و الرشاعة و الدراعة )...... استقراء آراء خبخاء السكاتب االستثسارية السحمية البحػث و الجراسات في الجامعات و مخاكد البحػث أفكار مذخوعات مصخوحة في الساضي و غيخ مشفحة لعجـ تػفخ مقػمات نجاحيا في الساضي76
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 دراسة ميدانية األسخة و نسط االستيبلؾ احتياجات السدتيمكيغ مغ خبلؿ األبحاث الدػقية العرف الفكخؼ ألصحاب األعساؿمرادر خارجيةExternal Sources :
 مدػحات ودراسات الييئات اإلقميسية والجولية الستخررة دراسات فخص االستثسار اإلقميسية والجولية خبخاء مشطسات التسػيل الجولية واإلقميسيةثانياً  :مخحمة غخبمة أفكار السذخوعاتStage of Sifting the Projects Ideas :
وتيجؼ إلى إسقاط السذخوعات التي ال يتػقع نجاحيا برػرة مبجئية و ثع الغخبمة مغ خبلؿ:
استبعاد فكخة السذخوع إذا كانت تحتػؼ إحجػ الخرائز التالية غيخ السخغػب بيا:
 -1عجـ وجػد سػؽ محتسل لمدمعة محمياً أو خارجياً
 -2عجـ تػفخ السػاد األولية و صعػبة و تكمفة استيخادىا
 -3نقز السدايا التشافدية مغ الشاحية الدعخية أو السػاصفات الفشية مقارنة بالسشتجات أو الخجمات السحمية أو
السدتػردة
 -4السذخوع غيخ سميع فشياً و غيخ مبلئع تكشػلػجياً
 -5التعارض مع قػانيغ حساية البيئة السحمية
 -6عجـ تػفخ كػادر فشية أو إدارية كافية
 -7عجـ مبلئسة الدياسات الزخيبية و سياسة األسعار عمى نجاح السذخوع
العػامل السؤثخة في تحجيج مذخوع معيغ :
 -1السعخفة و الخبخة مغ قبل صاحب العسل في نػاحي متعجدة مغ السذخوع إنتاجاً و تدػيقاً
 -2السيارة في مجاؿ العسل مغ قبل الخيادؼ صاحب الفكخة (ميشية -إدارية – مالية – تدػيقية )
 -3تػفخ السػارد السالية السصمػبة و إدراؾ الحاجة لبعس الػقت لتحقيق اإليخادات (تسػيل ذاتي أو قخض)
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 -4القجرة عمى التسيد في إنتاج سمعة أو خجمة بصخيقة ججيجة مشافدة لآلخخيغ
شخيقة تحجيج الفخص االستثسارية
 -1إعجاد قائسة بالسشتجات أو الخجمات السفقػدة في السشصقة.
 -2إعجاد قائسة بالسشتجات أو الخجمات التي تػجج صعػبة في الػصػؿ إلييا أو غيخ مبلئسة لحاجات الشاس
(مربغة مبلبذ جيجة).

 -3زيارة السشصقة التجارية أو البمجة و التعخؼ عمى السشذآت الرغيخة القائسة و إعجاد قائسة بالسذاريع غيخ
الستػفخة.

 -4زيارة السعارض التجارية لمحرػؿ عمى أفكار و خجمات ججيجة.
 -2-4اﻟﻌﻧﺎﺻر األساسية لتقييع السذخوع الرغيخThe basic elements to evaluate the small :
project

التفكيخ في السذخوع واكتذاف الفخص التدػيقية  ....كيف ؟
 دراسة اتجاىات الصمب عمى بعس الدمع أو الخجمات
 اتجاىات الجولة نحػ التشسية
 تقييع األفكار الخاصة بتقجيع سمع ججيجة وتحجيج مجػ نجاحيا
الجراسة التدػيقية وتتزسغ :
 تػصيف الدػؽ تقجيخ حجع السعخوض مغ الدمعة ( العخض= اإلنتاج السحمي  +االستيخاد  -الترجيخ) تقجيخ حجع الفجػة بيغ العخض والصمب تقجيخ نريب السذخوع مغ الفجػة التدػيقية تحجيج البخنامج التدػيقي البلزـ لتدػيق نريب السذخوع مغ الفجػة التدػيقيةالجراسة الفشية وتتزسغ :
 اختيار مػقع السذخوع78
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 تحجيج العسميات الرشاعية والسعجات واآلالت البلزمة تخصيط الصاقة اإلنتاجية تحجيج السػاد الخاـ ومدتمدمات اإلنتاج البلزمةالجراسة السالية وتتزسغ:
 دراسة التكاليف واالستثسارات البلزمة
 اإليخادات الستػقعة
 مرادر التسػيل
 ربحية السذخوع
أ .القخار ىل يقبل
ب .البجء في إنذاء السذخوع والحرػؿ عمى التخاخيز البلزمة
مخحمة التقييع :
يعتسج التقييع عمى معخفة مقجار صحة و نجاح السذخوع مغ حيث التسػيل و العائج الستػقع مغ قبل السدتثسخيغ
مخحمة التشفيح و التذغيل  :و تتزسغ :
 -1الستصمبات البيئية لمسذخوع  :غيخ مزخة لمبيئة
 -2الستصمبات القانػنية  :الذكل الحؼ تختاره الكتداب الرفة القانػنية لمسذخوع
 -1مشذأة فخدية
 -2شخكات أشخاص (تزامشية – تػصية بديصة  -محاصة )
 -3شخكات محجودة السدؤولية
 -4شخكات مداىسة
العػامل السؤثخة عمى التسػيل :
 قيسة الفائجة و شخيقة احتدابيا79
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 شخوط التدجيج و ما يتختب عمى عجـ التدجيج ضسانات القخوض شخوط أخخػ (ضخيبة استخجاـ القخض كذخاء األراضي و السعجات .)....إجخاءات تأسيذ الذخكات في سػرية وفق شخكات األشخاص:
شخكات التزامغ:
عقج تأسيذ رسسي يتزسغ:
 اسع الذخكة و مخكدىا الخئيدي. أسساء الذخكاء و عشاويشيع و جشدياتيع . تاريخ العقج و مكانو. الغخض مغ الذخكة. مقجار رأس الساؿ و حرة كل شخيظ و حقػقو و التداماتو و إذا لع تحجد حرة كل شخيظ اعتبخت حرزالذخكاء متداوية.

 أسساء الذخكاء السكمفيغ بإدارة الذخكة و التػقيع عشيا. مجة الذخكة.يتع شيخ الذخكة عغ شخيق إيجاع ندخة مغ العقج في ديػاف السحكسة البجائية السجنية في مشصقة مكاف الذخكة

باإلضافة لمدجل التجارؼ.

يقجـ شمب التدجيل وترخيح بتأسيذ الذخكة مػقعاً مغ الذخكاء السفػضيغ بالتػقيع إلى مجيخية.
التجارة الجاخمية التابعة لػ ازرة االقتراد وفق نسػذج يزع معمػمات مذابية لعقج التأسيذ .
ويخفق بالصمب :
 عقج إيجار السكاف أو سشج ممكيةقخار صشاعة (سجل صشاعي) إذا كانت السشذأة صشاعية سشج تعيج غيخ مػضف لكل شخيظ80
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 ال حكع عميو صػرة عغ البصاقة الذخريةثع بعج ذلظ إجخاء الكذف الحدي و مشح الذخكة شيادة (سجل تجارؼ) ندتصيع بعجىا التدجيل في غخفة التجارة
أو الرشاعة .
 شخكات التػصية البديصة  :مذابية لمدابق شخكات السحاصة  :ال تحتاج إلى تػثيق أو شيخ أو تدجيل في الدجل التجارؼ و تعتبخ قائسة بسجخد االتفاؽعمى تأسيديا
الثبػتيات السصمػبة لمتدجيل في غخف التجارة لمذخكات:
 -1عقج شخكة مرجؽ
 -2سجل تجارؼ مرجؽ
 -3خبلصة سجل عجلي (غيخ محكػـ) (لكل مغ الذخكاء الستزامشيغ)
 -4صػرة عقج إيجار مرجؽ مخفق بو سشج ممكية أو إخخاج قيج عقارؼ باسع السؤجخ أو سشج تسميظ باسع راغب
التدجيل
 -5صػرة البصاقة الذخرية
 -6صػرة شخرية لكل شخيظ
 -7كتاب مغ نقابة مقاولي البشاء (بالشدبة لمستعيجيغ)
 -8كتاب مغ السؤسدة العامة لمسعارض و األسػاؽ الجولية (لمحيغ يسارسػف إقامة السعارض و تشطيع
السعارض)
 -9كتاب مغ و ازرة الدياحة (لمحيغ يسارسػف ميشة الدياحة و الدفخ )
 -10وثيقة مغ نقابة السيشجسيغ (فيسا إذا كاف أحج الذخكاء ميشجساً)
 -11شمب انتداب مغ الغخفة ،ثع يتع إجخاء الكذف مغ قبل مػضف الغخفة وتدجل بعجىا في الجرجات مغ 4
ولغاية السستازة حدب مبلءة الذخكة و قجميا
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دراسة الججوى األولية the primary feasibility study :
ىي وسيمة عسمية وعمسية تػضح لمسدتثسخ إمكانيات أو احتساالت الشجاح أو الفذل السبجئي قبل االستغخاؽ في
التفاصيل السختمفة القانػنية التدػيقية والسالية .
إف الفخؽ الجػىخؼ بيغ الجراسة األولية والشيائية يتخكد بجرجة تفريل السعمػمات والتعسق في مشاقذة بجائل
السذخوع.
عشاصخ الجراسة األوليةElements of the Initial study :
أوالً  :تحميل الصمب و دراسة الدػقThe Demand Analysis and the Market Study :
 تحجيج السدتيمظ السختقب لمدمعة أو الخجمة و تحجيج خرائرو (نيائي – وسيط ). وصف الخرائز األساسية لمدمعة أو الخجمة والعػامل الستػفخة والدمع السكسمة. وصف لمدػؽ الحالية و الستػقعة : مكاف اإلنتاج الحالي.عجد السذاريع السساثمة . حجع اإلنتاج الكمي والرادرات والػاردات. حجع االستيبلؾ السقجر مشيا حالياً والستػقع مدتقببلً. األسعار.ثانياً :تحجيج مجػ تػفخ السجخبلت األساسية ( السػاد الخاـ و الػسيصة و السياه و الصاقة ) ومرادرىا وأسعارىا
ثالثاً :تحجيج شخؽ اإلنتاج والتكشػلػجيا السدتخجمة والسػقع السشاسب (تػفخ الصاقة – القخب مغ األسػاؽ – تكمفة

الشقل )

رابعاً :تقجيخات التكمفة واإلنتاج:
 تقجيخ مبجئي لتكمفة األسعار (رأس الساؿ العامل ). التكاليف التذغيمية السصمػبة. تقجيخ األرباح الستػقعة استشاداً لمتقجيخات و حرة السذخوع مغ الدػؽ. اختبار معجؿ العائج البديط = متػسط الخبح الدشػؼ /تكاليف االستثسار=.10082
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يشرح بعجـ الخػض بالسعاييخ السالية األخخػ.
مرادر السعمػمات الالزمة لمجراسة األولية:
The Necessary Information Sources For the Initial Study
بالشطخ لكػف الجراسة األولية ال يتصمب إعجادىا وقتاً شػيبلً فإف البيانات و السعمػمات التي يسكغ تجسعيا تػصف
بأنيا معمػمات مػجدة و مخترخة و لكشيا ذات دالالت كبيخة فسغ خبلليا سيتحجد مجػ جاذبية الفكخة لبلستثسار

و بالتالي االستسخار في الجراسة التفريمية .

يسكغ االستفادة مغ :تقاريخ – نذخات غيخ رسسية مغ ىيئات استثسار حكػمية  -غخؼ التجارة والرشاعة –

جسعيات عمسية – مقاببلت مع شخكات مساثمة ومدتيمكيغ محتسميغ.
 3-4الجراسة التدػيقيةThe Marketing Study:
ىي خصة متكاممة لتدػيق الدمعة .

لساذا نبجأ بالجراسة التدػيقية ألف السذكمة اآلف لع تعج مذكمة إنتاج بل مذكمة تدػيق وبيع ىحا اإلنتاج.
لحلظ الجراسة الفشية تعتسج عمى الجراسة التدػيقية (لترسيع السذخوع بالحجع األمثل):
التدػيق :ىػ البحث عغ حاجات الدبػف (السدتيمظ).
أما البيع فيػ إقشاع السدتيمظ أو الدبػف بذخاء الدمعة ،ويسخ بػ  3مخاحل:
 تدػؽ نفدظ.

 تدػؽ شخكتظ.
 تدػؽ مشتجظ.

الفخق بيغ التدػيق والبيع
التدػيق  :تشطيع مػارد الذخكة بحيث تحقق حاجات الدبائغ
البيع :إقشاع الدبػف بذكل مباشخ لذخاء مشتجظ.
عشاصخ الجراسة التدػيقية:
الصمب – العخض – السشافدة والسشافديغ – األسعار – البيع والتػزيع  -التخويج واإلعبلف – الدبائغ السشتج .
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 -1السشتج the product

خجمة أو سمعة محدػسة أو غيخ محدػسة يسكغ أف يحرل عمييا السدتيمظ مغ خبلؿ عسمية تبادؿ نقجية أو

عيشية ،وترشف السشتجات إلى:
أ -مشتج مادؼ (الدمعة)
ب -مشتج غيخ مادؼ (الخجمة)
دورة حياة السشتج the product lifecycle
السخحمة األولى ( إشبلؽ السشتج ( الجخػؿ))
السخحمة الثانية ( نسػ السشتج)
السخحمة الثالثة ( استقخار السشتج)
السخحمة الخابعة ( مػت السشتج ( ىبػط))
• دورة حياة السشتج
اليبػط

السشتج

الجخػل

الشسػ

البحث والتصػيخ

السبيعات
الدمغ
تدػيق الخجمة the service marketing
ما ىي الخجمة؟
ىي جيج مبحوؿ لتدويج اآلخخيغ بسشافع غيخ مادية (غيخ ممسػسة).
ىي أفكار ...ىي معمػمات ...ىي مشافع ندتفيج مشيا عشج استخجاميا و تشتيي لحطة استيبلكيا...كيف؟
 اإلقامة في فشجؽ :تتع االستفادة مغ مشافع الخجمة عشج اإلقامة و تشتيي الخجمة بعج السغادرة مباشخة. السذاركة في السعخض :تتع االستفادة شيمة فتخة السعخض و تشتيي بشيايتو.• أسباب فذل السشتجات
 %18 أسباب مالية (ضعف التسػيل).
84
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 %32 أسباب فشية (تقشية –مكائغ يجوية قجيسة ال تمبي حاجة السشتج والدػؽ)
 %50 أسباب تدػيقية (عجـ دراسة الدػؽ ،عجـ معخفة حاجات الدػؽ ،عجـ دراسة السشافع ،ضعف الجعاية،
خصأ في تقجيخ التكاليف ،أسعار غيخ مذجعة)
إذف أصبح التدػيق صساـ األماف..
 -2الدعخprice
أؼ قيسة ما يجفعو السدتيمظ لذخاء السشتج أو الخجمة ،وعشج التدعيخ تؤخح االعتبارات التالية:
 تغصية التكاليف
 مشاسبتو ألكبخ شخيحة مغ السدتيمكيغ ليحفدىع عمى الذخاء.
 أف ال يكػف مشخفس بذكل كبيخ حتى ال يعكذ سسعة أو مدتػػ جػدة متجني
 أف يتشاسب مع أسعار الدمع السذابية.
كيف ندعخ مشتجاتشا؟
دراسة أسعار السشتجات السساثمة والدعخ الحؼ نبيع بو مشتجاتشا
ىشاؾ نطخيتاف في الدعخ:
 سياسة القذط (الحرج):

)the skimming policy (reap

وىي شخح السشتج بدعخ عالي في البجاية و خفزو تجريجياً مع انخفاض تكاليف الترشيع(خبخة عالية في

اإلنتاج).

 سياسة االختخاق:

the penetration policy

تبجأ بدعخ مشخفس و تتبع عشجما يكػف اليجؼ البيع بكسيات كبيخة.
 -3الدبائغ

the customers

ىع مجسػعة األفخاد أو الجساعات مسغ لجييع احتياجات لسشتج معيغ و يخغبػف في شخائو ولجييع القجرة عمى دفع
ثسشو واتخاذ قخار الذخاء.
كيفية السحافطة عمى الدبائغ الحالييغ مغ خالل( :احتخاـ السػاعيج -بشاء الثقة الستبادلة -الرجؽ واألمانة-

الػفاء بالػعػد -احتخاـ الدبػف -معالجة الذكػػ فػ اًر -مداعجتو في تصػيخ مبيعاتو).
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كيفية الػصػل إلى زبائغ ججد:
• تحجيج الدبائغ غيخ الفعاليغ.
• تحجيج الدبائغ الججد.
• زيارة خاصة مع السدؤوؿ السباشخ إلى الدبائغ.
• عخض أصشاؼ قػية و مذجعة.
 -4السشافدػن the competitors
ىع األشخاص أو السذاريع التي تشتج مشتجات مذابية لسا يشتجو السذخوع ،وتقػـ ببيع مشتجاتيا في السشاشق

نفديا التي يدػؽ فييا السذخوع مشتجاتو.

 -5البيع والتػزيع selling and distribution
يعخف البيع عمى أنو العخض السقشع لمدمعة أو الخجمة والحؼ يجفع السدتيمظ لمذخاء ،ومغ إجخاءات البيع اليامة:
 معخفة حاجات زبائغ السشذأة مغ تجار جسمة و تجدئة و تمبية شمباتيع بأسخع وقت مسكغ.
 تدويج السدتيمكيغ بخرائز الدمعة و حدشاتيا.
 معخفة أساليب التغميف والتعبئة السشاسبة.
 السقجرة عمى جحب االنتباه وإثارة الخغبة لجػ السدتيمكيغ.
 التعخؼ عمى الذكاوػ السقجمة مغ الدبائغ و معالجتيا بدخعة
 تقجيع خجمات ما بعج البيع.
 تػفيخ الرفات الذخرية التي تمعب دو اًر أساسياً في نجاح ميسة البيع و تتزسغ (السطيخ الحدغ،
البذاشة ،الثقة بالشفذ ،القجرة عمى االستساع ،القجرة عمى اإلقشاع)

 -6التخويج the promotion
ىػ مجسػعة مغ األنذصة التي تيجؼ إلى تذجيع السدتيمكيغ عمى ش اخء مشتجات السذخوع
أىجاف التخويج
 oإلثارة رغبة السدتيمظ.
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 oخمق صػرة جسيمة لجػ السدتيمظ عغ السشتج أو الخجمة.
 oإقشاع الدبػف بالذخاء.
 oتعديد الػالء لمساركة.
مغ أىع وسائل التخويج
• اإلعبلف :تكخار الخسالة يؤدؼ إلى إقشاع السدتيمظ بعسمية الذخاء.
• البيع الذخري :حيث تكػف السعمػمات أكثخ تفريبلً وأكثخ قجرة عمى اإلقشاع
• الجعاية (اإلشيار والشذخ) :يتع غالباً دوف دفع أجخ.
• السعارض :عغ شخيق السذاركة بالسعارض السحمية واألجشبية وتػزيع الكتالػجات الخاصة بالسشتج.
• التغميف :كػأداة الجعاية حيث يجحب شكل الغبلؼ انتباه السدتيمكيغ ويديج مغ شخيق إعادة استخجامو في
عجة أغخاض
• الحدػمات العيشية السجانية ،اليجايا
ما ىػ اإلعالن؟
ىػ نذاط أو أسمػب تخويجي عغ سمعة أو خجمة لمتأثيخ في اآلخخيغ.
لساذا اإلعالن؟
 التعخيف باالسع والسػاصفات والخجمات.
 استسالة مذاعخ الدبػف و إثارة اىتسامو.
 تخغيب الدبػف لمتعامل مع السشتج.
 إعصاء انصباع جيج عغ قػة الذخكة و سسعتيا.
 تشذيط السبيعات.
 دفع الدبػف لمذخاء أو التعامل.
وسائل االترال
مشجوبي السبيعات
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غيخ شخري :اإلعبلف – التخويج – العبلقات العامة
 4-4الجراسة الفشية the technical study
• تأتي بعج الجراسة التدػيقية وتعتسج عمييا لترسيع السذخوع بالحجع األمثل.
• تذتسل عمى دراسة الجانبييغ اإلنتاجي والفشي لمحكع عمى قجرة السذخوع فشياً عمى إنجاز السصمػب مشو (إنتاج
سمعة أو خجمة أو األىجاؼ األخخػ التي أقيع السذخوع مغ أجل أجميا).
• تحجيج التكاليف التي يشبغي أف يشفقيا السذخوع لمحرػؿ عمى مخخجاتو مغ سمع وخجمات.
• تقجيخ العسخ االقترادؼ لمسذخوع ،ويتعيغ التفخقة بيغ العسخ اإلنتاجي (االفتخاضي) لمسذخوع والعسخ
االقترادؼ لو.
 -العسخ اإلنتاجي :يذيخ إلى الفتخة التي يكػف فييا السذخوع قاد اًر عمى اإلنتاج مع استسخار عسمية الريانة

بغس الشطخ عغ العائج االقترادؼ الرافي السحقق مشو.

 العسخ االقترادؼ :يذيخ إلى الفتخة التي يكػف فييا تذغيل السذخوع ٍمجج اقترادياً.
وتتزسغ الجراسة العشاصخ التالية(:مػقع السذخوع – العسميات اإلنذائية – العسميات اإلنتاجية – العسميات

السداعجة – مدتمدمات اإلنتاج – تخصيط القػى العاممة).
أوالً :تحجيج مػقع السذخوع:

• يختبط تحجيج مػقع السذخوع بذكل وثيق ومباشخ بشػعية الرشاعة وشبيعة السشتجات السخاد ترشيعيا.
• يجب تحجيج أىع الخرائز السصمػب تػافخىا في السػقع إضافة إلى تقجيخ التكاليف السختبصة بيا.
• تقػـ الجيات الحكػمية في بعس الجوؿ بتحجيج مػاقع السذاريع ومداحاتيا (مجف صشاعية ،مجف

سياحية ،).....،وفي دوؿ أخخػ يتحتع عمى السدتثسخ الرشاعي أو الدياحي تجبيخ األرض البلزمة لو

بشفدو.

 أىع العػامل السؤثخة في تحجيج السػقع السالئع لمسذخوعThe most important influencing :
Factors in Determining the Appropriate Location for the Project

 .1شبيعة السذخوع نفدو :يتع اختيار السػقع بحدب شبيعة السذخوع فالسذخوعات الدياحية عادة ما تقاـ
في مشاشق معيشة كالذػاشئ أو السشاشق األثخية ،أما السذخوعات السمػثة لمبيئة فتقاـ في مشاشق بعيجة

عغ العسخاف الدكاني حيث ال يتأثخ الدكاف بالسمػثات الشاتجة عشيا ( مذخوعات الثخوة الحيػانية).
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 .2شبيعة التخبة :تتصمب بعس السذاريع تخبة مغ نػع خاص كالسذاريع الدراعية ،أو السذاريع الزخسة

التي تعتسج عمى آالت ومعجات ثقيمة ،تحتاج إلى أرض صمبة قادرة عمى حسميا دوف مذاكل .لحا البج
مغ اختيار التخبة التي تتبلءـ مع شبيعة السذخوع.

 .3القخب مغ مرادر الصاقة :فالسذاريع التي تعتسج بذكل كبيخ عمى الصاقة الكيخبائية يجب أف تكػف
بالقخب مغ محصات تػليج الصاقة (مذخوعات التعجيغ ،الرشاعات الكيساوية.)..،

 .4القخب مغ السػاد األولية  :يػفخ بشاء السذخوع القخيب مغ السػاد الخاـ والسػاد األولية البلزمة لئلنتاج
كثي اًخ مغ تكاليف الشقل والذحغ ،وكحلظ بالشدبة.

 .5القخب مغ اليج العاممة :تػافخ العسالة السؤىمة والسجربة والقخب مشيا.
 .6القخب مغ أسػاق الترخيف ( التدػيق ) :ىشاؾ بعس السشتجات التي ال تحتسل التخديغ أو البقاء
لفتخات شػيمة ،وبالتالي شحشيا لفتخات شػيمة قج يؤثخ عمى جػدتيا ونػعيتيا.

ثانياً :العسميات اإلنذائيةThe Construction Processes:
•

وتذتسل ىحه السخحمة عمى وصف األصػؿ التي سيقتشييا السذخوع إلتساـ عسمياتو اإلنتاجية مغ أبشية

وإنذاءات ومخافق ،وتقدع عمى الشحػ التالي :

 .1السباني اإلنتاجية :وتكػف مخررة لآلالت والسعامل.
 .2السباني الخجمية :مثل الػرش والسدتػدعات والسخازف.
 .3مباني ومخافق إدارية.
 .4مباني ومخافق سكانية :لمعامميغ وممحقاتيا.
ثالثاً :العسميات اإلنتاجيةThe Productive Processes:
• ويتع في ىحه السخحمة تحجيج األعساؿ الرشاعية البلزمة لئلنتاج (الفغ اإلنتاجي) ،ومغ ثع يبجأ اختيار اآلالت
والسعجات والتجييدات التي يحتاجيا السذخوع ،يمييا الترسيع الجاخمي لمسذخوع.
أ -اختيار الفغ اإلنتاجي  :تكسغ أىسيتو في السقارنة بيغ كافة البجائل والحمػؿ السقتخحة لمعسميات اإلنتاجية،
ودراستيا واختيار األفزل مشيا؛ بيجؼ الحرػؿ عمى أعمى عائج مسكغ مغ االستثسارات السػضفة في ضل

بشاء عميو اختيار اآلالت والسعجات البلزمة.
الطخوؼ السحيصة بالسذخوع ،ويتع ً
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ىل اآلالت والسعجات كثيفة رأس السال أم كثيفة العسالة ؟
ب -اختيار اآلالت والسعجات :شاقتيا اإلنتاجية ،مخونتيا ،تػافقيا وعجـ حجوث اختشاقات في اإلنتاج...
ج -الترسيع الجاخمي لمسرشع :يبجأ التختيب الجاخمي لمسرشع بعج اختيار اآلالت وفق شخيقة مغ الصخؽ التالية:
 .1التختيب حدب خط اإلنتاج الستدمدل :تػضع التجييدات وفقاً لتتالي العسميات ،بحيث تتحخؾ السػاد األولية
مغ بجاية الخط وتتقجـ إلى اآللة التالية حتى ترل في نيايتو عمى شكل سمعة نيائية.

 .2التختيب الػضيفي :ويتع مغ خبلؿ تحجيج أقداـ متخررة ،يتزسغ كل قدع نػع مغ العسميات ،وكل
مجسػعة مغ اآلالت ذات الػضائف الستذابية تذكل قدساً واحجاً.
 .3التختيب السجسػعي :ويتع تختيب اآلالت عمى شكل مجسػعات تسثل الػضع الػسط بيغ الشػعيغ الدابقيغ.
رابعاً :العسميات السداعجةThe Help Processes :
ويتع في ىحه السخحمة:
•

إعجاد الججوؿ الدمشي البلزـ لتخكيب اآلالت والبجء بإنتاج الدمعة التجخيبية.

•

إجخاءات األمغ الرشاعي ،والرحة والدبلمة السيشية.

• تأميغ السرشع ضج الدخقة والحخيق والكػارث األخخػ.
خامداً :مدتمدمات اإلنتاجThe Production Requirements:
لتحجيج مدتمدمات اإلنتاج البج مغ األخح باالعتبارات التالية:
 .1ترشيف السػاد والسجخالت السصمػبة لعسمية اإلنتاج:


سمعية (أولية ،نرف مرشعة ،مرشعة).



خجمية (ماء ،كيخباء ،وقػد.).. ،



اليج العاممة.

 .2تحجيج خرائز ومػاصفات مدتمدمات اإلنتاج مغ حيث :الكسيات السصمػبة ،الخرائز ،الجػدة،

مرادرىا محمية أـ خارجية ،سيػلة أو صعػبة الحرػؿ عمييا ،سعخ الػحجة .شخؽ اإلمجاد ،والعادـ الستػقع
مشيا ،اإلحبلؿ والبجائل .وقت التػريج ،وشاقة التخديغ...
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سادساً :تخصيط القػى العاممةThe Manpower Planning :
• ويتع تخصيط القػػ العاممة وفق السخاحل التالية:

 .1ترسيع الييكل التشطيسي لمسذخوع :وصف التشطيع ووضع خخيصة لو ( الييكل اإلدارؼ لمسذخوع ) وتحجيج
أىجافو.

 .2تػصيف الػضائف في السذخوع :تحجيج مػاصفات وشخوط شغل الػضائف اإلدارية والقيادية والفشية في
السذخوع ،وتحجيج األجػر لكل وضيفة وميداتيا.

 .3تحجيج احتياجات السذخوع مغ الكفاءات اإلدارية والفشية مغ حيث :العجد ،والكفاءة ،والسؤىبلت والخبخة ،وذلظ

بالشدبة لسختمف السدتػيات اإلدارية لمسذخوع .مجػ تػفخ العسالة السصمػبة في الدػؽ السحمية أو جمبيا مغ

الخارج

 .4خصط التجريب والتأىيل السصمػبة.

 5-4الجراسة الساليةThe Financial Study :
• تعج مخحمة الجراسة السالية آخخ مخحمة مغ مخاحل دراسات الججوػ االقترادية.
• تذتسل عمى مقارنة اإليخادات الدشػية مع التكاليف الدشػية تػصبلً إلى تحجيج السؤشخات االقترادية والسالية
لمسذخوع ،ومعخفة ىل ىػ رابح أـ ال.
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• الفخؽ بيغ الجراسة السالية والتقػيع السالي:
إف الجراسة السالية كسا ىػ الحاؿ في الجراسة التدػيقية والفشية تتع قبل بجء االستثسار في السذخوع ،أما إذا

أجخيت بعج إقامة السذخوع أو البجء بو؛ فإنيا تدسى تقػيساً مالياً أو اقترادياً لمسذخوع ،والحقيقة أف السفيػميغ
متجاخبلف إلى درجة يرعب الفرل بيشيسا.

 تيجف الجراسة السالية إلى اإلجابة عغ األسئمة التالية:
•

ما ىي تكاليف السذخوع االستثسارية وكحلظ تكاليف التذغيل الدشػية الثابتة والستغيخة لو؟

• ىل السذخوع مخبح أـ ال (ىشاؾ ججوػ مغ االستثسار بو أـ ال)؟
مغ خبلؿ مؤشخات اقترادية دقيقة وتحميبلت الحداسية
•

ما ىي مرادر تسػيل السذخوع والتجفقات الشقجية الستػقعة خبلؿ العسخ االفتخاضي لمسذخوع؟

•

ذاتي – مذاركة – قخوض – مداىسة

•

قخوض :حكػمية و أوربية – خاصة :تقميجية وإسبلمية

 عشاصخ الجراسة الساليةElements of the Financial Study:
عمى الخغع مغ اختبلؼ السعمػمات والبيانات وتجاخميا مغ مذخوع إلى آخخ ،وأف ما يدتخجـ أو يصبق في مذخوع
قج ال يدتخجـ في مذخوع أخخ ،إال أف عشاصخ الجراسة السالية تبقى متذابية ،ويسكغ ترشيفيا عمى الشحػ التالي:
أ-

التكاليف االستثسارية أو الخأسسالية.

ب -تكاليف التذغيل الدشػية.
ت -التحميل السالي ومؤشخات السذخوع االقترادية.
أوالً :التكاليف االستثسارية أو الخأسساليةThe Investment Costs (Or capitalism) :
(وىػ ما يعخؼ عادة بخأس الساؿ) ويذيخ إلى األصػؿ الثابتة والستجاولة في السذاريع ،ويتألف في دراسات

الججوػ مغ:

 رأس الساؿ الثابت (األصػؿ الثابتة). -رأس الساؿ العامل.
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 رأس السال الثابت:
ويرخؼ لسخة واحجة قبل بجاية اإلنتاج ،ويخزع لبلىتبلؾ وال يسكغ استخجاعو إال عغ شخيق بيع ىحه
العشاصخ أو تججيجىا.
يتكػف رأس الساؿ الثابت مغ مجسػع القيع التالية:
 األراضي والسباني. اآلالت والتجييدات. وسائل الشقل واالنتقاؿ. األثاث والسفخوشات. نفقات التأسيذ. رأس السال العامل:
• التكاليف التي يحتاجيا السذخوع لجورة إنتاجية واحجة.
يتكػف رأس الساؿ العامل مغ مجسػع القيع التالية:
 السدتمدمات الدمعية أو اإلنتاجية. الديػلة الشقجية البلزمة لمتسػيل الجارؼ(ـ .خجمية وأجػر ) السخدوف مغ السشتجات الشيائية والحمع السجيشة. احتياشي شػارغ وارتفاع األسعار. مراريف أخخػ بحدب شبيعة السذخوع.ثانياً :تكاليف التذغيل الدشػيةThe Annual Operating Costs :
يسكغ ترشيفيا بأشكاؿ كثيخة مشيا (التكمفة السباشخة ،والتكمفة غيخ السباشخة .التكمفة الثابتة والستغيخة ......الخ)
ووفقاً لشطاـ السحاسبة السػحج السصبق في سػرية فإف ىحه التكاليف ترشف إلى:
•

السدتمدمات الدمعية :وىي التكمفة التي تختبط بالعسمية اإلنتاجية مباشخة مثل :مػاد أولية ،وقػد وقػػ

محخكة لمتذغيل ،قصع غيار وتبجيل ،مياه وإنارة ،مػاد تعبئة وتغميف .وتكػف كتمة ىحه السدتمدمات ىي

األكبخ في السشذآت الرشاعية.
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• السدتمدمات الخجمية :وتذسل السرخوفات السداعجة وغيخ السباشخة مثل :مرخوفات الريانة ،نقل وانتقاؿ

وسفخ ،بخيج وىاتف وفاكذ ،تكاليف أبحاث وتجارب .خجمية متشػعة .وتكػف ىحه السدتمدمات األكبخ في

السشذآت الخجمية.
• األجػر والعسالة :وتذسل رواتب وأجػر العامميغ في السذخوع مغ إدارييغ وفشييغ ،الحػافد والسكافآت ،أجػر
العسالة السػسسية ،وتكػف ىحه الكتمة ىي األكبخ في السؤسدات التعميسية والتجريبية.

• السرخوفات التحػيمية :وتزع الزخائب واالىتبلكات وفػائج القخوض.
• ترشيف آخخ لتكاليف التذغيل الدشػية:
• التكاليف الثابتة  :وىى التكمفة البلزمة لتذغيل السذخوع ،أؼ أنيا ال تتغيخ بتغيخ حجع اإلنتاج كإيجار
األرض ،االىتبلكات والخواتب الثابتة ،ومراريف التأميغ إف وججت.

• التكاليف الستغيخة :وىي عبارة عغ التكاليف السختبصة بػحجة اإلنتاج نفديا ،حيث تتغيخ مع تغيخ حجع
اإلنتاج مثل السػاد األولية ،حيث أنو كمسا زاد اإلنتاج ازدادت كسيات السػاد األولية السدتخجمة؛ وبالتالي

تكاليفيا ،والعكذ صحيح ،وىحا الكبلـ يشصبق أيزاً عمى األجػر السباشخة وكافة التكاليف الستغيخة األخخػ.

( ما الفائجة مغ ىحا التقديع ؟ )

ثالثاً :التحميل السالي ومؤشخات السذخوع االقتراديةThe Financial Analysis and The :

Economic Indicators of the Project

• لبياف الججوػ االقترادية مغ االستثسار في مذخوٍع ما ال يسكغ االكتفاء باحتداب تكاليفو االستثسارية
والتذغيمية ،وإنسا ىشاؾ مجسػعة مغ السؤشخات والشدب ،إضافة إلى بعس الحدابات والقػائع السالية التي
تييئ القاعجة واألسذ الستخبلص السؤشخات االقترادية لمسذخوع  ،وتحجيج ججواه االقترادية بجقة ،ومغ

مزاميغ التحميل السالي:
 .1الحدابات الختامية في السشذآت القائسة.
 .2القػائع السالية.
 .3السؤشخات االقترادية.
 الحدابات الختامية (في السشذآت القائسة)
• وىي حدابات تطيخ نتائج أعساؿ السؤسدات بذكل دقيق ومشطع وتشدق عمى الشحػ التالي:
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 حداب التذغيل :وىػ الحداب الحؼ يطيخ تكاليف التذغيل ،في حاؿ كانت ىشاؾ تكاليف مفرمة لئلنتاجوبخاصة تكمفة إنتاج الػحجة الػاحجة.
يحسل عمييا .ويشتج
 حداب الستاجخة :يعتسج عمى حداب التكاليف ويزع تكمفة السبيعات والبزاعة وما ّعغ ىحا الحداب األرباح أو الخدائخ اإلجسالية.
 حداب األرباح والخدائخ :يعتسج عمى حداب الستاجخة في تحجيج األرباح أو الخدائخ اإلجسالية ،ويعالجالتكاليف اإلدارية والعامة واألجػر واالىتبلكات والفػائج والزخيبة ...وصػالً إلى الخبح الرافي.
 -السيدانية العسػمية :وىي رصج أو صػرة عغ وضع السشذأة أو السذخوع في وقت ما (غالباً في أخخ العاـ)

وتزع األصػؿ والخرػـ ،ويبلحع أف نتيجة حداب األرباح والخدائخ تخحل إلييا.
 القػائع السالية:
•

وىي تشطيع أخخ لجخل السشذأة والتجفق الشقجؼ الجاخل والخارج إلييا ،وىي أدوات أو قػائع لغخض التخصيط
السالي وحداب السؤشخات وىي كسا يمي:
 .1بياف أو قائسة الجخل .income list
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 .2قائسة التجفق الشقجؼ .cash flows

 .3قائسة السيدانية .budget list
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 السؤشخات االقترادية لمسذخوعeconomic indicators for the project :
• إف الحكع عمى العائج االقترادؼ لمسذخوع ،واتخاذ القخار بذأف مػجػ ججواه أو ربحيتو ،يتصمب قياس عشاصخه
(االستثسارية و التذغيمية) مغ خبلؿ معاييخ أو ندب لتعصي صػرة واضحة عغ جػجوػ السذخوع.

• إف السؤشخات االقترادية كثيخة ججاً وعادة ما يذتق بعس مشيا بحدب حاجة السذخوع ،وكثخة السؤشخات
تجفع إلى عخض بعزيا الحؼ يدتخجـ في مجاؿ دراسات الججوػ االقترادية:
أوالً :الخبح اإلجساليThe Gross Profit :
• وىي العػائج أو الفػائج الدائجة عغ الشفقات بالشدبة لبلستثسار ،وتحدب العائجات ثع التكاليف خبلؿ العسخ
االفتخاضي لمسذخوع ثع تصخحاف مغ بعزيسا.

الخبح اإلجسالي = إجسالي اإليخادات – التكاليف ( بجون االىتالكات)
• وىي األرباح القابمة التػزيع حيث يدتثشى مشيا االحتياشيات.
ثانياً :الخبح الرافي The net profit
•

الخبح الرافي = الخبح اإلجسالي -االىتالكات

• ويسكغ احتدابو لكل سشة مغ سشػات السذخوع أو لدشػات السذخوع كميا.
ثالثاً :مجة استخداد رأس السالRetrieval Period of Share Capital :
 ىي السجة التي تدتخد فييا السذاريع تكاليفيا االستثسارية (عجد الدشػات البلزمة الستخداد رأس الساؿ
السدتثسخ).

فتخة االستخداد = رأس السال السدتثسخ

إجسالي الخبح الدشػي

• يعتبخ ىحا السعيار مغ أكثخ السعاييخ شيػعاً واستخجاماً نط اًخ لديػلتو وتػافخ السعمػمات البلزمة الستخجامو،
كسا يعتبخ أكثخ مبلئسة في حالة السذخوعات التي تخزع لعػامل التقمب الدخيعة وعجـ التأكج ،أو في حاؿ
عجـ وجػد شعػر باألماف االقترادؼ
رابعاً :معجل العائج عمى االستثسار (رأس السال):
)The Rate of Return on Investment (The Share Capital
 يعبخ ىحا السؤشخ عغ مقجار العائج الستحقق نتيجة وضع رأس ماؿ السذخوع في االستثسار.
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معجل العائج عمى االستثسار = إجسالي الخبح الدشػي

رأس السال السدتثسخ

• السيع في ىحا السعيار ىػ فيسا يتعمق بزخورة مقارنة الشتيجة الستحرمة مع سعخ الفائجة الدائجة في الدػؽ.
يعتبخ السذخوع مقبػؿ اقتراديا عشجما تكػف الشتيجة اكبخ مغ سعخ الفائجة الدائجة في الدػؽ والعكذ

صحيح.

خامداً :صافي القيسة الحالية (The Net Present Value :)NPV
 وىي الفخؽ بيغ القيسة الحالية لمتجفقات الشقجية الجاخمة والقيسة الحالية لمتجفقات الشقجية الخارجة بعج خرسيا
بدعخ الخرع السشاسب ( معجؿ الخرع ).
صافي القيسة الحالية = القيسة الحالية لمتجفقات الشقجية الجاخمة ( اإليخادات)  -القيسة الحالية لمتجفقات

الشقجية الخارجة (التكاليف)

• ويكػف السذخوع ٍ
مجج اقترادياً إذا كاف صافي القيسة الحالية مػجباً.
• يترف ىحا السؤشخ بالجقة والسػضػعية ،إضافة إلى أنو يعتسج عمى خرع التجفقات الشقجية وصػال إلى القيع
الحالية .كسا يعتبخ أحج السعاييخ الجولية التي تدتخجـ في تقييع السذخوعات .إال أف نقصة الزعف فيو ،أنو

يشطخ إلى العػائج الستحققة ،دوف األخح بعيغ االعتبار مقجار رأس الساؿ السدتثسخ الحؼ استخجـ في تحقيق
تمظ العػائج.
• كيفية تحجيج ( معجل الخرع ) في دولة أو لسذخوع ما ؟
• معجؿ التزخع
• معجؿ الفائجة
• ندبة السخاشخة
• ندبة خاصة متعمقة براحب السذخوع
سادساً :معجل العائج البديط (عمى السبيعات)Simple Return Rate (on Sales) :
 يقيذ ىحا السعجؿ معجؿ الخبح السحقق عمى كل ليخة سػرية مغ السبيعات.
معجل العائج البديط = إجسالي الخبح الدشػي
إجسالي اإليخادات
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• كسا تذيخ إلى ندبة ما تحققو السبيعات مغ أرباح بعج تغصية تكمفتيا وكافة السرخوفات األخخػ مغ
مراريف إدارية وعسػمية ومراريف تسػيمية أخخػ.
سابعاً :معجل الخبحيةThe Profitability Rate :
• يذيخ ىحا السعجؿ إلى مجػ عائجية وحجة التكمفة السشفقة لمحرػؿ عمى العائج
معجل الخبحية = إجسالي اإليخادات – التكاليف
إجسالي التكاليف
• ويذتق مغ ىحه الشدبة ندبة أخخػ ىي:

دليل الخبحية = القيسة الحالية لمتجفقات الشقجية الجاخمة
القيسة الحالية لمتجفقات الشقجية الخارجة

ثامشاً :نقصة التعادلThe Equality Point :
• يقرج بشقصة التعادؿ ،الشقصة التي يكػف فييا السذخوع متعادالً؛ أؼ ال ربح فيو وال خدارة ،وعميو أف يجتاز
الخدارة إلى الخبح إف وججت.

نقصة التعادل =

التكاليف الثابتة

إجسالي اإليخادات – التكاليف الستغيخة

•

يخكد ىحا األسمػب عمى دراسة العبلقات بيغ اإليخادات والتكاليف واألرباح عشج مدتػيات مختمفة مغ اإلنتاج
والسبيعات.

تاسعاً :معجل العائج الجاخمي (Internal Rate of Return :)IRR
• يعخؼ ىحا السعيار بأنو معجؿ الخرع الحؼ تتداوػ عشجه قيسة التجفقات الشقجية الجاخمة مع قيسة التجفقات
الشقجية الخارجة .أو ىػ عبارة عغ سعخ الخرع الحؼ يعصي قيسة حالية لمسذخوع تداوؼ الرفخ .يسكغ

التعبيخ عغ معجؿ العائج الجخمي بالريغة التالية:

القيسة الحالية لمتجفقات الشقجية الجاخمة = القيسة الحالية لمتجفقات الشقجية الخارجة
•

ويعج مغ أفزل وأدؽ السؤشخات لحداب عائجية االستثسارات ألنو يأخح بالحدباف عشاصخ السذخوع كافة ،وال

يحتاج إلى معجؿ خرع محجد يعبخ عغ تكمفة الفخصة البجيمة.

عاش اًخ  :تحميل الحداسيةThe Sensitivity Analysis :
• يشصػؼ تقييع أؼ مذخوع استثسارؼ عمى عجد كبيخ مغ التقجيخات بسا فييا التجفقات الشقجية التي يتع عمى
أساسيا احتداب مؤشخات الخبحية أو معاييخ تقييع السذخوع .وتتأثخ التجفقات الشقجية بالعجيج مغ العػامل
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مشيا :تغيخات أسعار السػاد األولية ،حجع اإلنتاج ،مدتػػ الصاقة اإلنتاجية ،والعسخ اإلنتاجي لمسذخوع ،زيادة
التكاليف ،انخفاض اإليخادات ،أو أؼ تغييخ يحجث عمى ىحه العػامل سػؼ تؤثخ عمى نتائج السعاييخ التي تع

حدابيا .لحلظ يجخؼ تحميل الحداسية لسعخفة مجػ حداسية نتائج التقييع (ربحية السذخوع) لمتغيخات في

مختمف العػامل عمى السذخوع.

بشاء عمى ىحا التحميل يسكغ لستخح القخار أف يحرل عمى إجابة عغ عجة تداؤالت مشيا:
•
ً
 .1ماذا يحجث لػ انخفس سعخ البيع لمػحجة ،عسا ىػ متػقع ؟
 .2ماذا يحجث إذا ارتفعت تكمفة الػحجة الستغيخة عغ تػقع معيغ ؟
 .3ماذا يحجث لػ زادت كمفة االستثسار السبجئية عغ التقجيخ الستػقع ؟....
أخي اًخ يسكغ القػؿ أف دراسة الججوػ بسخاحميا الثبلث التدػيقية والفشية (اإلنتاجية) والسالية ،تؤلف مشطػمة محكسة
تتشاوؿ دراسة مجخبلت السذخوع ،عسمياتو ،وتشطيسيا مغ أجل الػصػؿ إلى مخخجات محجدة (أىجاؼ محجدة)

فالجراسة التدػيقية تعشى بتحميل سػؽ الدمع الستػقع إنتاجيا تػصبلً إلى إيخادات السذخوع الدشػية خبلؿ عسخه
اإلنتاجي ،والجراسة اإلنتاجية تتشاوؿ الجػانب والعسميات الفشية السصمػبة تػصبلً إلى تحجيج التكاليف التي يشبغي

إنفاقيا لمحرػؿ عمى مخخجات السذخوع (سمع وخجمات) ،والجراسة السالية والتحميل السالي يعالجاف بيانات

الجراستيغ الدابقتيغ لمػصػؿ إلى ججوػ السذخوع ومؤشخاتيا االقترادية.
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أسئمة صح /خصأ ()TRUE/ FAISE
الدـــــــــــــــــــــــــــــــــــــؤال
.1
.2

مغ السرادر الجاخمية ألفكار السذخوعات خبخاء السشطسات اإلقميسية

.3
.4

مغ أىع وسائل تخويج السشتج (التغميف)

.5

مغ أنػاع الترسيع الجاخمي لمسرشع التختيب السرفػفي

.6

التكاليف االستثسارية ىي نفديا رأس السال السدتثسخ

.8

√
√

التدػيق ىػ إقشاع الدبػن بذكل مباشخ لذخاء السشتج

سياسة القذط في األسعار ىي شخح السشتج بدعخ عالي في البجاية وحفطو تجريجي ًا

.7

صح

خصأ

√
√
√
√

يتكػن رأس السال الثابت مغ التكاليف التي يحتاجيا السذخوع لجورة إنتاجية واحجة

√
√

فتخة استخداد رأس السال = إجسالي الخبح الدشػي

رأس السال السدتثسخ
.9

نقصة التعادل = التكاليف الثابتة

.10

يتع تحجيج معجل الخرع مغ معجل التزخع ومعجل الفائجة وندبة السخاشخة

√

اإليخادات – التكاليف الستغيخة

 .1أسئمة خيارات متعجدة

√

(MULTIPLE CHOICES

 .1مغ السرادر الخارجية ألفكار السذخوعات:
 .Aمبادرات القصاع العاـ

 .Bمبادرات القصاع الخاص.

 .Cمخاكد البحػث.

 .Dمدػحات الييئات الجولية√ .

 .2تتألف دورة حياة السشتج مغ :
 .Aخسدة مخاحل.
 .Cثبلثة مخاحل.

 .Bأربعة مخاحل√ .
 .Dستة مخاحل.

 %50 .3مغ أسباب فذل السشتجات :
 .Aأسباب مالية.

 .Cأسباب تدػيقية√ .

 .Bأسباب فشية.

 .Dأسباب إنتاجية.

 .4يتكػن رأس السال العامل مغ :

 .Aالسدتمدمات الدمعية√ .
 .Cاألثاث.

 .Bوسائل الشقل.
 .Dأراضي.

 .5تزع السرخوفات التحػيمية:
 .Aاألجػر والخواتب.
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 .Bالزخائب واالىتبلكات والفػائج√ .
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 .Dالسدتمدمات الدمعية.

 .Cالسدتمدمات الخجمية.
 .6الخبح اإلجسالي:

 .Bاإليخادات -االىتبلكات.

 .Aاإليخادات -التكاليف الثابتة.

 .Dالخبح الرافي -التكاليف.

 .Cاإليخادات -التكاليف√ .

 .7معجل العائج عمى االستثسار:

 .Aإجسالي الخبح الدشػؼ √

 .Bرأس الساؿ الثابت
إجسالي الخبح

رأس الساؿ السدتثسخ

 .Dرأس الساؿ السدتثسخ

 .Cرأس الساؿ العامل

إجسالي الخبح الدشػؼ

إجسالي الخبح
 .8يكػن السذخوع ِ
مجج اقترادياً إذا كان:

 .Bصافي القيسة الحالية مػجبة√ .

 .Aصافي القيسة الحالية سالبة.

 .Cصافي القيسة الحالية = الرفخ.

 .9معجل العائج البديط:
 .Aإجسالي الخبح الدشػؼ
إجسالي اإليخادات

 .Dالبج مغ قيسة حالية.

 .Bإجسالي اإليخادات
إجسالي الخبح الدشػؼ

√

 .Cإجسالي التكاليف
إجسالي اإليخادات
.10

 .Dإجسالي األرباح
إجسالي التكاليف

معجل العائج الجاخمي : IRR

 .Aىػ سعخ الخرع الحؼ يعصي قيسة حالية لمسذخوع  .Bىػ سعخ الخرع الحؼ يعصي فيو حالية لمسذخوع >0
=√0
 .Dىػ سعخ الخرع التعادلي.

 .Cىػ سعخ الخرع الحؼ بعس مشو حالية <.
 – 3أسئمة قزايا لمسشاقذة:

الدؤال األول:

 ما ىي خرائز الفخصة االستثسارية الجيجة؟.
الدؤال الثاني:

مجة اإلجابة  /5/دقائق -الجرجات  /10/مغ  100تػجيو اإلجابة الفقخة /1-4/

 ما ىي شخيقة تحجيج الفخص االستثسارية؟.
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الدؤال الثالث:

مجة اإلجابة  /5/دقائق -الجرجات  /10/مغ  100تػجيو اإلجابة الفقخة /1-4/

 ما ىي وسائل التخويج؟.
الدؤال الخابع:

مجة اإلجابة  /10/دقائق -الجرجات  /20/مغ  100تػجيو اإلجابة الفقخة /3-4/

 ما ىي أىع العػامل السؤثخة في تحجيج السػقع السبلئع لمسذخوع؟.
الدؤال الخامذ:

مجة اإلجابة  /10/دقائق -الجرجات  /20/مغ  100تػجيو اإلجابة الفقخة /4-4/

 ما ىي شخؽ الترسيع الجاخمي لمسرشع؟.

الدؤال الدادس:

مجة اإلجابة  /5/دقائق -الجرجات  /10/مغ  100تػجيو اإلجابة الفقخة /4-4/

 ما ىي عشاصخ الجراسة السالية؟.
الدؤال الدابع:

مجة اإلجابة  /5/دقائق -الجرجات  /10/مغ  100تػجيو اإلجابة الفقخة /5-4/

 مسغ يتكػف رأس الساؿ العامل؟.

مجة اإلجابة  /10/دقائق -الجرجات  /20/مغ  100تػجيو اإلجابة الفقخة /5-4/
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الفرل الخامذ :إدارة السذخوعات الرغيخة والستػسصة:
Management of Small and Medium Enterprises
عشػان السػضػع :إدارة السذخوعات الرغيخة والستػسصة:
Management of Small and Medium Enterprises
كمسات مفتاحية :اإلدارة السالية -الجفاتخ السالية -التجفق الشقجؼ -السديج التدػيقي -الخيارات اإلستخاتيجية
إلدارة الذخكات.

ممخز الفرلthe chapter summary :
يتشاوؿ ىحا الفرل السيارات اإلدارية السصمػبة لخائج األعساؿ إلدارة مذخوعو الرغيخ مغ خبلؿ التعخؼ عمى
إدارة السػارد البذخية في السذخوع باإلضافة لئلدارة السالية ،وأخي اًخ إدارة التدػيق والسبيعات مسا يؤدؼ إلى تحقيق

إدارة ناجحة لمسذخوع الرغيخ وبالتالي إلى نجاح أعساؿ السذخوع الرغيخ مثبلً في حاالت الفذل التي تراحب
عادة مثل ىحه السذاريع في السخاحل السبكخة لمسذخوع.
ً

السخخجات واألىجاف التعميسيةthe outputs and the educational goals :
 .1التسكغ مغ معخفة السيارات األساسية إلدارة السذخوع الرغيخ.
 .2االشبلع عمى إدارة السػارد البذخية لمسذخوع الرغيخ.
 .3التعخؼ عمى اإلدارة السالية لمسذخوع الرغيخ.
 .4التعخؼ عمى إدارة التدػيق لمسذخوع الرغيخ.
 .5التعخؼ عمى استخاتيجيات إدارة السذخوعات الرغيخة.
مخصط الفرلthe chapter scheme :

1-5

إدارة السػارد البذخية في السذخوعات الرغيخةhuman resources management in the small .

2-5

اإلدارة السالية في السذخوعات الرغيخةThe financial management in the small enterprises .

enterprises

3-5

إدارة التدػيق والسبيعات في السذخوعات الرغيخةMarketing and sales management in the .

small enterprises
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3-5

عسميات اإلدارة في السؤسدات الرغيخة والستػسصةThe management processes in the small and .

medium enterprises

 1-5إدارة السػارد البذخية في السذخوع الرغيخHuman Resources Management in :

the Small Project

وضائف مجيخ السذخوع في تحفيد العامميغ:
الفعاؿ ىػ الحؼ يتفيع حاجات ورغبات ودوافع العامميغ معو بجالً مغ دفعيع جب اًخ وقد اًخ ألداء ما
مجيخ السذخوع ّ
يصمب مشيع مغ أعساؿ  ،ومغ واجبات السجيخ أف يخبط بيغ أىجاؼ العامميغ وأىجاؼ السذخوع ،وبحلظ يخمق

السشاخ اإليجابي في العسل مسا يػفخ الفخصة لتحفيد العامميغ ويخمق الجافع الحاتي لجييع عمى السذاركة الفعالة.
وتتسثل واجبات مجيخ السذخوع في التحفيد فيسا يمي:
 -1أف يكػف مجيخ السذخوع قجوة لمعامميغ قػالً وفعبلً.

 -2إتاحة الفخصة لمعامميغ لمسذاركة في اإلدارة (مثل تفػيس الدمصة واتخاذ القخار).
 -3العبلقات اإلندانية الصيبة مع العامميغ.

 -4العجؿ بيغ أفخاد السذخوع( ،أف يكػف األداء أساس التقجيخ السادؼ والسعشػؼ).
 -5التػفيق بيغ مرالح العامميغ ومرمحة السذخوع.

 -6مخاعاة الفخوؽ الفخدية لمعامميغ أثشاء التعامل معيع.
 -7تػفيخ مشاخ وبيئة عسل صالحة وصحية.

 -8تجريب وتشسية العامميغ لخفع قجراتيع وزيادة معمػماتيع ومياراتيع.
 -9إتاحة فخص التخقي والشسػ.

 -10تحقيق االنتساء لمسذخوع بحيث يذعخ العاممػف أنيع أصحاب السذخوع.
 2-5اإلدارة السالية في السذخوع الرغيخFinancial Management in the Small Project :
إذا أراد صاحب السذخوع الرغيخ أف يكػف ناجحاً فإف عميو أف يعخؼ كيف يكػف مجي اًخ مالياً يتستع بالكفاءة
والفعالية .ويقاس ىحا الشجاح بسجػ تحقيق أىجاؼ السذخوع .وال شظ أف األىجاؼ السالية ىي التخجسة الحقيقية
والػاقعية ألىجاؼ السذخوع.

مفيػم اإلدارة الساليةThe Concept of Financial Management :
لمػقػؼ عمى مفيػـ اإلدارة ال سالية فإنشا نػجدىا في أىع الػاجبات واألعساؿ التي يجب أف يقػـ بيا صاحب
السذخوع عمى الشحػ اآلتي:
105

105

ISSN: 2617-989X

 -1يجب البحث عغ مرادر التسػيل واالقتخاض البلزمة لمسذخوع لديادة رأس الساؿ السدتثسخ.
 -2يجب التأكج مغ إدارة أصػؿ السذخوع إدارة جيجة لتحقيق أعمى إنتاجية وعائج مسكغ.
 -3يجب أف تجعل الخبحية أساس عسمظ لتغصية كافة مدئػلياتظ ونفقات مذخوعظ.
 -4يجب أف تقيع احتياجاتظ مغ السػاد الخاـ والسعجات واآلالت.
 -5يجب أف تخصط لتدجيج القخوض مغ أرباح السذخوع.

 -6فكخ متى تقػـ بإدخاؿ مشتج ججيج أو التخمز مغ مشتج قجيع.
 -7فكخ متى تتخمز مغ السعجات القجيسة ليحل محميا آالت ججيجة.
الجفاتخ الساليةThe Financial Copybooks :
تعتسج اإلدارة السالية لمسذخوع عمى تػفيخ الجفاتخ الحدابية حتى ُيسكغ استشتاج واستخبلص الشتائج والتحميبلت
والشدب السئػية عمى تقجـ السذخوع مغ عجمو واتخاذ الق اخرات السشاسبة وتذسل ىحه الجفاتخ ما يمي:
 -1دفتخ لتدجيل السذتخيات.
 -2دفتخ لتدجيل السبيعات.
 -3دفتخ لمتدجيل اليػمي لمسرخوفات واإليخادات.
 -4قائسة األرباح والخدائخ.
 -5قائسة السيدانية.

 -6قائسة التجفق الشقجؼ.
التجفق الشقجي لمسذخوعThe Cash Flux For the Project :
مغ السفتخض أف السذخوع الرغيخ سػؼ يشسػ وقج يحيغ الػقت الحؼ يحتاج فيو إلى تسػيل إضافي فيجب أف
تخصط ليحا الصمب ،ولكي تفعل ذلظ فإنظ تحتاج إلى وسيمة تداعجؾ عمى ذلظ وىحه الػسيمة ىي السػازنة الشقجية
وىي تداعجؾ في اإلجابة عمى األسئمة اآلتية:
 -1ىل أحتاج إلى أمػاؿ أخخػ؟
 -2متى سػؼ أحتاج إلييا؟
 -3كع تبمغ الفتخة التي أحتاج فييا إلى ىحه األمػاؿ؟
 -4كع تبمغ قيسة ىحه األمػاؿ؟
 -5مغ أيغ أستصيع أف أحرل عمييا؟
 -6إذا كانت مغ قخض كيف سيتع سجادىا؟
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إف قائسة التجفق الشقجؼ تتعامل مع العسميات الشقجية فقط وىي الشقجية التي تجخل وكحلظ الشقجية التي تخخج مغ
السذخوع ،وىي تخبخؾ عغ الشقجية التي تحتاج إلييا وفي السدتقبل وتجعل ق اخراتظ صادرة عغ دراسة كسا أنيا:
 -1تجعل استخجامظ لمشقجية جيجاً.
 -2تخبخؾ عغ تسػيل اإلنتاج السػسسي لسذخوعظ.
 -3تشطع لظ جسيع التعامبلت الشقجية مغ حدابات مجيشة ودائشة.
 -4تخصط لظ التسػيل البلزـ لمتػسعات.
كيف يسكشظ إعجاد قائسة التجفق الشقجي:
 -1أف تحجد الفتخة السشاسبة لتقديع القائسة (شيخ3 -شيػر6 -شيػر).
 -2أف تحجد وتقجر جسيع الشقجية التي تجخل السذخوع مثل (قخوض -مبيعات -أخخػ).
 -3أف تحجد وتقجر جسيع السرخوفات وااللتدامات التي تحتاج إلى نقجية تخخج مغ السذخوع.
 -4أف تحجد تػاريخ كل عسمية مغ ىحه العسميات ومتى تحجث.
قائسة التجفق الشقجي
م

الفتخة

البيان

الفتخة

الفتخة

الفتخة

التجفقات الجاخمة:

 القخوض -إيخادات

 مبيعات أخخى-1

إجسالي التجفقات الجاخمة
التجفقات الخارجة:

 آالت ومعجات. .. -

 -أخخى

مراريف التذغيل:
 خامات -أجػر

 صيانة .-2

إجسالي التجفقات الخارجة
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-3

صافي التجفقات ()6-7

-4

التجفقات أول الفتخة

-5

التجفقات آخخ الفتخة ()8-7

 3-5إدارة التدػيق والسبيعات في السذخوعات الرغيخةThe Marketing and Sales :
Management in the Small Projects
كيف تدػق لسذخوعظ الرغيخ؟
مع ضيػر التكشػلػجيا الحجيثة ووفخة اإلنتاج وضيػر السشافدة الذجيجة أصبحت السذكمة السعاصخة اآلف ىي كيفية
التدػيق لجحب السدتيمظ لذخاء السشتجات .ال أدؿ عمى ذلظ مغ اإلعبلنات التي نذاىجىا في السجبلت
والرحف اليػمية والتي تكاد ال تخمػ مغ شمب شغل وضيفة مجيخ أو مدؤوؿ لمتدػيق أو لمسبيعات أو االثشيغ
معاً ،والسبلحع أف ندبة كبيخة مغ السذخوعات برفة عامة والسذخوعات الرغيخة برفة خاصة تفذل بدبب
عجـ اىتساميا بالشذاط التدػيقي.
الفخق بيغ الدػق والتدػيق والبيع:
 يقرج بالدػقIntended by Market :
البحث عغ السدتيمظ ذاتو الحؼ يحتاج مشتج مذخوعظ دوف ارتباط بالسكاف أو الدماف.
 ويقرج بالتدػيقIntended by Marketing :
التخصيط لبحث احتياجات أو متصمبات الدػؽ أو السدتيمظ (ىجؼ التدػيق) ثع إنتاج ىحه االحتياجات لتمبية
رغبات العسيل ورضائو عشيا بالجػدة والدعخ السشاسبيغ.
 ويقرج بالبيعIntended by Sell :
ترخيف ونقل ممكية السشتج مغ السذخوع إلى السدتيمظ بسقابل ويتزح مسا تقجـ أو البيع آخخ مخاحل عسمية
التدػيق.
نرائح لراحب السذخوع الرغيخ في مجال التدػيق:
 ال تجمذ وتشتطخ مغ يذتخؼ مشظ بل حاوؿ أف ترل لمسدتيمظ. حجد ما ىي الدمع والخجمات التي يخيجىا السدتيمظ. ما ىي مػاصفات السشتج الحؼ يخيجه السدتيمظ. لساذا يفزل السدتيمظ مشتج معيغ. حجد سعخ مشافذ لدعخ الدػؽ لكي يداعجؾ عمى تحقيق الخبح.108
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 -ما ىي العػامل السؤثخة عمى تدػيق مشتجات مذخوعظ الرغيخ؟

أنػاع عػامل التدػيق
عػامل خارج السذخوع
(ال يسكغ التحكع فييا ولكغ
يسكغ التعامل والتكييف معيا)

عػامل داخل السذخوع
(يسكغ التحكع فييا

عػامل خارجيةExternal factors :
 -1السشافدػن لسذخوعظ :the competitors for your project
 السشافذ ىػ كل مغ يقػـ بإنتاج مشتج أو خجمة مذابية لسا تقجمو ليذارؾ في ندبة السبيعات التي يحتاجياالدػؽ.
 عمى صاحب السذخوع أف يجرس كل شيء ومػاصفات وسعخ مشتجو وأف يحاوؿ أف يتفػؽ أو يتسيد عميو. -2السدتيمظ :the consumer
 يجب دراسة رغبات السدتيمظ واحتياجاتو ومدتػػ دخمو ومعيذتو وأماكغ إقامتو وأذواقو وما ىي أعسارالسدتيمكيغ لمسشتج.
 -3القػانيغ :the lows
 يجب دراسة كل القػانيغ التي يتعامل مذخوعظ معيا والجيات السشفحة ليا مثل قػانيغ ضخيبة السبيعاتوالجسارؾ.
 -4السشاخ االقترادي :the economic climate
 يجب دراسة السعمػمات الخاصة بحخكة االقتراد في السجتسع كاالستيبلؾ والذخاء.عػامل داخميةInternal factors :
وىحه العػامل تدسى عسمياً بالسديج التدػيقي:
أوالً :السشتج :The Product :يجب عمى صاحب السذخوع أف يبحث عغ السشتج (سمعة /خجمة) الجيج الحؼ
يمبي احتياجات السدتيمظ مغ حيث (ترسيع السشتج -شكمو -تعبئتو -مػاصفاتو).
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ثانياً :الدعخ :The Price :ىػ قيسة السشتج ومغ خبللو تقييع السدتيمظ قجراتو الذخائية ويقارف بيغ األسعار
السشافدة لحات السشتج الخاص بظ.
أما عغ العػامل التي تؤثخ عمى تدعيخ مشتجظ فيي:
 تكمفة السشتج  +ىامر الخبح. مدتػػ الصمب عمى السشتج +السشافدة في الدػؽ. السػردوف لمخامات وتػقيتيا.ثالثاً :التخويج :The Promotion :يقرج بالتخويج كيفية االتراؿ بالسدتيمظ لتعخيفو بالسشتج السخاد بيعو
ومحاولة جحبو لذخاء مشتجظ.
وتذسل عسميات التخويج:
 -1اإلعبلف.
 -2البيع الفخدؼ (رجل لمبيع).
 -3وسائل الجعاية  ...كالرحف والسجبلت والتمفديػف واإلذاعة واإلعبلنات والسشذػرات.
 -4السعارض.
ونط اًخ لمتكمفة العالية ليحه الػسائل بالشدبة لمسذخوع الرغيخ فإنشا نػصي باآلتي:
وسائل اإلعالن عغ مشتجات السذخوع الرغيخ:
 -1ثبت يافصة خذبية أو لػحة تجؿ عمى مكانظ في السشصقة.
 -2قبل افتتاح مذخوعظ عمق الفتة تتزسغ بيانات مذخوعظ.
 -3وزع مشذػرات ورقية في السشصقة السحيصة بالسذخوع.
 -4وزع عيشات أو ىجايا رمدية وكخوت معايجة لمعسبلء السيتسيغ عمى سبيل الجعاية.
 -5وزع كخوت شخرية لؤلشخاص الحيغ تتػقع أنيع سيكػنػف عسبلء لظ في السدتقبل.
 -6استفدخ مغ العسبلء الججد كيف ُعخؼ عغ مذخوعظ ألوؿ مخة فقج تجج لجيو أفكا اًر ججيجة لمجعاية.
 -7اشمب مغ بعس وسائل اإلعبلف أف تقايس مشتجاتظ أو خجماتظ مقابل مداحة إعبلنية.
 -8ساىع في أعساؿ السشطسات غيخ الحكػمية أو الجسعيات الخيخية ووزع نذخاتظ مغ خبلؿ أنذصتيا...
لتعصي االنصباع عغ مداىستظ في خجمة السجتسع.
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 -9قجـ عخوضاً خاصة لكبار العسبلء.
 -11قجـ خجمات مجانية لمعسبلء الججد لتكدب ثقتيع أكثخ.

رابعاً :مكان التػزيع:The Distribution Place :
يقرج بحلظ شخؽ تػزيع السشتج لكي يرل إلى السدتيمظ مثل:
 -1قشػات التػزيع.
 -2الػسصاء (افخاد -مؤسدات جسمة -تجدئة -وكبلء).
وتتػقف شخؽ التػزيع عمى:
 -1شبيعة السدتيمظ (نيائي -صشاعي .)....
 -2شبيعة الػسصاء.
 -3شبيعة السشتج.
 -4التكمفة.
تقديسات الدػقTHE MARKET DIVISIONS:


مفيػم الدػقThe concept of the market :

يقرج بالدػؽ حجع الصمب الكمي الستػقع مغ السذتخيغ لدمعة أو خجمة معيشة.
 تقديع الدػقThe Market Division :
ويدتخجـ مفيػـ تقديع الدػؽ لمجاللة عمى تجدئة الدػؽ إلى قصاعات متسيدة مغ السدتيمكيغ ،بحيث يسكغ
اعتبار كل قصاع عمى أنو سػؽ مدتيجؼ يشاسبو مديج تدػيقي متسيد (مشتج +سعخ +تخويج +تػزيع).
ويتع تقديع الدػؽ إلى أنػاع كاآلتي:
 -1تقديع سيكػغخافي :وذلظ حدب الرفات الذخرية أو دوافع الذخاء لجػ السذتخيغ.
 -2تقديع ديسػغخافي :وىػ ييتع بخرائز الدغ والتعميع والجيانة وحجع األسخة والجخل والصبقة االجتساعية
ونػع الدمع السشاسبة ليا مثل( :السبلبذ -األثاث -الديارات -لعب األشفاؿ  ...الخ).
 -3تقديع جغخافي :وذلظ حدب السشاشق الجغخافية :السشاح -السجف -القخػ.
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بحػث التدػيق :ويقرج بيا دراسة وجسع السعمػمات عغ كل أنذصة التدػيق.
ووضيفة بحػث التدػيق ىي:
 -1جسع السعمػمات.
 -2استخجاـ السعمػمات في اتخاذ الق اخرات الستعمقة بالتدػيق.
 -3تصػيخ معارؼ صاحب السذخوع.
 مجاالت بحػث التدػيق :تذسل( :األسػاؽ +الدمع +التخويج +التػزيع  +األسعار).
 دور صاحب السذخوع الرغيخ:
 -1جسع البيانات.
 -2تدجيل البيانات وتبػيبيا في سجبلت السذخوع ودفاتخه.
 -3تحميل البيانات واستخبلص الشتائج.
 -4اتخاذ القخار الستعمق بعسميات التدػيق السشاسبة لمسذخوع.
دراسة سمػك االستيالك:
يجب عمى صاحب السذخوع أو مدؤوؿ التدػيق دراسة سمػؾ السدتيمكيغ لخمق أسػاؽ بيا فخص الحتياجات
العسبلء أو السدتيم كيغ ،وبحيث يسكغ ترسيع السديج التدػيقي السشاسب الحؼ يؤثخ عمى قخار السدتيمظ في
عسمية الذخاء.
 ما ىي دوافع شخاء مشتجات السذخوعات؟
مغ السبلحع أف دوافع الذخاء لجػ السدتيمكيغ لسشتجات السذخوعات قج تكػف أحج الجوافع اآلتية:
 -1دوافع الخبح  :profit motivationأؼ أف الحؼ يجفع السدتيمظ لذخاء السشتج ىػ شخاء السشتج مغ أجل
إعادة بيعو والحرػؿ عمى الخبح.
 -2دوافع عقمية  :metaling motivationبسعشى أف السدتيمظ يقػـ بقياس وحداب الفائجة التي ستعػد عميو
مغ شخاء السشتج.
 -3دوافع أولية  :preliminary motivationويقرج بحلظ أف السدتيمظ يزع أولػيات لحاجاتو األساسية
التي يخيج إشباعيا ثع يحجد قخار شخائو لمسشتجات عمى ىحا األساس.
 -4دوافع التعامل  :dealing motivationأؼ أف السدتيمظ يفزل التعامل مع مذخوع معيغ بالحات
العتبارات أو أسباب معيشة.
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 -5دوافع انتقائية  :selective motivationويقرج بحلظ أف السدتيمظ يفزل انتقاء مشتج معيغ بالحات
لسيدة يفزميا تذبع إحجػ رغباتو.
 -6دوافع عاشفية  :emotional motivationويقرج بحلظ أف العسيل يجب أف يسيل إلى مشتج معيغ يذبع
حاجاتو الشفدية عغ مشتجات أخخػ.
والسبلحع ىشا أف السدتيمظ قج يتػفخ لجيو دوافع أو أكثخ مغ الجوافع الدابقة عشج اتخاذ قخار الذخاء ومغ ثع يجب
عمى صاحب السذخوع مخاعاة ذلظ في استخاتيجية التدػيق.

 4-5عسميات اإلدارة في السؤسدات الرغيخة والستػسصة:

The Management

Processes in the Small and Medium Institutions

مغ خبلؿ استخجاـ ما يمي)1(:
األسمػب األول :تحديغ كفاءة اإلنتاج والتػزيع مسا يجعل وضيفة التدػيق تقترخ عمى تدييل التػزيع الكفء
لمسشتجات والخجمات.
األسمػب الثاني :وىػ تخدد العسبلء في شخاء السشتجات ،ومغ ثع يربح دور التدػيق مقتر اًخ عمى البيع
والتخويج.
األسمػب الثالث :ويعتسج عمى مدؤولية الذخكة في تحجيج الحاجات والخغبات في األسػاؽ السشذػدة باعتبار أف
ىجؼ التدػيق ىػ إشباع تمظ الحاجات والخغبات بأفزل شخيقة مسكشة مغ خبلؿ مبجأ (العسيل دوماً عمى حق

وىػ سيج الدػؽ).

فالسؤسدات الرغيخة والستػسصة تتسيد بأسمػب خاص في عسميات اإلنتاج والتذغيل( )2فيي تشتج مجسػعات
ىائمة مغ الدمع والخجمات الشيائية والػسيصة في شكل شبكة مغ األعساؿ

NETWORKING

،BUSINESS

تختمف فييا درجات التكشػلػجيا وفشػف الرشاعات السدتخجمة مغ مذخوع آلخخ ،حيث تدتخجـ مذخوعات
الخجمات كالدياحة والتعميع والتجريب واالستذارات والصباعة والشقل عمى سبيل السثاؿ ندباً أقل مغ تمظ
السدتخجمة في الرشاعات صغيخة الحجع.
لحا فإف خصط اإلنتاج لمرشاعات الرغيخة تػضع حدب ما يمي -:إنتاج حدب الصمب (بسػجب شمبية مدبقة)-
إنتاج لمتخديغ ولمتدػيق (دوف شمبية مدبقة) -إنتاج لمغيخ كجدء مغ حمقات إنتاج متكاممة (بالعقػد).
 1د .فريذ إٌجار ِ -رجغ ضثك رورٖ ص .778
 2د .فريذ إٌجار ِ -رجغ ضثك رورٖ ص;<.
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االختالف بيغ إدارة الذخكات الرغيخة والكبيخةThe Difference Between the Small and )1( :
Large Companies Management
إف السؤسدة الرغيخة ليا خرػصية ألف ليا وضائف يرعب إنجازىا مغ قبل الذخكات الكبيخةً .
إف القجرة الذخائية اليائمة لمسؤسدات الكبيخة تديل عسمية شخاء واستخجاـ السػاد بكفاءة أكبخ ،إال إف السؤسدات
الرغيخة تدتصيع مشافدة السؤسدات الكبيخة مغ خبلؿ:
 االتراؿ الػثيق مع الدبائغ والسػضفيغ.
 السخونة في اإلنتاج والتدػيق والخجمة في الحاالت التالية:
 التغييخات الستكخرة في الصمب والحاجة إلى كسيات صغيخة مختمفة وتصػيخ سخيع في أساليب التكشػلػجيا.الخيارات االستخاتيجية إلدارة الذخكات الرغيخة والستػسصةThe Strategic Options For the )2( :
Management of the Small and Medium Companies
االستخاتيجية ىي مجسػعة مغ الخيارات التي تمتدـ بيا الذخكة عمى السجػ الصػيل أو الستػسط.
 استخاتيجيات الشذاطThe Activity Strategies :
التخرز :تعتسج عمى إبقاء الذخكة في مجاؿ واحج مغ األنذصة لتصػيخه.
 .1استخاتيجية
ُّ
 .2استخاتيجية التشػع :تشػع تخررات الذخكة ،ىي تختز في ترشيع العجيج مغ السشتجات.
 استخاتيجيات الشسػThe Growth Strategies :
 .1استخاتيجية الشسػ الجاخمي :خمق قجرات ججيجة بفزل األمػاؿ الخاصة بالذخكة ،التسػيل الحاتي لمذخكة.
 .2استخاتيجية الشسػ الخارجي :تشجد مغ خبلؿ تجسيع شخكتيغ أو عجة شخكات ِّ
تقخر الجسع بيغ أصػليا.
 استخاتيجيات الترشيعThe Manufacturing Strategies :
 .1استخاتيجية االستعانة بسرادر خارجية :خيار الذخكة بجعػة شخكاء أو مقاوليغ صغار.

 .َ1تىِثان وٍيفىرد  -رئيص إدارج األػّاي اٌرجاريح اٌصغيرج – ذذرير د .رائذ اٌطّرجِ -روس اٌىرة األردٔي -ػّاْ – =<=-7
ص=.:
2
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 .2استخاتيجية التكامل :انذغاؿ الذخكة في دمػج أعساليػا األساسػية الخاصػة بالسعخفػة التقشيػة ،أعساليػا التجاريػة أو
التسػيمية ،رغبتيا في خمق مؤازرات تدسح ليا بأف تكػف أكثخ إنتاجية.
 استخاتيجيات التشافديةThe Competitiveness Strategies :
 .1استخاتيجية ىجػمية :مغ خبلؿ خفس تكاليف اإلنتاج لمحج األدنى.
 .2استخاتيجية دفاعية :مغ خبلؿ تصػيخ أو تعجيل مشتجاتيا ،رغبتيا في االختبلؼ عسا يصخحو السشافدػف.
السشتجThe Product Strategies :
 استخاتيجيات
َ
 .1استخاتيجية التكيُّف :تعجؿ الذخكة بعس سسات السشتَج مغ أجل تمبية تػقعات السدتيمظ بذكل أفزل.
 .2استخاتيجية التقميج :تمقي الذخكة بسشتَج بعج معايشة نجاحو لجػ مشافذ آخخ.
 .3استخاتيجية االبتكار :تدعى الذخكة لمحرػؿ عمى احتكار مؤقت مغ خبلؿ ُمشتَج مبتكخ.
 استخاتيجيات الدعخThe Price Strategies :
 .1استخاتيجية القذجة :الدعخ أكثخ ارتفاعاً مغ أسعار السشافديغ.
 .2استخاتيجية االنحياز :الدعخ يشحاز لمدعخ السصخوح لمسشافذ الخئيدي في الدػؽ.
 .3استخاتيجية االختخاؽ :الدعخ أقل مغ سعخ السشافديغ.
 .4استخاتيجية مختمفة :سعخ مختمف وفق شخيحة الدبائغ ووفق لخصة الحجد أو الذخاء.
 استخاتيجيات التػزيعThe Distribution Strategies :
 .1استخاتيجية مكثفة :تػزيع مشتج في أكبخ عجد مسكغ مغ نقاط البيع.
 .2استخاتيجية انتقائية :انتقاء نقاط بيع وتػزيع مشتَج حدب معاييخ :السػقع الجغخافي -مشصقة البيع -الساركة.
 .3اسػػتخاتيجية حر ػخية :تػزيػػع السشػػتج فقػػط فػػي نقػػاط البيػػع بسػجػػب عقػػج حر ػخية جغخافيػػة أو مخجعيػػة :أصػػحاب
امتياز (تجار) ،مػزعيغ معتسجيغ.

 .4استخاتيجية الجحب :استخاتيجية تػاصل تعتسج عمى جحب السدتيمظ اليجؼ باتجاه السشتج.
اء مغ خبلؿ:
 .5استخاتيجية الجفع :استخاتيجية تػاصل تعتسج عمى دفع السشتج باتجاه السدتيمظ اليجؼ سػ ً
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 حث شبكة البائعيغ أو السػزعيغ عمى البيع أكثخ. -تصػيخ أعساؿ التخويج لمسشتج في أمكشة البيع.
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أسئمة صح /خصأ ()TRUE/ FAISE
الدـــــــــــــــــــــــــــــــــــــؤال
.1

مغ واجبات السجيخ في السذخوع الحفاظ عمى أىجاف السذخوع فقط

.2

تزع السيدانية في قدع األصػل (األصػل الثابتة  +الستجاولة)

.3

تزع الخرػم الستجاولة (األرباح السحتجدة)

.4

يدتخجم رأس السال العامل في شخاء اآلالت

.5

مغ بشػد التجفقات الخارجية (اآلالت)

.6

مغ عشاصخ السديج التدػيقي (التخويج)

.7

مغ عشاصخ التخويج (السعارض)

.8

مغ وضائف بحػث التدػيق (جسع السعمػمات)

.9

مغ إستخاتيجيات السشتج (إستخاتيجية ىجػمية)

.10

مغ إستخاتيجيات الدعخ (إستخاتيجية التقميج)

 .2أسئمة خيارات متعجدة

صح

خصأ

√
√
√
√
√
√
√
√
√
√

()MULTIPLE CHOICES

 .1مغ بشػد الخرػم الستجاولة في السيدانية:

 .Aدائشيغ.

 .Cأوراؽ دفع.

 .Bاحتياشيات.

 .Dجسيع ما ذكخ صحيح√ .

 .2مغ واجبات اإلدارة السالية في السذخوع الرغيخ:
 .Aالبحث عغ مرادر التسػيل.

 .Cتقييع االحتياجات مغ السػاد الخاـ والسعجات.

 .Bإدارة أصػؿ السذخوع.

 .Dجسيع ما ذكخ صحيح√ .

 .3مغ أنػاع التكاليف في قائسة الخبح والخدارة:

 .Aالسراريف اإلدارية√ .
 .Cاألصػؿ.

 .Bالسبيعات.

 .Dنفقات التأسيذ.

 .4لتحقيق الكفاءة في اإلدارة الشقجية يجب مخاعاة ما يمي:
 .Aدقة استخجاـ الدجبلت.

 .Cالجقة في عسمية التحريل√ .

 .Bحدغ استخجاـ التسػيل.
 .Dجسيع ما ذكخ صحيح.

 .5مغ التجفقات الجاخمة:
 .Aاآلالت.

اإليخدات√ .
ا
.C
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 .Bالخامات.
 .Dالريانة.
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 .6مغ عشاصخ السديج التدػيقي:

 .Bالدعخ√ .

 .Aالسدتيمظ.

 .Cالسشافدػف.

 .Dالقػانيغ.

 .7تذسل مجاالت بحػث التدػيق:
 .Bالدمع.

 .Aاألسػاؽ.

 .Dجسيع ما ذكخ صحيح√ .

 .Cالتخويج.

 .8مغ استخاتيجيات الشذاط في السذخوع الرغيخ:
 .Aاستخاتيجية الشسػ.

 .Cاستخاتيجية التكيف.

 .Bاستخاتيجية التخرز√ .
 .Dاستخاتيجية التقميج.

 .9مغ استخاتيجيات الدعخ في السذخوع الرغيخ:
 .Aاستخاتيجية القذجة.

 .Bاستخاتيجية االنحياز.

 .Cاستخاتيجية االختخاؽ.

 .Dجسع ما ذكخ صحيح√ .

مغ استخاتيجيات التشافدية في السذخوع الرغيخ:

.10

 .Aاستخاتيجية ىجػمية√ .

 .Bاستخاتيجية االبتكار.

 .Cاستخاتيجية االستعانة بسرادر خارجية.

 .Dاستخاتيجية الشسػ الخارجي.

 – 3أسئمة قزايا لمسشاقذة:

الدؤال األول:

 ما ىي واجبات مجيخ السذخوع في التحفيد؟.
الدؤال الثاني:

مجة اإلجابة  /15/دقائق -الجرجات  /15/مغ  100تػجيو اإلجابة الفقخة /5-1/

 كيف يسكشظ إعجاد قائسة التجفق الشقجؼ؟.
الدؤال الثالث:

مجة اإلجابة  /10/دقائق -الجرجات  /10/مغ  100تػجيو اإلجابة الفقخة /5-2/

 ما ىي الشرائح السصمػبة لراحب السذخوع الرغيخ في مجاؿ التدػيق؟.
الدؤال الخابع:

مجة اإلجابة  /15/دقائق -الجرجات  /15/مغ  100تػجيو اإلجابة الفقخة /5-3/

 ما ىي العػامل الخارجية في التدػيق؟.
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مجة اإلجابة  /15/دقائق -الجرجات  /15/مغ  100تػجيو اإلجابة الفقخة /5-3/
الدؤال الخامذ:

 ما ىي أنػاع تقديع الدػؽ؟.

الدؤال الدادس:

مجة اإلجابة  /10/دقائق -الجرجات  /10/مغ  100تػجيو اإلجابة الفقخة /5-3/

 ما ىي دوافع شخاء مشتجات السذخوعات؟.
الدؤال الدابع:

مجة اإلجابة  /20/دقائق -الجرجات  /20/مغ  100تػجيو اإلجابة الفقخة /5-3/

 ما ىي أنػاع استخاتيجيات الدعخ؟.

مجة اإلجابة  /15/دقائق -الجرجات  /15/مغ  100تػجيو اإلجابة الفقخة /5-4/
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الفرل الخامذ:
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الفرل الدادس :دعع وتصػيخ السذخوعات الرغيخة والستػسصة :SMEs
Support and Development of the Small and Medium Enterprises

عشػان السػضػع :دعع وتصػيخ السذخوعات الرغيخة والستػسط:

Support and Development of the Small and Medium Enterprises
كمسات مفتاحية :مشطسات داعسة لؤلعساؿ -مشطسات حكػمية -الغخؼ -بخنامج كاب -التعاونيات.

ممخز الفرلThe chapter summary :

اء مغ
يتشاوؿ ىحا الفرل العشاصخ والػسائل السدتخجمة لجعع وتصػيخ السذخوعات الرغيخة والستػسصة سػ ً
خبلؿ الحكػمات أو السشطسات الجاعسة لؤلعساؿ غيخ الحكػمية باإلضافة لعخض تجارب عالسية في ىحا السجاؿ
باإلضافة لمتعخؼ عمى الجيات السدئػلة عغ نذخ ثقافة ريادة األعساؿ.

السخخجات واألىجاف التعميسيةThe outputs and educational goals :
 .1فيع وسائل دعع السذخوعات الرغيخة والستػسصة.
 .2االشبلع عمى التجارب الشاجحة في عسميات الجعع.
 .3التعخؼ عمى الجيات السدؤولة عغ نذخ ثقافة ريادة األعساؿ.
مخصط الفرلThe chapter scheme :

1-6

دور السشطسات في دعع السذخوعات الرغيخة والستػسصةthe role of organizations in supporting .

2-6

الشساذج الجولية لجعع السذخوعات الرغيخة والستػسصةthe international models for SMEs .

the small and medium enterprises

 3-6الجيات السدؤولة عغ نذخ ثقافة ريادة األعساؿ.

support the authorities responsible for spreading the culture of entrepreneurship

 1-6دور السشطسات في دعع السذخوعات الرغيخة والستػسصة:
The Role of Organizations in Supporting the Small and Medium Enter Prices
أىسية السشطسات الجاعسة لألعسال ووضائفيا:
The importance of Supporting Organizations For Businesses and its Functions
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عخؼ السشطسات بذكل عاـ  Organizationبأنيا (كياف يتذكل مغ أفخاد يعسمػف مع بعزيع البعس في إشار
تُ ّ
تقديع واضح لمعسل لمػصػؿ إلى أىجاؼ ،حيث يتدع عسميا باالستس اخرية) ( ،)1ومشطسات األعساؿ ىي كيانات
اقترادية تيجؼ إلنتاج الدمع والخجمات بيجؼ تحقيق ربح وىي تتفاعل بذكل مدتسخ مع بيئتيا الجاخمية
ومحيصيا الخارجي .ورغع اختبلؼ السشطسات في السمكية والحجع واإلصجارات والقصاع إال أنيا تشقدع إلى أنػاع:
مشطسات أعسال Businesses Organizations :وىي مشطسات يقيسيا أفخاد لسسارسة أنذصة

.1

اقترادية بيجؼ الخبح.
مشطسات حكػمية Government Organizations :وىي التي تقيسيا الجولة وتيجؼ لتحقيق

.2

أىجاؼ عامة ،وىي تشقدع إلى مشطسات حكػمية سيادية تقيسيا الجولة مغ مػاردىا لتقجيع خجمات عامة،
وإلى شخكات حكػمية تقػـ بإنتاج سمع وخجمات مذابية لسا يقػـ بو القصاع الخاص.
التعاونيات The Cooperatives :وىي مشطسات يقيسيا مجسػعات مغ األفخاد بيجؼ تحقيق

.3

أىجاؼ إنتاجية ،أو تجارية ،أو خجمية مذتخكة ليع وليذ لتحقيق الخبح.
مشطسات السجتسع السجني والييئات غيخ اليادفة لمخبح:

.4

 civil society organizations and non- profit bodiesوىي مشطسات ال تيجؼ
لمخبح ذات نفع عاـ تقاـ بيجؼ خجمة أعزائيا ،ودعع أنذصتيع وتحقيق أىجاؼ محجدة في نطاـ
تأسيديا ،وىحا الشػع سيتع التخكيد عميو في دراستشا ألنو يذسل السشطسات الجاعسة لؤلعساؿ ،وفي مقجمتيا
(غخؼ التجارة والرشاعة) ،حيث يتدايج دور ىحا الشػع مغ السشطسات مع تدايج دور القصاع الخاص في
الحياة االقترادية بذكل عاـ واعتساد الكثيخ مغ الجوؿ عمى ىحه السشطسات في تقجيع خجمات الجعع
لمذخكات الرغيخة والستػسصة ونذخ ثقافة ريادة األعساؿ.
السشطسات الجاعسة لمذخكات الرغيخةOrganization Support for Small Enterprises :
لقج تدايج دور وأىسية ىحا الشػع مغ السشطسات مع تدايج أىسية السؤسدات الرغيخة والستػسصة  SMEsفي تشسية
وتصػيخ اقتراديات الجوؿ السختمفة ،وبخاصة في مجاؿ حل مذكمة البصالة وخمق فخص عسل ججيجة ،ليحا
الدبب كاف البج مغ وجػد جيات داعسة ومدانجة لجعع ىحه السؤسدات فشياً ومالياً وإدارياً وتقشياً ،مسا جعل أغمب

1

د .صاٌخ ِهذي اٌؼاِري -د .طاهر ِذطِٕٓ -صىر اٌغاٌثي -اإلدارج :األػّاي -دار وائً ٌٍٕشر ص < -99اٌطثؼح اٌثأيح -ػّاْ-
األردْ <611
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دوؿ العالع تشذئ وكاالت ومشطسات وىيئات لتقجيع ىحا الجعع باإلضافة لتعديد دور غخؼ التجارة والرشاعة
كسشطسات ذات نفع عاـ في تقجيع ىحه الخجمات.
فسثبلً ومشح عاـ  1953يػجج في الػاليات الستحجة وكالة ()SBA

SMALL BUSIMESS

 ADMIMSTRATIONوىي وكالة حكػمية تػفخ دعساً استذارياً وتحسي مرالح األعساؿ الرغيخة ،وىشاؾ
مؤسدات متفخعة عشيا تقجـ الجعع السالي أيزاً.
وفي األردف ىشاؾ بخنامج لجعع وتصػيخ السؤسدات الرغيخة بيجؼ تشسية مفيػـ الخيادة لجػ السجتسع ،ويذسل
الجعع (الفشي -القانػني -االستذارؼ -اإلدارؼ).
ويعػد سبب الحاجة لتأسيذ مشطسات داعسة لؤلعساؿ إلى كػف تأميغ خجمات السؤسدات الرغيخة والستػسصة
يعتبخ مكمفاً برػرة فخدية نط اًخ لمصبيعة الخاصة ليحه السؤسدات ،وفي مقجمتيا كادرىا اإلدارؼ الرغيخ.
ليحه األسباب (تداعج الحكػمات عمى إنذاء ىيئات ومشطسات تدود السؤسدات الرغيخة والستػسصة بخجمات
ومػارد مجعػمة ،إضافة إلى ذلظ يشبغي السؤسدات الخاصة أف تداىع في إنذاء مخاكد دعع لتسػيل ىحه
السداعي))1( .
يسكغ تعخيف السشطسات غيخ الحكػمية بأنيا (( )2ىيئات خاصة ال تدعى إلى تحقيق الخبح وتعكف عمى ترسيع
وتقييع وتشفيح مذاريع وبخامج التشسية التي تداعج عمى تحقيق األىجاؼ االجتساعية) .وقج ازدادت مذاركة ىحه
السشطسات في تشسية السؤسدات الرغيخة والستػسصة مشح عاـ  1975في أغمب الجوؿ الشامية ،حيث يقاؿ أف ىحه
السشطسات ىي أقجر مغ الييئات الحكػمية عمى الػصػؿ إلى السؤسدات الرغيخة في السشاشق الحزخية والخيفية
وإلى القصاع غيخ السشطع.
ويسكغ لمسشطسات غيخ الحكػمية أف تشجح في تعديد السؤسدات الرغيخة والستػسصة إذ ىي تستعت بثقة ودعع
الحكػمة ،ولكغ زيادة تجخميا ال يسكغ أف يكػف بجيبلً لعسل الحكػمة ،كسا أف رسع سياسات واستخاتيجيات تشسية
ىحه الذخكات يجب أف يبقى مغ مياـ الحكػمة ،ويكػف لمسشطسات غيخ الحكػمية مجاؿ التشفيح.

 1دٔ .ثيً جىاد  -إدارج وذّٕيح اٌّؤضطاخ اٌصغيرج واٌّرىضطح – GESTION DES P.M.E -اٌّؤضطح اٌجاِؼيح
ٌٍذراضاخ وإٌشر واٌرىزيغ – تيروخ ;.611
 )7( 2إدارج وذّٕيح اٌّؤضطاخ اٌصغيرج واٌّرىضطح -اٌّرجغ اٌطاتك.
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وتذيخ التجارب العالسية ( )1إلى أف التكمفة اإلجسالية لسداعجة السؤسدات الرغيخة .قج تشخفس نتيجة ازدياد
المجػء إلى السشطسات غيخ الحكػمة؛ فاألنذصة التي تقػـ بيا ىحه السشطسات تخمز الييئات الحكػمية مغ كثيخ
مغ السياـ السدتيمكة لمػقت والسػضفيغ ،ولحلظ قج تعػد عمى الحكػمات فػائج أكبخ إذ ىي أقامت عبلقات مع
ىحه السشطسات بحيث تكػف تشسية السؤسدات الرغيخة ىجفاً مذتخكاً ما بيغ ىحه السشطسات والسشطسات األخخػ
العامة والخاصة عمى الرعيج السحمي واإلقميسي.
يػجج لجػ معطع دوؿ العالع ىيئة حكػمية واحجة مدؤولة عغ وضع سياسات دعع السؤسدات الرغيخة
والستػسصة ،وتقػـ ىحه الييئة بالتشديق مع األجيدة األخخػ العامة والخاصة والسؤسدات غيخ اليادفة لمخبح،
وتقػـ كل دولة بإنذاء مشطسة خاصة ،أو جسعية لتسثيل مرالح السؤسدات الرغيخة والستػسصة)2(.
مالحطات واستشتاجات:
عادة عمى وضع االستخاتيجية العامة لجعع الذخكات الرغيخة والستػسصة.
 .1إف دور الييئات الحكػمية يتخكد ً
 .2إف السشطسات الجاعسة لؤلعساؿ غيخ اليادفة لمخبح ،ىي السحػر الخئيدي في دعع الذخكات الرغيخة
والستػسصة مغ الشاحية التشفيحية لتخجسة خصط وبخامج االستخاتيجية العامة إلى خجمات وبخامج دعع.
 .3إف احج أىع السشطسات الجاعسة لؤلعساؿ ،تتسثل بتشطيع غخؼ التجارة والرشاعة التي تدتصيع بحكع قػانيغ
إحجاثيا ومدؤولياتيا ودورىا وانتذارىا أف تمعب الجور الجاعع األساسي لمذخكات الرغيخة والستػسصة.
 .4إف وجػد غخؼ التجارة والرشاعة ،ال يسشع أبجاً مغ وجػد مشطسات وىيئات وجسعيات وتجسعات ذات نفع عاـ
ال تيجؼ لمخبح تقػـ أيزاً بتقجيع خجمات داعسة لمذخكات الرغيخة والستػسصة ضسغ خصط الحكػمات
واستخاتيجياتيا في ىحا السجاؿ.
 .5إف الخجمات والبخامج الجاعسة لمذخكات الرغيخة والستػسصة ،يجب أف تػضع أو ترسع وفق احتياجات ىحه
الذخكات ومتصمبات تصػيخىا ،وتحديغ تشافديتيا الجاخمية والخارجية.
 .6إف تعخيف السشطسة الجاعسة لؤلعساؿ الػارد في ىحا الفرل يسكغ تصػيخه ليربح عمى الشحػ التالي :ىي
( ىيئة أىمية غيخ ربحية غايتيا تقجيع خجمات الشرح والسذػرة والتجريب لمذخكات الخاصة بيجؼ تصػيخىا
والتخويج ليا وإيراليا إلى مدتػػ العالسية).
 1اٌرمرير اٌطادش  -ذؼسيس اٌّؤضطاخ اٌصغيرج واٌّرىضطحِ -ىرة اٌؼًّ اٌذوٌي -جٕيفِ -ؤذّر اٌؼًّ اٌذوٌي -اٌذورج (-);6
.7=<:
 2د .يىضف ِطؼذاوي -اٌرجارب اٌذوٌيح في ِجاي ذؤطير اٌشرواخ اٌصغيرج واٌّرىضطح -جاِؼح ضذ ودٍة اٌثٍيذي -اٌجسائر
.617
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نساذج الجعع الستاحة لمسذخوعات الرغيخة والستػسصة:

The Available Support

Paradigms For the Small and Medium Enterprises
آفاق تصػيخ السشطسات الجاعسة لألعسال (نساذج دعع الذخكات الرغيخة والستػسصة /دراسة مقارنة بيغ الغخف

الدػرية واإليصالية).

الغخف اإليصاليةItalian Chambers :

عج أنطسة الغخؼ اإليصالية مغ أىع السشطسات الجاعسة لؤلعساؿ (ذات الشفع العاـ) والرادرة بقانػف عاـ وال
تُ ّ
تيجؼ إلى الخبح ،لحلظ فإف اختيار الشسػذج اإليصالي يعػد لؤلسباب التالية:



إنيا نسػذج فخيج مغ نػعو أوروبياً وليا تاريخ عخيق.



إنيػػا تشػػجرج تحػػت ترػػشيف (الشطػػاـ األوروبػػي) الػػحؼ يخزػػع لقػػانػف عػػاـ والتدػػجيل فييػػا إل ادمػػي لجسيػػع السيػػغ
ذات الترشيف التجارؼ والرشاعي والدراعي والحخفي.



إنيػػا شػػػرت نفدػػيا مػػغ خػػبلؿ إنذػػاء شػػخكات داعسػػة لمذػػخكات الرػػغيخة والستػسػػصة ،أو مػػغ خػػبلؿ الخػػجمات
السباشخة التي تقجميا .



إنيا ذات انتذار جغخافي في جسيع السجف اإليصالية وال تقترخ عمى السجف الكبخػ.



إنيا األقخب نسػذجاً لسحاكاة ما تقجمو مغ خجمات وما تقػـ بو مػغ نذػاشات لمشسػػذج الدػػرؼ مػغ السشطسػات
الجاعسػػة لؤلعسػػاؿ ألنيػػا ذات تجخبػػة عخيقػػة فػػي دعػػع الذػػخكات الرػػغيخة والستػسػػصة باعتبػػار أف ىػػحه الذػػخكات
تذكل  %91مغ الذخكات اإليصالية.

وفيسا يمي عخض عغ نسػذج الغخف اإليصالية)1( :
تأسدت أوؿ غخفة في إيصاليا في تػريشػ عاـ  ،1729وفي عاـ  1911صجر قانػف ججيج سسى الغخؼ "غخؼ
التجارة والرشاعة" وسسح لؤلعزاء بأف يخشحػا أنفديع لعزػية مجالذ اإلدارة بذخط أف يقيسػا مجة ال تقل عغ
خسذ سشػات في نفذ السجيشة أو في مشصقة اختراص الغخفة.

 1ضردضد – ٔسارِ -رجغ ضثك رورٖ.
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ويػجج في كل مجيشة يديج عجد سكانيا عغ حػالي ( )211ألف ندسة غخفة تجارة باسع السجيشة تزع (تجارة
وصشاعة وزراعة وحخؼ) وتتبع ىحه الغخؼ التحاد غخؼ لكل مشصقة إقميسية إيصالية التي تشزع إلى االتحاد العاـ
لمغخؼ اإليصالية .union camera
غخؼ التجارة والرشاعة والدراعة اإليصالية يشطسيا القانػف رقع  /29/لعاـ ُ 1993يعخفيا القانػف بأنيا "ىيئات
عامة ذات شخرية اعتبارية تيجؼ لتشسية االقتراد السحمي ،وىي مدتقمة مغ الجانب السالي واإلدارؼ".
ومغ أىع أىجافيا وصبلحياتيا ومدؤولياتيا:
 .1تعديد السرالح االقترادية لمذخكات وتذجيع االنفتاح عمى األسػاؽ العالسية.
 .2تعديد التجريب عمى تشطيع السذاريع والحرػؿ عمى االئتساف مغ قبل الذخكات واالبتكار ونقل التكشػلػجيا
ونذخ التجارة اإللكتخونية وحساية البيئة .
 .3تعديد التشسية االقترادية السحمية والقجرة التشافدية لشطاـ التجارة السحمية .
 .4جسع ونذخ السعمػمات الستعمقة باالقتراديات السحمية واألسػاؽ ونطاـ األعساؿ العاـ.
 .5تػفيخ خجمات التحكيع والتػفيق بيغ الذخكات .
 .6الحق باالنزساـ في األحكاـ السجنية الستعمقة بالجخائع السختكبة ضػج الجسيػػر فػي مجػاؿ االقترػاد والرػشاعة
والتجارة ورفع دعاوػ إلنقاذ السشافدة غيخ السذخوعة.
 .7تقػػجيع آراء ومقتخحػػات إلػػى االتحػػاد األوروبػػي والحكػمػػات السحميػػة واإلقميسيػػة والييئػػات السحميػػة بذػػاف السدػػائل
التي تػثخ عمى اقتراد السشصقة .
 .8مياـ الخصج لؤلعباء اإلدارية التي تقع عمى عاتق الذخكات في التعامل مع اإلدارات العامة.
 .9تذجيع عسميات رفع القيػد التشطيسية وتبديط التبعية والتكامل.
 .11دعع وتعديد السرالح بالشدبة لمذخكات العاممة ضسغ السشصقة اإلقميسية لبلختراص.
 .11تصػيخ الذخكات ضسغ مبادغ حخية السبادرة االقترادية والسشافدة الحخة لؤلسػاؽ .
 .12غخؼ التجارة ىي جدء مغ مشطػمة تتكػف مغ شبكة وششية لمغخؼ والذبكة الجولية.
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 .13غخؼ التجارة تحجث السباد ارت السذتخكة بالتعاوف مع غيخىا مغ الغخؼ اإليصالية واألجشبية مغ خبلؿ شكل
التذبيظ لتشسية االحتياجات الستشامية لمذخكات.
 .14غخؼ التجارة مشزػية تحت مطمة االتحاد اإليصالي لمغخؼ التجارية والرشاعية والدراعية والحخؼ.
1

أوالً :التجخبة اإليصالية ودور غخف التجارة في تسػيل الذخكات الرغيخة والستػسصةThe Italian ) ( :
Experience and the Role of chambers of Commerce in the SMEs Financing

تديصخ الرشاعات الرغيخة عمى البشية اإلنتاجية لالقتراد اإليصالي .ولجػ ( )%45مغ الذخكات اإليصالية
( )11عساؿ أو أقل ،وىحه الشدبة أكبخ مختيغ مغ السعجؿ األوروبي ،ففي ألسانيا وفخندا ال تتعجػ الشدبة
( )%21وفي بخيصانيا ( ،)%31وتداىع الذخكات التي تذغل أقل مغ ( )21عامبلً في تحقيق ( )%42مغ
القيسة السزافة في الرشاعة والخجمات غيخ السالية .أما عجد الذخكات الزخسة التي تذغل أكثخ مغ ()511
عامبلً مػضفاً في إيصاليا فبل تتعجػ ( ،)%21بيشسا ترل ندبة مثل ىحه الذخكات في ألسانيا وفخندا وبخيصانيا
إلى (.)%33
إف بشية القصاع الرشاعي في إيصاليا تختمف عغ تمظ السػجػدة في البمجان األوروبية ألنيا تشتج بذكل أساسي
سمع االستيبلؾ الشيائي والدمع متػسصة التقشية ،وتمعب فييا كثافة رأس ماؿ الترشيع وعسميات اإلنتاج الستقجمة
دو اًر بديصاً وال تدتخجـ التكشػلػجيا العالية ،وتكػف بزائعيا قميمة الحخكة الخارجية -عبخ الحجود -كسا أف

أسعارىا سخعاف ما تتأثخ بطخوؼ الدػؽ .إضافة إلى أف الذخكات اإليصالية ىي أصغخ مغ نطيخاتيا األوروبية
بذكل عاـ باستثشاء صشاعات الديارات والتجييدات السكتبية ،لكغ فجػة السقارنة تتدع مع الذخكات األوروبية في
الرشاعات الستػسصة الحجع التي تدتخجـ ( )511-111عامبلً ،فيي تدتقصب أقل مغ ( )%11مغ إجسالي
اليج العاممة اإليصالية ،بيشسا ترل ىحه الشدبة في ألسانيا إلى ( )%17.51و ( )%16في فخندا و ( )%17في

بخيصانيا.
لقج أضيخ قدع األبحاث في (مرخف إيصاليا  )Bank Of Italyأف األىسية السحجودة لمرشاعات متػسصة
الحجع تربح كبيخة في حاؿ ترشيفيا عمى أساس ممكيتيا ألنيا غالباً ما تتجسع عمى شكل مجسػعات ضسغ
تشطيسات تدسى (اتحاد شخكات) .ويعكذ مدتػػ التػضيف فييا ضخامة عجد ىحه السذاريع الرغيخة ،ففي
إيصاليا ( )751.111مذخوع صغيخ ومتػسط يذغل كبلً مشيا ( )51-11عامبلً وىحه السذاريع عبارة عغ
شخكات تعسل جشباً إلى جشب ويرل عجدىا إلى ( )2.311.111مذخوع فخدؼ ،ففي الذساؿ اإليصالي ()251
شخكة إلنتاج الكخاسي متشافدة فيسا بيشيا ،لكشيا تتعاوف بذكل اخترت فيو كل شخكة بجدء مغ تمظ الرشاعات

 1د .دمحم خاٌذ اٌّهايٕي  -اٌؼىٌّح وذذذياخ ِٕشآخ اٌصٕاػاخ اٌصغيرج واٌّرىضطحِ -ؼهذ هيثا ;ِ -611رجغ ضثك رورٖ.
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فحققػا إنتاجية عالية ونػعية مستازة مشافدة عالسياً ،وفي ىحا الدياؽ فإف مشطسة  -Confcommercioاالتحاد

التجارؼ اإليصالي العاـ -يزع ىحه السذاريع ويعتبخ أكبخ مسثل في إيصاليا ألنو يزع أكثخ مغ ()751.111
مذخوعاً في قصاعات الرشاعة والتجارة والدياحة والخجمات.
ثانياً :دور االتحاد والذخكات اإليصالية  Confcommercioمع السرارف:
يعتبخ ىحا االتحاد بسثابة مشطسة أو تجسع لمذخكات اإليصالية في مجاؿ الخجمات والدياحة والتجارة وىػ مغ
أنذط السشطسات اإليصالية الجاعسة لؤلعساؿ في مجاؿ تدييل عسميات كفالة القخوض لمذخكات الرغيخة
والستػسصة ،وذلظ في مجاؿ التسػيل الستػسط األجل الحؼ يتخكد عمى رأس الساؿ العامل والتسػيل التأجيخؼ
والتسػيل الصػيل مغ خبلؿ ما يمي:
-

تدخيع عسميات التحقق مغ السذاريع وإجخاءات مشح القخوض.

-

السرادقة عمى الكفاالت السقجمة.

-

التسػيل الرحيح لبلحتياجات األندب.

-

الػصػؿ إلى تكمفة حقيقية لؤلمػاؿ السقتخضة.

-

تػػأميغ األم ػػاؿ البلزمػػة لتسػيػػل رأس السػػاؿ العامػػل ،وتحقيػػق االنػػجماجات ،والتسػيػػل التػػأجيخؼ (أؼ اسػػتئجار
التجييدات).

بيشسا يتػجو التسػيل شػيل األجل بأشكالو العجيجة إلى مقابمة التصػرات الستشامية لؤلصػؿ الثابتة ،ما يختبط غالباً
بشطاـ الكفاالت التي تداعج في التقميل مغ مخاشخ رأس الساؿ .كسا أف مرجر األمػاؿ في ىحه الحالة ىي
السرارؼ ذاتيا .وناد اًر ججاً ما تكػف مغ األمػاؿ الخاصة.
ثالثاً :جسعيات تبادل الكفاالت والرشاعات الرغيخة والستػسصة الحجع
Mutual Guarantees SME's & Societies
وىي شخكات وسيصة غايتيا ضساف سجاد القخوض كبجيل عغ تقجيع الزسانات التي يعجد أصبلً أصحاب
الرشاعات الرغيخة والستػسصة الحجع عغ تقجيسيا ،ومشيا جسعيات تبادؿ الكفاالت التي أسدت بسبادرة مغ
غخؼ التجارة واتحادات األعساؿ التجارية والسرارؼ  ،لتكػف بسثابة حمقة وصل بيغ أشخاؼ ثبلثة :الرشاعات
الرغيخة والستػسصة الحجع -السرارؼ -الدمصات العامة .ليحا الغخض تع تأسيذ صشاديق الكفاالت مغ قبل
الجوؿ أو إدارات السشاشق كأداة فعالة في مجاؿ خجمة الرشاعات الرغيخة والستػسصة الحجع ،وتتجخل ىحه
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الرشاديق مباشخة تجاه السمتدـ أو كزامغ لبللتداـ السأخػذ مغ قبل جسعيات تبادؿ الكفاالت ،مسا يؤدؼ إلى تأثيخ
فعاؿ بيغ القصاعيغ العاـ والخاص.
كل مغ جسعيات تبادؿ الكفاالت وصشاديق الكفاالت لمػصػؿ إلى الحل األمثل الستثسار القخوض في
وتدعى ُ
عادة ما تفتقج إلى الزسانة الزخورية السصمػبة مغ السرارؼ
الرشاعات ذات الحجع الرغيخ والستػسط ،والتي
ً

مسا يؤدؼ إلى تذكيل عبلقة ثابتة عمى السجػ الصػيل.

رابعاً :مالحطات حػل مشطسات الجعع اإليصالية والغخف التجارية (دراسة مقارنة مع سػرية):
تتمقى ىحه الذخكات مجسػعة مغ أساليب الجعع حدب نػع السشطسات الجاعسة مغ (غخؼ واتحادات وجسعيات.
يػجج في إيصاليا مجسػعة واسعة مغ السشطسات الجاعسة لؤلعساؿ مشيا عمى سبيل السثاؿ في مشصقة
(( )VENETOشساؿ شخؽ إيصاليا):


غخؼ التجارة والرشاعة والدراعة والحخؼ (برػرة مجتسعة) .CAMERA DEL COMMERCO



االتحاد اإليصالي في مجاؿ الخجمات والدياحة والتجارة (.)COMFOCOMMERCIO



تجسع مرجرؼ . VERONA



تجسع صشاعيي فيشيديا مغ أجل الترجيخ .INVEXPORT



تجسع الذخكات الرغيخة والستػسصة في مجيشة .(API) VICENZA



تجسع شخكات ومرشعي فيشيديا.



اتحاد السيغ اليجوية (.)COMFORRISANAT



معيج التجارة الخارجية اإليصالي (ايتذو) تابع لمحكػمة.



الغػخؼ اإليصاليػػة تذػػسل (التجػػارة والرػػشاعة والد ارعػػة والحػػخؼ مجتسعػػة) ،وىػػي مؤسدػػات شػػبو رسػػسية تخزػػع
لقانػف عاـ يحجد صبلحياتيا ومدؤولياتيا وتذخؼ عمى الدجل التجارؼ ،والتدػجيل فييػا إل ادمػي لجسيػع األفػخاد
والذػػخكات التػػي تػداوؿ عسػبلً اقترػػادياً مسػػا يسشحيػػا مػػارد كبيػخة مشتطسػة لتقػػجيع خػػجمات ونذػػاشات عجيػػجة ،فػػي

حيغ أف الغخؼ الدػرية يفتخض أف تقػـ بخجمات وأنذصة ججيجة لتصػيخ قصاع األعسػاؿ ولكػغ دوف أف تستمػظ
الس ػػارد السصمػبػػة (كػػػف التدػػجيل فييػػا غيػػخ إل ادمػػي ولعػػجـ إش ػخافيا عمػػى الدػػجل التجػػارؼ كسػػا ىػػػ الحػػاؿ فػػي
الغخؼ اإليصالية).
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تشتسػي الغػخؼ اإليصاليػة إلػى الشطػاـ األوروبػي مػغ غػخؼ التجػارة الػحؼ تعتبػخ بسػجبػو الغػخؼ مؤسدػات عامػة
تذخؼ عمى الدجل التجارؼ والتدجيل فييا إلدامي ،في حيغ أف الشطاـ االنجمػساكدػني لمغخؼ والحؼ تتبع لو
غػخؼ انكمتػ اخ وبمجيكػػا تكػػف الغػػخؼ مؤسدػات خاصػػة غيػخ مذػخفة عمػى الدػػجل التجػارؼ ،أمػػا الغػخؼ الدػػػرية
فتعتبخ قصاعاً مختمصاً.
 إحػػجػ أىػػع وضػػائف الغػػخؼ اإليصاليػػة ىػػي السخجعيػػة والتسثيميػػة أؼ أف الغػػخؼ تستمػػظ قاعػػجة بيانػػات لجسيػػع
الذػػخكات العاممػػة فػػي السجػػاؿ االقترػػادؼ فيػػي مخجػػع معمػمػػات تسثػػل أصػػحاب السيػػغ واالختراصػػات
وتعبخ عغ رأييع كػف التدجيل فييا إلدامي لمجسيع.
في حيغ أف ىاتيغ الػضيفتيغ ال تدتصيع الغخؼ الدػرية تأديتيسا بفاعمية كاممة لعجـ إشخافيا عمػى الدػجل
التجػػارؼ والرػػشاعي لجسيػػع العػػامميغ فػػي الحقػػل االقترػػادؼ( ،أؼ أف الػضيفػػة مقدػػسة بػػيغ الغػػخؼ التجػػارة
والرشاعية وبيغ الدجل التجارؼ).
 قامػػت الغػػخؼ اإليصاليػػة بتأسػػيذ شػػخكات وم اخكػػد خػػجمات خاصػػة تابعػػة لمغخفػػة مػػغ بيشيػػا( :م اخكػػد لتػػخويج
الرادرات – مخاكد لمتجارة الخارجية – مجارس تجارية – مجارس ميشية -شخكات لجعع الذخكات الرغيخة
والستػسصة -مخاكد معارض -مخاكد لمفحز واالختبارات -بػرصة عقارات) ،وذلػظ بيػجؼ تقػجيع خػجمات
ججيجة ألعزائيا بذكل مدتقل عغ وضائف غخؼ التجارة التقميجية ،في حيغ أف الغػخؼ الدػػرية ورغػع أف
القانػف  /131/لعاـ  1959قج خػليا في السادة ( )59إحجاث وإدارة الذخكات ذات الريغة التجارية التي
مغ شأنيا خجمة التجارة والجعاية ليا كالسعارض الجائسة واألسػاؽ وغيخىا.
وكمسة (غيخىا) الػاردة في القانػف يسكغ أف تذسل جسيع الس اخكػد التجاريػة والذػخكات والسػجارس التػي سػبق
ذكخىػػا أنف ػاً التػػي أقامتيػػا الغػػخؼ اإليصاليػػة ،ورغػػع ذلػػظ فػػإف الغػػخؼ الدػػػرية لػػع تدػػتفج مػػغ ىػػحه الرػػبلحية
بالذكل الكامل.
 تقػػػـ الغػػخؼ اإليصاليػػة باإلضػػافة لؤلعسػػاؿ الخوتيشيػػة لمغػػخؼ مػػغ تدػػجيل وترػػجيق ب ػخبط شػػبكة السعصيػػات
التػػي تدػػتخجميا إلػػى الذػػخكات السدػػجمة لػػجييا ،كسػػا تقػػػـ بتحميػػل السعمػمػػات الستاحػػة لػػجييا ونذػػخىا برػػػرة
دوريػػة .وىػػي تتعػػاوف فػػي مجػػاؿ الج ارسػػات واألبحػػاث مػػع الجامعػػات والس اخكػػد العمسيػػة الخاصػػة ،كسػػا تقػػػـ
بتشطيع دورات لمتحزيخ مغ أجل التقجـ المتحاف الحرػؿ عمى تدجيل السيغ التجارية.
 تعتسػػج الغػػخؼ اإليصاليػػة فػػي الحرػػػؿ عمػػى السعمػمػػات عػػغ األس ػػاؽ الخارجيػػة وفػػي دعػػع السذػػاركة فػػي
السعػػارض وتشطػػيع البعثػػات التجاريػػة عمػػى غػػخؼ التجػػارة اإليصاليػػة -األجشبيػػة السذػػتخكة والتػػي تزػػع ()38
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غخفة مذػتخكة فػي الخػارج تتبػع التحػاد الغػخؼ اإليصاليػة وىػي بػحلظ تعتبػخ نػافػح خارجيػة لمغػخؼ اإليصاليػة
بيجؼ تخويج الرادرات اإليصالية.
ف ػػي س ػػػرية يسك ػػغ االس ػػتفادة م ػػغ تشط ػػيع مج ػػالذ رج ػػاؿ األعس ػػاؿ الد ػػػرية – العخبي ػػة واألجشبي ػػة السذ ػػتخكة
لتحقيق نفذ األىجاؼ الدابقة مغ خبلؿ تفعيميا وتحػيميا لشقاط ارتباط معمػماتي مع الخارج.
 يػجج في إيصاليا بحجود ( )104غخفة تجارة ،تذسل جسيع السجف التي يديج عػجد سػكانيا عػغ ( )200ألػف
ندسة تقخيباً ،كسا يػجج اتحاد لمغخؼ في كل مشصقة يتبع في الشياية التحاد الغخؼ اإليصالية ومقخه روما.
 تقػـ الغخفة في كل مجيشة إيصالية حتى ولػ كانت صغيخة بعجد سكانيا مثل غخفة تجارة فيشيديا بفتح فػخوع
ليا في مشاشق جغخافية ضسغ الحجود اإلدارية لسشصقػة السجيشػة تقػجـ خػجمات التدػجيل والترػجيق لمذػخكات
الستػاجػػجة فػػي السشصقػػة السعشيػػة .وجسيػػع ىػػحه الفػػخوع تتبػػع السخكػػد الخئيدػػي فػػي السجيشػػة وىػػحا مػػا يدػػاعج فػػي
تقجيع الخػجمات برػػرة أسػيل ،فػي حػيغ أف الغػخؼ الدػػرية تتخكػد فػي السػجف األكثػخ سػكاناً فػي السحافطػة
مسا يؤدؼ لرعػبة الػصػؿ إلى خجمات الغخفة (وبخاصة في غخؼ السحافطات الدػرية).
 يعتسج ترشيف الذخكات في إيصاليا وفي تحجيج الخسػـ الدشػية عمى نػع الذخكة القانػني (شػخكة فخديػة –
شخكات أشخاص -شخكات أمػاؿ) وليذ عمى قجـ الذخكة أو سسعتيا كسا ىػ الحاؿ في الغخؼ الدػرية.
 أغمػػب الذػػخكات والتجسعػػات الخاصػػة لمسرػػجريغ أو لمسشتجػػيغ السػجػػػدة فػػي إيصاليػػا لػػجييا عبلقػػات تعػػاوف
وثيػػق مػػع غػػخؼ التجػػارة اإليصاليػػة رغػػع كػنيػػا مؤسدػػات خاصػػة  %100باعتبػػار أف الغػػخؼ اإليصاليػػة
تذجع إقامة مثل ىحه الييئات مادامت تيجؼ لجعع وتصػيخ الذخكات اإليصالية.
 أغمب خجمات الغخؼ التجارية غيخ التقميجيػة مثػل الػجورات واالستذػارات والسعمػمػات يػتع تقػجيسيا لمذػخكات
السد ػػجمة ض ػػسغ رس ػػع مع ػػيغ ،أؼ أف عز ػػػية الغخف ػػة ال تخ ػػػؿ الذ ػػخكة الحر ػػػؿ عم ػػى جسي ػػع الخ ػػجمات
والشذاشات برػرة مجانية وذلظ بيجؼ استسخار وجػد مػارد مادية لمغخفة إلقامة مذاريع وخجمات ججيجة.
 رغع أف غخؼ التجارة اإليصالية بحكع قانػف تأسيديا ال تيجؼ إلى الخبح إال أف جسيع نذاشاتيا وخػجماتيا
مأجػرة لتغصية تكاليف إقامة مثل ىػحه الخجمات ،وأف ىػجؼ عبػارة (ال تيػجؼ إلػى الػخبح) ىػػ أف ال يكػػف
اليجؼ الخئيدػي مػغ تقػجيع الخجمػة ىػػ الػخبح السػادؼ فقػط بػل أف يكػػف اليػجؼ مػغ ذلػظ ىػػ تقػجيع الخجمػة
بحج ذاتيا؛ فإف كانت ىحه الخجمة رابحة (أو مغصية لتكاليفيا) فإف ذلظ يكػف أم اًخ مدتحدشاً.
 2-6الشساذج الجولية لجعع السذخوعات الرغيخة والستػسصة:
The International Models To support the Small and Medium Enterprises
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ويسكغ ذكخ أىع الشساذج الجولية لمسذخوعات الرغيخة والستػسصة الحجع والتي تتسيد باآلتي.)1( :
 -1الجعع الحكػمي الجائع لتمظ البخاعع الججيجة لمسذخوعات.
 -2تػفيخ دراسات الججوػ لتمظ السذخوعات مجاناً.

 -3تػفخ و ازرة متخررة في شؤوف السذخوعات الرغيخة والستػسصة.
 -4تقجيع األراضي مجاناً وكحق انتفاع فقط لتجشب مزاربات األراضي.
 -5الجعع الكبيخ مغ الذخكات الزخسة العسبلقة لمسذخوعات الرغيخة.
 -6تقجيع البحػث والتصػيخ السجانية لمسذخوعات الرغيخة والستػسصة.
 -7تقجيع قخوض بجوف أسعار فائجة أو بأسعار فائجة مشخفزة يصمق عمييا  soft ladnsومع فتخات سساح
شػيمة حتى يحقق السذخوع عائج في فتخة استخداد لخأس الساؿ مشاسبة.
 -8تػفيخ التجريب السدتسخ لخواد األعساؿ.
 -9تػفيخ التعميع السشاسب لحاجات السذخوع الرغيخ والستػسط.
 -11تػفيخ اإلعفاءات الزخيبية والجسخكية لمسذخوعات الرغيخة باعتبارىا تحل مذكمة البصالة.
وفيسا يمي شخح ألىع التجارب والشساذج العالسية:
التجخبة الدػيدخية : The Swiss experiment
حيث تقػـ الجامعات بإعجاد كػادر رواد األعساؿ الستخرريغ مع التعميع والتجريب السشاسب وبشاء حاضشات
األعساؿ والحاالت العسمية السداعجة لتشسية القجرات القيادية لخواد األعساؿ.
التجخبة األلسانية :The German experiment
يتع اكتذاؼ األنساط القيادية لخواد األعساؿ في سغ السخاىقة ما بعج العاشخة في أكاديسيات تعج الختبار وتجريب
الذباب عمى ريادة األعساؿ والتجريب الريفي السداعج عمى التعخؼ عمى الػاقع التصبيقي.
التجخبة الفخندية :The French experiment
تقػـ السجرسة الفخندية لئلدارة بالتجريب السدتسخ لدشػات الكتذاؼ القيادات حدب االحتياجات في القصاعات
السختمفة ،ومشيا رواد األعساؿ لمسذخوعات الرغيخة والستػسصة.
التجخبة اليابانية :The Japanese experiment
 1اٌّصذر :د .فريذ إٌجار -اٌصٕاػاخ واٌّشروػاخ اٌصغيرج واٌّرىضطح اٌذجُ – اٌذار اٌجاِؼيح -اإلضىٕذريح ;.611
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تقػـ األسخة (الجج -األب -األبشاء -األحفاد) بالتجريب السكثف عمى إدارة السذخوع الرغيخ وبشاء روح الفخيق
والتخكيد عمى الجػدة والتقميج حتى السبادرات واختخاؽ األسػاؽ.
التجخبة اليشجية :The Indian experiment
يعسل معيج اليشج لمتكشػلػجيا مع االتحادات الرشاعية عمى تجريب الكػادر عمى ريادة األعساؿ الرغيخة
والستػسصة الحجع.
التجخبة اإلسبانية :The Spanish experiment
يقػـ معيج الترجيخ اإلسباني بالتجريب واإلعجاد الفعاؿ لخواد األعساؿ في الرشاعات الرغيخة عمى الترجيخ
وفتح األسػاؽ وفغ البيع وقياس السخاشخ ومػاجية السشافدة.
التجخبة الساليدية :The Malaysian experiment
يذجع االقتراد الساليدؼ عمى تكػيغ كيانات اقترادية ججيجة وتجريب رواد األعساؿ عمى بشاء مذخوع صغيخ
لمترجيخ.

 3-6الجيات السدؤولة عغ نذخ ثقافة ريادة األعسال:

The authorities responsible for

Spreading the Culture of Entrepreneurship

مغ الػاضح أف ريادة األعساؿ كعمع وتصبيق وتجريب ُيعشى بالتحػؿ لمعسل الحخ وإنذاء السذخوع الرغيخ قج
أصبح مثا اًر لبلىتساـ مغ قبل العجيج مغ الجيات العامة والخاصة عمى مدتػػ العالع ولكل دولة تجخبتيا الخاصة
عادة:
إال أنو بذكل عاـ فإف الجيات السعشية تتسثل ً
 -1الجيات الخسسية والػ ازرات السعشية بجعع العسل الحخ وتأسيذ السذخوعات ودعسيا.
 -2الجامعات والسعاىج العامة والخاصة والكميات الستخررة بإدارة األعساؿ أو إقامة السذاريع.
 -3السشطسات غيخ الحكػمية التشسػية و االتحادات والجسعيات األىمية والغخؼ بجسيع أشكاليا كػنيا مدتفيجة مغ
دعع إقامة السذخوعات الرغيخة ومتشاىية الرغيخ الشاجحة والتي ال يدتصيع إقامتيا سػػ رواد األعساؿ.
 -4السشطسات اإلقميسية والجولية السعشية بتشذيط ودعع األعساؿ مثل مشطسة العسل الجولية عمى سبيل السثاؿ التي
أنذأت بخنامجاً تجريبياً عالسياً اسسو ( )KABوىػ مشيجية التجريب لخمق الػعي حػؿ ريادة األعساؿ بيغ
الذباب ،وىي تدتخجـ مشح أوائل التدعيشات.
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أما السدتفيج ون السحتسمػن مغ ىحا البخنامج فيع:
 السدتفيجوف بذكل مباشخ :السعمسيغ في التعميع الثانػؼ والسجربيغ في مؤسدات التجريب السيشي والتقشي
وأساتحة التعميع العمي الحيغ تجربػا عمى محتػػ دورة  KABواستمسػا شيادتيا.
 السدتفيجوف بذكل نيائي :الذابات والذباف السدجميغ في السجارس ومؤسدات التجريب والتعميع العالي.
أما اليجف فيػ :تعديد قجرات الحكػمات والييئات في تػفيخ تعميع ريادة األعساؿ لمحج مغ البصالة بيغ
الذباب.
وىحا البخنامج يتػجو بذكل أساسي إلى:
 تشسية االتجاىات اإليجابية نحػ السشذآت السدتجامة والعسل الحخ وريادة األعساؿ االجتساعية.
 خمق الػعي حػؿ العسل في السؤسدات وحػؿ التػضيف الحاتي كخيار ميشي لمذباب.
 تػفيخ السعخفة عغ الرفات السخغػبة الفتتاح وتذغيل أؼ مؤسدة ناجحة.
 إعجاد الصبلب ليربحػا أفزل مػضفيغ مغ خبلؿ تحديغ فيع األعساؿ والتكيف مع أقػػ السػاقف الدمػكية
اإليجابية.
 إنذاء ثقافة مدؤولية السذاريع بيغ الذابات والذباف -رجل أعساؿ الغج.
 تذجيع الرفات مثل السبادرة واالبتكار واإلبجاع والسخاشخة بيغ الذباب.
 زيادة فيع الذباب لجورىع كخجاؿ أعساؿ الحؼ يسكغ أف يكػف في تذكيل مدتقبميع وكحلظ ببلدىع.
 تعديد السيارات -كيفية تصبيق السيارات السيشية مع واقع وضائف ججيجة ولجت في الغالب مغ قبل القصاع
الخاص.
تذسل خصػات :KAB
 السخحمة التجخيبية (مجتيا حػالي سشتيغ).
 مخحمة التعميع (مجتيا تعتسج عمى استخاتيجية الحكػمة).
يتزسغ البخنامج:
 لعبة العسل (الحؼ يحاكي السعامبلت داخل السؤسدة وبيغ الفاعميغ في الدػؽ).
 مدابقة خصة األعساؿ.
السجربيغ عمى دعع الصبلب لتذغيل مذخوع مجرسة حقيقة خبلؿ دورة تجريبية.
 السجربيغ ّ
 نطاـ الخصج والتقييع:
السجاالت التقشية التي تغصييا :التجريب عمى السيارات ،ريادة األعساؿ ،الجشذ ،السدؤولية البيئية،
والتعاونيات ،واإلعاقة ،وتشطيع السذاريع االجتساعية.
134
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المغات:
متػفخة في  23لغة :العخبية -األذربيجانية -البياسا -اإلنجونيدية -الريشية -اإلنجميدية -الفارسية -الفخندية-
الجػرجية -قازاقدتاف -قيخغيدستاف -الكخدية -الوس -مشغػليا -الخوسية -البختغالية -الدشيالية -اإلسبانية-
الدػاحمية -الصاجيكية -التيتع -والفيتشامية.
ما ىي نقاط قػتو؟
 التفاعمية مع الستعمع ومشيجية تذاركية التجريذ والسػاد.
 تجريب السعمسيغ /السجربيغ /األساتحة كل خصػة عمى حجا.
 القجرة عمى التكيف مع متصمبات السشاىج الجراسية الػششية.
 يسكغ أف تحقق عمى نصاؽ الدخعة واالستجامة ،التي يجخؼ تشفيحىا مغ خبلؿ اليياكل التعميسية الػششية.
 نقل إمكانية إعادة التجريب لمييئات الػششية مغ خبلؿ مجسػعات تشسية السيارات األساسية داخل الشطاـ
التعميسي (في كثيخ مغ األحياف تجرب مجربي السعاىج).
 يتع تحجيث مشيجية  KABكل عاميغ.
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أسئمة صح /خصأ ()TRUE/ FAISE
صح

الدـــــــــــــــــــــــــــــــــــــؤال
.1

مشطسات السجتسع السجني ىي مشطسات حكػمية

.2

السشطسات غيخ الحكػمية ىي ىيئات خاصة

.3

التكمفة اإلجسالية لسداعجة السذخوعات الرغيخة تشخفس نتيجة ازدياد المجػء لمسشطسات غيخ

خصأ

√
√
√

الحكػمية.
.4

دور الييئات الحكػمية يتخكد عمى وضع استخاتيجية عامة.

.5

مغ أىع السشطسات الجاعسة لألعسال ىي التعاونيات

.6

السشطسات الجاعسة لألعسال ىي مشطسات ربحية.

.7

الغخف اإليصالية تتبع الشطام األوروبي لمغخف

.8

تعتسج التجخبة األلسانية في ريادة األعسال عمى اكتذاف األنساط القيادية لخواد األعسال في

.9

تعتسج التجخبة اليشجية في ريادة األعسال عمى تكػيغ كيانات اقترادية ججيجة

.10

مغ السشطسات الجولية التي صسست بخنامج (كاب) مشطسة اليػنيجو

√
√
√
√
√

سغ السخاىقة.

 .1أسئمة خيارات متعجدة

√
√

(MULTIPLE CHOICES

 .1مشطسات األعسال ىي مشطسات لسسارسة أنذصة:

 .Aتيجؼ لمخبح√ .

 .Bال تيجؼ لمخبح.

 .Cخجمات تعاونية.

 .Dخجمات تذاركية.

 .2السشطسات غيخ الحكػمية ىي:
 .Aىيئات خاصة تيجؼ لمخبح.
 .Cىيئات تعاونية.

 .Bىيئات خاصة ال تيجؼ لمخبح√ .
 .Dىيئات استثسارية.

 .3مغ أنػاع السشطسات الجاعسة لألعسال:

 .Aغخؼ التجارة والرشاعة√ .
 .Cغخؼ األرباح.

 .Bغخؼ اإلنتاج.

 .Dغخؼ الحخفييغ.

 .4تشجرج الغخف اإليصالية تحت مدسى:
 .Aالغخؼ االنغمػساكدػنية.
 .Cالغخؼ السختمصة.

 .Bالغخؼ األوروبية√ .
 .Dالغخؼ العامة.

.E

 .5تبمغ ندبة لمذخكات اإليصالية التي تزع مغ  /10/عسال فأقل:
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√ %45 .A

%30 .B

%60 .C

%90 .D

 .6يختكد التسػيل الستػسط األجل في جيات التسػيل اإليصالي عمى:

 .Bرأس الساؿ العامل√ .

 .Aرأس الساؿ الثابت.

 .Dالتكاليف اإلجسالية.

 .Cاألصػؿ الثابتة.

 .7أغمب الخجمات االستذارية لمغخف اإليصالية:
 .Bتعاونية.

 .Aمجانية.

 .Dتذاركية.

 .Cمأجػرة√ .

 .8تعتسج التجخبة الدػيدخية في دعع ريادة األعسال عمى:

 .Aالتجريب مغ قبل األسخة.

 .Bاكتذاؼ األنساط الخيادية.

 .Cبشاء حاضشات األعساؿ √

 .Dتكػيغ قيادات إدارية ججيجة

 .9ييجف بخنامج  KABلتجريب ريادة األعسال إلى:
 .Aتػفيخ السعخفة عغ الرفات السخغػبة إلنتاج  .Bخمق الػعي حػؿ العسل الحخ.
مؤسدة ناجحة.

 .Cتذجيع صفات السبادرة.

 .Dجسع ما ذكخ صحيح√ .

 .10مغ نقاط قػة بخنامج :KAB
 .Aالتفاعمية

 .Bالقجرة عمى التكيف.

 .Cالتذاركية.

 .Dجسيع ما ذكخ صحيح√ .

 – 3أسئمة قزايا لمسشاقذة:

الدؤال األول:

 ما ىي أنػاع السشطسات؟.
الدؤال الثاني:

مجة اإلجابة  /20/دقائق -الجرجات  /20/مغ  100تػجيو اإلجابة الفقخة /1-6/

 لساذا تع اختيار السخكد الخارجي لمغخؼ التجارية اإليصالية في مشصقة  Venetoلتكػف نسػذجاً لجعع
السذخوعات الرغيخة؟.

الدؤال الثالث:
137

مجة اإلجابة  /20/دقائق -الجرجات  /20/مغ  100تػجيو اإلجابة الفقخة /1-6/
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 ما ىي ميدات الشساذج الجولية لجعع السذخوعات الرغيخة؟.
الدؤال الخابع:

مجة اإلجابة  /30/دقائق -الجرجات  /30/مغ  100تػجيو اإلجابة الفقخة /2-6/

 ما ىي الجيات السعشية بجعع ثقافة ريادة األعساؿ عالسياً؟.
الدؤال الخامذ:

مجة اإلجابة  /20/دقائق -الجرجات  /20/مغ  100تػجيو اإلجابة الفقخة /3-6/

 ما ىي نقاط قػة بخنامج KAB؟.

مجة اإلجابة  /10/دقائق -الجرجات  /10/مغ  100تػجيو اإلجابة الفقخة /3-6/
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الفرل الدادس:

السخاجعThe references :
 .1التقخيخ الدادس – تعديد السؤسدات الرغيخة والستػسصة – مكتب العسل الجولي – جشيف -مؤتسخ العسل
الجولي -الجورة (.1986 – )72

 .2صالح ميجؼ العامخؼ -د .شاىخ محدغ -مشرػر الغالبي -اإلدارة :األعساؿ -دار وائل لمشذخ -ص
 -558الصبعة الثانية -عساف -األردف .2008

 .3عامخ خخبػشمي :تقخيخ الجورة الجراسية اإلشبلعية حػؿ تجريب مخاكد الخجمات لجعع السؤسدات الرغيخة
والستػسصة في الجوؿ الستػسصة ودوؿ البمقاف ضسغ مذخوع  Integraالسقجـ إلى مجمذ غخفة تجارة دمذق

عاـ .2003

 .4فخيج الشجار -الرشاعات والسذخوعات الرغيخة والستػسصة الحجع -الجار الجامعية -اإلسكشجرية .2007
 .5دمحم خالج السيايشي – العػلسة وتحجيات مشذآت الرشاعات الرغيخة والستػسصة -معيج ىيبا  -2007مخجع
سبق ذكخه.

 .6نبيل جػاد -إدارة وتشسية السؤسدات الرغيخة والستػسصة Gestion Des P.M.E -السؤسدة الجامعية
لمجراسات والشذخ والتػزيع – بيخوت .2007

 .7يػسف مدعجاوؼ -التجارة الجولية في مجاؿ تأشيخ الذخكات الرغيخة والستػسصة -جامعة سج وحمب
البميجؼ -الجدائخ .203
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السالحقThe supplements :
 .1ممحق رقع ( )1تحميل األداء الذخري لخائج األعساؿ الشاجح.
 .2ممحق رقع ( )2مجػ تػفخ قجرات رجل األعساؿ الشاجح لجيظ.
 .3ممحق رقع ( )3كيف تشطع مذخوعاً خاصاً.
 .4ممحق رقع ( )4ممخز دراسة ججوػ اقترادية لسذخوع صغيخ.
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ممحق ()1

)Appendix (1

تحميل األداء الذخري

Performing self- Analysis

نط اًخ لخصػرة اإلقجاـ عمى إنذاء السذخوع الرػغيخ فػإف ىػحا التحميػل يحػاوؿ السدػاعجة فػي اإلجابػة
عمى سؤاؿ محجد وىػػ :ىل مغ األفزل أن يكػن لي مذخوعي الخـاص بـي أم مـغ األفزـل البحـث عـغ
وضيفة والعسل لجى اآلخخيغ؟ وعمى ىحا فالسصمػب قخاءة كل عبارة جيجاً وبػتسعغ قبػل اإلجابػة عمييػا حتػى
تدتصيع تحجيج إمكانية نجاحظ في حالة إدارة مذخوع خاص بظ .وبعج االنتيػاء مػغ اإلجابػة عمػى األسػئمة
التالية ستكػف قج تػصمت إلى مفاتيح مدتقبمظ.
مػػغ فزػػمظ أختػػخ اإلجابػػة السشاسػػبة التػػي تعكػػذ ضخوفػػظ الحقيقيػػة بػضػػع عبلمػػة (√) أمػػاـ كػػل
عبارة مسا يمي بحيث تعكذ اإلجابات إمكاناتظ وشسػحاتظ في نفذ الػقت.

-1

ىجفي في الحياة ىػ:
أ-

ب-

أف أكػف أنا مجيخ نفدي (أنا السجيخ)

ج-

أف أحيا حياة مخيحة

د-

-3

أف يكػف لي مذخوع خاص بي /ويتيح لي وقت كافي
لبلستستاع بالحياة

ىػ -

أعصي لمعسل أؼ وقت وأؼ مجيػد لتحقيق الشجاح

-

تػفيخ فخص عسل لآلخخيغ

و-

-2

تحقيق ثخوة مالية (أعسل فمػس كثيخة)

-

أف أكػف مدؤوالً عغ:

تقجيع مشتجات /خجمات لآلخخيغ

في ضػء ما سبق أنا مػافق عمى إعصاء العسل عجد الداعات السشتجة التالية:
21
الخبخة الدابقة:

41

61

81

الػضيفة  ................................................السجة :مغ
الخبخات التي حرمت عمييا في كل وضيفة:
................................................................................................................................................................... - 1
................................................................................................................................................................... - 2
................................................................................................................................................................... - 3
تتسثل قجراتي وإمكانياتي  Capabilitiesاألساسية في:
....................

-4

141

ساعة أسبػعياً

إلى

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

أ-

قيادة وتػجيو  directingأعساؿ ومجيػدات اآلخخيغ

ب-

تخصيط  Planningأؼ نذاط بحيث يتع التشفيح في أقل وقت وبأقل
141
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مجيػد ،وبأقل مػارد مسكشة
ج-

خجمة  Servingاآلخخيغ بكل رضا وسخور

ىػ -

إدارة األمػاؿ بكفاءة Managing Money

و-

االحتفاظ بالدجبلت والحدابات

د-

ز-
ح-

-8
-9

142

القجرة عمى إصجار تعميسات وأوامخ لمسخؤوسيغ

ؾ-

القجرة عمى اتخاذ الق اخرات

ؿ-

خمق أفكار ججيجة لمسشتجات والخجمات التي أقجميا

أنا البادغ ألؼ شيء وعغ قشاعة داخمية Self- starter

ـ-

أخخػ .ما ىي

أ-

عجـ القجرة عمى اتخاذ الق اخرات

تتسثل مذاكمي األساسية في:

ب-

أحاوؿ أف أجعل اآلخخيغ يأخحوا الق اخرات الخاصة بي

ج-

ال أحب تحسل السدؤولية

ىػ -

ال أستصيع التعامل مع األمػاؿ جيجاً

ز-

أخخػ ،ما ىي:

أ-

أنشي دائساً بحرة جيجة

و-

-7

والخجمات

ط-

د-

-6

تشطيع األفخاد ،األمػاؿ ،اآلالت ،واألشياء األخخػ بكفاءة إلنتاج الدمع

أحب دائساً أف آخح زماـ السبادرة

ؼ-

-5

مداعجة اآلخخيغ وعبلج نػاحي االختبلؼ فيسا

بيشيعPersonal differences

أحاوؿ تحاشي السدؤولية كمسا كاف ذلظ مسكشاً
أحذ دائساً بعجـ األماف ما لع يكغ ىشاؾ شخراً يقف بجانبي دائساً

أحػال الرحة تتمخز في:

ب  -أحذ دائساً في نياية اليػـ أنشي مخىق
األمػال الستاحة لي:

أقل مغ  511111ليخة سػرية
أ-
ب  1111111 -511111 -ليخة سػرية
ج  -أكثخ مغ مميػف ليخة سػرية
الجدء الحي أستصيع أن استثسخه مسا سبق (وأعخضو لمسخاشخة)
متصمباتي السالية الدشػية ىي:
ؿ.س
الدكغ ....................................
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ؿ.س
الصعاـ ....................................
ؿ.س
اب ....................................
الذخ
ؿ.س
السمبذ ....................................
ؿ.س
التخفيو ....................................
ؿ.س
أخخػ ....................................
ؿ.س
إجسالي اإلنفاؽ الدشػؼ ....................................
 - 13في ضػء ضخوفي الرحية ،الػقت الحي أستصيع أن استثسخه في العسل ،الػقـت الـحي يزـيع يػميـاً فـي
أنذصة غيخ مشتجة ،وفي ضػء مػقفي السالي أستصيع:
أ

تػجيو

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

 %مغ وقتي لمسذخوع

ب

استثسار

أ
ب

أعسل مجي اًخ لجػ اآلخخيغ
صاحب مذخوع وأنا مجيخه حتى وإف كاف صغي اًخ

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

 %في السذخوع

 - 11استصيع أن أعسل وأنا مبدػط وسعيج إذا كشت:

 - 12أحب وأنػي العسل أو أعسل حالياً في مجال:

األسباب

 خجمػي وىػ:
صشاعي وىػ................................................................................................................................................ :

تجارؼ وىػ ................................................................................................................................................ :

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

 - 13مغ حيث التخصيط لسدتقبمي:
أ-

لجػ خصة واضحة لمسدتقبل مغ خبلؿ الخصػات التالية:

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

ب-

ال يػجج لجػ أؼ خصة واضحة لمسدتقبل وذلظ لسا يمي:

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

بعج السخاجعة الستأنية والجقيقة لئلجابات الدابقة ،وفي ضػء أنشي كشت صخيحاً وأميشاً مع نفدي ،اسػتصيع
أف أقػؿ أنشي أعتقج أنشي استصيع تحقيق أىجافي وشسػحاتي في الحياة وأحقق الشجاح والدعادة لشفدي مغ خبلؿ:
أف يكػف لي عسل خاص بي وىػ:
أ-
..............................................................................................................................................................................
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..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................

ب-

أف أبحث عغ وضيفة تشاسب قجراتي وإمكانياتي العمسية وىي:

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

إذف القػخار ىػػػ قػخارؾ اآلف ،لكػػي يسكػػغ تجعيسػػو مػػغ خػػبلؿ اإلجابػػة عمػػى ممحػػق ( )2فػػي الرػػفحة التاليػػة

مباشخة .
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ممحق ()2
)Appendix (2

مجى تػافخ قجرات رجل األعسال الشاجح لجيظ
Entrepreneur Assessments

نعـع
-1

ىل تدتصيع أن تبجأ مذـخوعاً وتدـتسخ فيـو وتدـتكسمو بـالخغع مـغ وجـػد تحـجيات

-2

ىــل تتسدــظ بق اخراتــظ التــي تتخــحىا بــالخغع مســا قــج يطيــخ مــغ تيجيــجات وتحــجيات

-3

ىل تحب أن تكػن مدؤوالً وتتحسل السدؤولية؟
ىل يثق فيظ زمالؤك ويحتخمػنظ دائساً؟

-6

ىل لجيظ رغبة في العسل لسجة شػيمة مع عجم حرػلظ عمى العائج السشاسب عمى

ال

ومذاكل وعقبات مدتسخة؟

ليحه الق اخرات؟

-4

ىل صحتظ جيجة؟

-5

األقل في السخاحل األولى لمسذخوع؟

ىل تحب االلتقاء بالشاس والتعامل معيع؟

-7

ىل تدتصيع التفاعل واالترال بالشاس جيجاً ،وىل لجيظ قجرة عالية عمى اإلقشـاع؟

-8

وىل تدتصيع التسدظ بأحالمظ وتحققيا؟

-9
-13
-11
-12
-13
-14

ىل يفيع اآلخخون ما تقػلو وما تصخحو مغ مفاىيع وأفكار دائساً؟
ىل لجيظ خبخة واسعة بسجال العسل الحي تعسل فيو؟

ىــل لــجيظ معخفــة بــأىع األســاليب والق ـػائع الساليــة الػاجــب االحتفــاظ بيــا لتذــغيل
السذخوع (سجل الزخائب -سجل األجػر -القػائع السالية -السيدانية)؟

ىــل ىشــاك حاجــة لسشتجــات  /خــجمات السذــخوع فــي السشصقــة التــي ستشذــأ فييــا

السذخوع؟

ىل لجيظ السيارات الالزمة لتدػيق وتسػيل أعسال السذخوع ومشتجاتو؟

ىل الذخكات السشافدة التي تقجم نفذ مشتجاتظ /خجماتظ في نفذ السشصقة التي

ستشذأ فييا مذخوعظ تخضي عسالئيا جيجاً؟

-15

ىل لجيظ مػقعاً متسي اًد لمسذخوع في ذىشظ؟

-17

ىل لجيظ أمػال كافية كي تبجأ السذخوع أو لجيظ مرادر تداعجك في تـػفيخ ىـحه

-16

ىل لجيظ أمػال كافية لإلنفاق عمى السذخوع خالل الدشة األولى لمتذغيل؟

األمػال؟

-18

ىـــل تعـــخف الســـػرديغ الـــحيغ ســـيػردون لـــظ الســـػاد الخـــام جيـــجاً وكـــحلظ قـــجراتيع

-19

ىـــل تعـــخف أفـــخاداً تدـــتصيع إقشـــاعيع بالعســـل معـــظ عمـــى شـــخط أن يكـــػن لـــجييع

145

وإمكاناتيع بسا يزسغ عجم التػقف وبالتالي نجاح السذخوع؟

السيارات التي ال تتػافخ لجيظ؟
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نعـع
-23




146

ال

ىل فعالً تحب أن تبجأ ىحا السذخوع وتفزل ذلظ عمى أي شيء آخخ؟

التقييع:

إذا حرمت عمى  /18/عالمة فسا فػق فإنظ قادر عمى أن تربح رجل أعسال ناجح.
إذا حرمت ما بيغ  /18-13/عالمة يسكغ لظ أن تديج خبخاتظ لتربح رجل أعسال مدتقبالً.
إذا حرمت عمى أقل مغ  /13/عالمة فسغ الرعػبة أن تربح صاحب مذخوع أو مبادر.
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ممحق رقع ()3
)Appendix (3

كيف تشطع مذخوعاً خاصاً
مقجمة:
يعتبخ التشطيع مغ الػضائف اإلدارية األساسية ،وىػ وضيفة تشصػؼ عمى تحجيج األنذصة السصمػب إنجازىا لتحقيق
األىجاؼ ،وتحجيج األفخاد الحيغ سيقػمػف بتشفيح ىحه األنذصة ،وتحجيج مخاكد الدمصة والسدؤولية وأساليب
اإلشخاؼ والتشديق بيغ األنذصة والشتائج السصمػب تحقيقيا.
أوالً :مفيػم التشطيع والييكل التشطيسي:
يخجى البعس أف التشطيع ىػ تقديع أوجو الشذاط البلزـ لتحقيق الخصط واألىجاؼ ،وتجسيع كل نذاط في إدارة
مشاسبة ،بحيث يتزسغ التشطيع تفػيس الدمكة والتشديق)1( .
بيشسا يخػ البعس اآلخخ أف التشطيع ىػ األسمػب الحؼ يسكغ عغ شخيقو تػضيح وتقديع أداء األعساؿ وتػضيح
تفػيس السدؤوليات والدمصات ،وإقامة عبلقات مغ أجل تسكيغ األشخاص مغ العسل معاً بأعمى قجر مغ

الفعالية لتحقيق األىجاؼ)2( .

وىشاؾ مغ يخػ أف تشطيع السذخوع ،ما ىػ إال العسل عمى إيجاد حالة التػازف في السذخوع ،وذلظ عغ شخيق
تحجيج أىجافو ،وتػضيح وسائل تحقيقيا بتشاسق كامل واندجاـ تاـ ،وتحميل مختمف الػضائف البلزمة لتحقيق ىحه
األىجاؼ ،مع بيا ف الدمصات السخػلة ليا ومدؤولياتيا وتػضيح ما بيشيا مغ عبلقات ،مع إيجاد وسائل فعالة
لمخقابة تسكغ مغ التعخؼ عمى االنحخافات في يحشيا ،والسبادرة إلى تقػيسيا)3( .
وىكحا نخػ أف التشطيع وباخترار ىػ تختيب األوضاع في السذخوع ،بحيث تتحجد األعساؿ (األنذصة السختمفة)
الػاجب تشفيحىا لتحقيق أىجاؼ السذخوع ،وتعييغ السدؤولية عغ أداء ىحه األعساؿ.
الييكل التشطيسي لمسذخوع:
الييكل التشطيسي ألؼ مذخوع غالباً ما يدتشج إلى العبلقات القائسة بيغ الدمصات ،والتجرج في اتخاذ الق اخرات،
وذلظ عغ شخيق إدارة عميا تسمظ مجػ واسعاً ،وإدارة وسصى ،وإدارة إشخافية ذات سمصات محجودة في اتخاذ
Horold, K: Principles of Management, Hill Book Co, NY. 1995
Louis A: Management and organization, Hill Book Co, NY, 1958.
 3د .كمال حمذي أبو انخير :انعمهياث انتنظيميت وانبناء انتنظيمي ،انقاهرة ،1996 :ص .46
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1
2

الق اخرات ،وإف الق اخرات التي ترجر تشداب مغ خبلؿ قشػات واضحة ،أؼ مغ الخئيذ أو مخؤوسو الحؼ يتحسل
السدؤولية والسداءلة عغ الشتائج التي يحققيا ،ويخفع بذأنيا تقاريخ إلى رئيدو.
واليياكل التشطيسية الفعالة ،ىي تمظ التي تترف بالسخونة ،بحيث تتسكغ مغ التغمب عمى مذكبلت التشطيسات
غيخ الخسسية ،التي غالباً ما تبخز في نصاؽ التشطيع الخسسي.
وعادة يتخح الييكل التشطيسي ،الذكل اليخمي ،حيث يػجج قميل مغ السخاكد في القسة تتدايج مع التجرج إلى أدنى
ً

حتى ترل إلى أكبخ ليا عشج قاعجة اليخـ ،ويعكذ ىحا الشسط فكخة القيادة الستسخكدة في القسة)1( .

ويبلحع مغ الذكل أف قسة اليخـ تتسثل فييا اإلدارة العميا ،ثع تمييا اإلدارة الػسصى ،ثع اإلدارة اإلشخافية ثع اإلدارة
السباشخة أؼ أف الييكل التشطيسي يشقدع رأسياً إلى عجد مغ السدتػيات يذغل كل مشيا أفخاد يتستعػف بسيارات
وقجرات مختمفة ،وتختمف الدمصات التي يسارسػنيا باختبلؼ السدؤوليات التي يتحسمػنيا في مخاكدىع.
ىحا ويتع تذكيل الييكل التشطيسي لمسذخوعات الرغيخة حدب ضخوفيا وشبيعة أعساليا ،وتحكسو محجدات تختمف
مغ مذخوع آلخخ أىسيا ما يمي:
 .1األىجاؼ الخئيدية لمسذخوع.
 .2األىجاؼ التذغيمية لمسذخوع.
 1انمرجع انسابق ،ص .292
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 .3مجاالت الشذاط التي يباشخىا السذخوع.
 .4السػارد واإلمكانيات الستاحة.
 .5السعػقات أو السذكبلت التي تػاجو السذخوع.
 .6السؤثخات الخارجية.
وىحا يعشي أنو ال يجػز تقميج أو نقل ىيكل تشطيسي لسذخوع ما وتصبيقو في مذخوع آخخ ،إال إذا كانت السحجدات
الدابقة متساثمة بيشيسا.
وفيسا يمي نعخض نسػذج لييكل تشطيسي تجارؼ لسذخوع صغيخ.

مجيخ السذخوع
سكختيخ السجيخ

مشجوب بيع

محاسب

شؤون إدارية

ثانياً :سسات التشطيع السالئع لمسذخوعات الرغيخة:
ىشاؾ عجة سسات تشطيسية ونطع مبلئسة لمسذخوعات صغيخة الحجع والتي نخػ أنيا تتسثل فيسا يمي:
 .1ىيكل بديط تعتبخ اإلدارة العميا ىي السكػف الخئيدي ليحا الييكل الػضيفي.
 .2ىيكل تشطيسي غيخ ثابت ندبياً يتع تعجيمو ليبلئع الحاجة الدخيعة لمتغيخات الكثيخة في البيئة الخارجية.
 .3ال تػجج حاجة قػية لػحجات مدانجة أو داعسة أو وحجات استذارية.
 .4قمة عجد السدتػيات اإلدارية وانخفاض الحاجة إلى عسق التخرز.
 .5عجـ االعتساد بجرجة كبيخة عمى إجخاءات وقػاعج رسسية مكتػبة وقمة التػجيو البيخوقخاشي أو الخسسي.
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 .6تخكيد الربلحيات عمى أسذ شخرية وتقجيخات ذاتية لمسجيخ األعمى.
 .7وضػح وأىسية التػجيو السباشخ مع ضخورة أف تكػف معطع االتراالت شفيية غيخ رسسية.
ثالثاً :عشاصخ التشطيع الجيج لمسذخوعات الرغيخة:
يتزسغ التشطيع تحجيج األنذصة السصمػبة لتحقيق أىجاؼ السذخوع الرغيخ وتجسيع تمظ األنذصة في إدارات
وأقداـ وتحجيج الدمصة والسدؤولية وتحجيج العبلقات التشطيسية الخأسية واألفقية بيغ الخئيذ والسخؤوس أو بيغ
السخؤوسيغ بعزيع وبعس بحيث يعسل الجسيع في تشاسق واندجاـ نحػ تحقيق اليجؼ السشذػد.
وبقخاءة ما كتب عغ التشطيع كعشرخ مغ عشاصخ الػضيفة اإلدارية ،فإنشا ندتصيع أف نقػؿ أف التشطيع العمسي
لمسذخوعات يتصمب تػافخ العشاصخ التالية:
 .1ىشاؾ إجساع عمى إف جسيع السذخوعات عمييا أف تحجد أىجافيا وأغخاضيا ،عمى أف يتع ىحا في إشار ما
يصمق عميو وحجة اليجؼ.
 .2عمى السذخوعات أف تقػـ بخسع الدياسات التي تدتعيغ بيا في دراسة الػضائف اإلدارية ،حيث أف رسع
الدياسات يختبط ارتباشاً وثيقاً بسعخفة األىجاؼ واألغخاض معخفة وافية.
 .3التشطيع كعسمية إدارية متجاخمة مع العشاصخ األخخػ لمػضيفة اإلدارية ،وىي التخصيط والتػجيو ومبلءمة
القػػ العاممة ،والخقابة والتشديق ،في إشار مغ حدغ تحجيج السدؤوليات وتفػيس الدمصات ،يتصمب
ضخورة تػافخ عشرخ القيادة ،إذ أف ىشاؾ الكثيخ مغ عمساء التشطيع واإلدارة يعتبخوف أف لفع "اإلدارة"
يحسل نفذ معشى "قيادة" ومغ ىحا السشصق يشبغي تػافخ "وحجة القيادة" في مختمف مدتػيات التشطيع.
 .4تحجيج الذكل القانػني لمتشطيع الحؼ يتبلءـ وشبيعة نذاشو.
 .5تحميل الػضائف البلزمة لمقياـ بسقتزيات التقديع الػضيفي واإلدارؼ.
 .6تحجيج نصاؽ اإلشخاؼ بسا يحقق اإلنتاجية العالية واالرتفاع بالخوح السعشػية لجػ القػػ العاممة.
 .7مخاعاة اعتبارات تحقيق تشطيع فعاؿ ،يػجج فيو تخابط وتكامل بيغ مختمف أجدائو وال يدسح عمى قجر
اإلمكاف بحجوث تشطيع غيخ رسسي داخل التشطيع الخسسي في السذخوع.
 .8استخجاـ وسائل فعالة لمخقابة تزسغ كفاءة أداة األعساؿ ،وبحيث تذسل الخقابة مختمف أوجو الشذاط
بالسذخوع.
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وسػؼ نتحجث بإيجاز عغ بعس ىحه العشاصخ:
 .1تحجيج أىجاف السذخوع الرغيخ:
الشظ أف وراء وجػد أؼ مذخوع -ميسا كاف نػع الشذاط الحؼ يداولو -ىجفاً أو عجة أىجاؼ يشبغي تحقيقيا،
فاليجؼ ىػ الغاية أو الشتيجة أو القيسة التي يدعى السذخوع إلى الػصػؿ إلييا مدتغبلً في ذلظ السػارد
السادية والبذخية الستاحة أفزل استغبلؿ مسكغ.
وتدعى معطع السذخوعات بغس الشطخ عغ حجسيا إلى تحقيق أىجاؼ متشػعة ومختمفة والتي قج يكػف مغ
بيشيا أو معطسيا األىجاؼ التالية:
أ -الخبح.
ب -تقجيع الدمعة أو الخجمة بسدتػػ جػدة مختفع.
ت -االستسخار والشسػ في مداولة األعساؿ.
ث -األىجاؼ االجتساعية.
ويجب أف تكػف اليجاؼ الدابقة كسية ومحجدة بدمغ معيغ لتشفيحىا.
ويبلحع أف األىجاؼ الدابقة متكاممة مع بعزيا ،فسثبلً البج أف تتحقق أىجاؼ الخبح حتى ندتصيع تحقيق
األىجاؼ االجتساعية ،وأخي اًخ يعتسج تحقيق ىجؼ االستسخار والشسػ عمى مجػ نجاح السذخوع في تحقيق أىجاؼ
اإلنتاج واألرباح.
ويػضح الذكل التالي تكامل ىحه األىجاؼ وتختيبيا بالشدبة لمسذخوع الرغيخ.
تقجيع الدمعة

الخبػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػح

االستسخار والشسػ

األىجاؼ االجتساعية

عادة ما تترف بعجـ التحجيج السشاسب ،وقرخ البعج
ىحا ويبلحع أف األىجاؼ التي تزعيا السذخوعات الرغيخة ً
الدمشي ليا ،والغسػض أو عجـ الػضػح ،كسا نجج أف الكثيخ مغ ىحه السذخوعات ال تعتسج عمى التخصيط

االستخاتيجي ويخجع ذلظ إلى السعخفة السحجودة بعسمية التخصيط ،وقمة الخبخة ونقز الثقة ،ىحا باإلضافة إلى أف
السذخوعات الرغيخة تيتع بالجػانب اإلندانية لمعامميغ بجرجة أكبخ مغ السذخوعات الرغيخة مسا يؤثخ بالصبع
عمى أىجافيا.
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 .2رسع الدياسات:
الدياسات ىي اإلشار العاـ الحؼ تعسل في نصاقو اإلدارة ،حيث أنيا تعبخ عغ اتجاىات اإلدارة لسا يشبغي أف
يكػف عميو سمػؾ األفخاد وأعساليع ،ومغ أجل ذلظ تعتبخ الدياسات السخشج التخاذ الق اخرات في السذخوعات،
وغالباً ما تفرح السذخوعات عغ سياساتيا في صػرة واضحة ومكتػبة.
وتتعجد الدياسات بقجر تعجد السدؤوليات اإلدارية ،فسثبلً تقخر اإلدارة العميا سياسات اإلنتاج الخئيدية لمسذخوع،
وىحه الدياسات بجورىا يتػلج عشيا سياسات بحػث وسياسات تدػيق ،وسياسات مالية ،وإذا لع تقع اإلدارة العميا
بشفديا بػض ع سياسات فخعية ،فإف السجيخيغ في السدتػيات األدنى ليع أف يزعػا الدياسات التي تحكع بحػث
اإلنتاج وبحػث التدػيق واإلعبلف....الخ ،والدياسة الخئيدية لمسذخوع يجب أف تكػف مشصقية وواضحة ،بحيث
يسكغ معيا وضع الدياسات الفخعية في سيػلة.
وتختبط الدياسات دائساً وأبجاً بأىجاؼ السذخوعات ،ومغ أجل تحقيق ىحه األىجاؼ تػضع خصة سميسة لتحقيق
إدارة رشيجة ،ويقع عبء وضع الدياسة العامة لمسذخوع وتحجيج أىجافيا عمى عاتق مغ كػنػا السذخوع أو قامػا
بتسػيمو.
ومغ الحقائق العمسية التي يجب مخاعاتيا عشج رسع الدياسات ىي االىتساـ بالجراسات التي تجخييا مختمف
السذخوعات ذات الشذاط السساثل ،خاصة وأف عالسشا السعاصخ يذيج مشافدة حادة في سػؽ األعساؿ ،وىحا
يفخض عمى السذخوعات أف تجرس نذاط السشافديغ مغ حيث العسبلء والسػرديغ والقػػ الػضيفية ...الخ ،وجسيع
ىحه الجراسات ليا أثخىا عمى حياة السذخوع واستس اخره.
 .3القيادة:
يقرج بالقيادة التأثيخ في األفخاد لتػجيو مجيػداتيع نحػ تحقيق أىجاؼ السذخوع ،ففي السذخوع الرغيخ يجب
عمى صاحبو تذجيع العامميغ لكي يكػنػا أكثخ كفاءة حتى يحقق السذخوع األرباح السخجػة مشو ،وىحا سيداعجىع
في االحتفاظ بػضائفيع( ،شالسا بقى السذخوع ناجح) وبالصبع سيحرمػف عمى دخل أفزل أيزاً.
وفي الػاقع العسمي نجج أف ىشاؾ أنػاع متعجدة لمقادة داخل السذخوعات بعزيع سيل في تعاممو واآلخخ صعب
ججاً ،بعزيع ييتع ججاً بالسػضف ،والبعس اآلخخ ييتع بإنجاز العسل فقط ،وىشاؾ تقديسات كثيخة ألنساط القادة
وأسمػب تعامميع مع العامميغ ،ومشيا تقديع القادة إلى:
 قيادة متدمصة.
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 قيادة مذاركة.
 قيادة ال تتجخل وتفػض كل شيء.
أ -القيادة الستدمصةAuthoritarian leadership :
ىي القيادة التي تخكد كل الدمصات في يجىا ،وييتع ىحا الشػع مغ القادة بالتخكيد عمى العسل ،أؼ أف
اىتساميع األساسي ىػ إنجاز العسل ،واتخاذ الق اخرات السشفخدة ،وعمى ىحا فإف اىتساميع بديط بالعشرخ
البذخؼ مسا يؤثخ في العسل واإلنتاجية داخل السذخوع الرغيخ ،وىؤالء القادة قج يكػنػف أكثخ فاعمية
خاصة في حالة حجوث األزمات ،حيث يكػف التخكيد عمى إنجاز اليجؼ بأكبخ قجر مغ الكفاءة
والدخعة.
ب -القيادة السذاركة والسػجيةGuided and participant leadership :
ييتع ىحا الشػع مغ القيادة بكل مغ العسل واألفخاد الحيغ يؤدوف ىحا العسل ،ويعصي ىحا القائج لسخؤوسيو
دو اًر حيػياً في إدارة السذخوع عمى الخغع مغ انو يحتفع لشفدو باتخاذ القخار الشيائي في السػضػعات
اليامة في حياة السذخوع.
ت -القيادة التي ال تتجخل وتفػض كل شيء:

leadership that does not interfere and

delegate everything
ىحا القائج ال يتجخل في شؤوف السذخوع ،حيث ناد اًر ما يتبادؿ السعمػمات مع مخؤوسيو ،وبالخغع مغ أف

ىحه الشػعية غالباً ما ال تكػف فعالة في أغمب األحػاؿ إال أنيا قج تفيج في حالة التعامل مع مػضفيغ
قجراتيع عالية ججاً.
واألشكاؿ التالية تػضح األنساط الدابقة مغ القيادة:
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 تجفق معمػمات مدتسخ.
 تبادؿ معمػمات مدتسخة.
 تبادؿ معمػمات عمى حدب السػقف
 .4نصاق اإلشخاف)1( :

1د .جالل حافظ وآخرون :أصول اإلدارة  ...مذخم متكامم ،انقاهرة ،2002 :ص .111-10
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نصاؽ اإلشخاؼ ىػ عجد العامميغ الحيغ يذخؼ عمييع مجيخ واحج بفاعمية ويختمف العجد ما بيغ العامميغ
السػضفيغ والعامميغ اإلدارييغ ،وبرفة عامة يحجد نصاؽ اإلشخاؼ مغ  10إلى  30بالشدبة لمسػضفيغ ،ومغ
 3إلى  8بالشدبة لئلدارييغ ،ولكغ البحػث والجراسات العسمية الحجيثة في ىحا السجاؿ أشارت إلى أف نصاؽ
اإلشخاؼ يحجده عجداً مغ الستغيخات والعػامل السػقفية ،وذلظ عمى الشحػ التالي:
أ -درجة تجانذ األنذصة التي يسارسيا السخؤوسيغ :حيث يتدع نصاؽ اإلشخاؼ في حالة قياـ السخؤوسيغ
بإنجاز أنذصة متذابية أو متجاندة ويزيق نصاؽ اإلشخاؼ في حالة قياـ السخؤوسيغ بإنجاز أنذصة
غيخ متجاندة.
ب -درجة التذتت بيغ السخؤوسيغ :يتدع نصاؽ اإلشخاؼ إذا كاف السخؤوسيغ يعسمػف في مػاقع عسل
متقاربة ويزيق نصاؽ اإلشخاؼ إذا كاف السخؤوسيغ يعسمػف في مػاقع عسل متباعجة.
ت -درجة تعقج العسل :يتدع نصاؽ اإلشخاؼ في حالة مسارسة السخؤوسيغ لعسل بديط أو روتيشي ويزيق
نصاؽ اإلشخاؼ في حالة مسارسة السخؤوسيغ ألنذصة وأعساؿ معقجة مخكبة وغيخ روتيشية.
ث -التشديق :يتدع نصاؽ اإلشخاؼ في حالة انخفاض حاجة السخؤوسيغ إلى التشديق وكمسا قل الػقت الحؼ
يقزيو الخئيذ عمى تشديق عسل السخؤوسيغ كمسا زاد عجد السخؤوسيغ تحت رئاستو ويزيق نصاؽ
اإلشخاؼ في حالة ارتفاع درجة الحاجة إلى التشديق وكمسا زاد الػقت البلزـ لعسمية التشديق كمسا قل عجد
السخؤوسيغ تحت إشخاؼ الخئيذ.
ج -التخصيط :يتدع نصاؽ اإلشخاؼ في حالة انخفاض الػقت البلزـ لمتخصيط ويزيق نصاؽ اإلشخاؼ في
حالة ارتفاع الػقت البلزـ لمتخصيط.
ىحا باإلضافة عمى عػامل أخخػ تحجد نصاؽ اإلشخاؼ تتسثل في شبيعة السخؤوسيغ أنفديع ،فإذا كانػا
مؤىميغ (فشياً) تأىيبلً جيجاً يربح مغ السسكغ أف يذخؼ السجيخ عمى عجد كبيخ مشيع والعكذ صحيح،
وأيزاً فمدفة وتػجييات اإلدارة العميا ،ىل تجج نصاؽ اإلشخاؼ الػاسع أـ اإلشخاؼ الزيق؟ وأخي اًخ شبيعة
السجيخ ذاتو ،وعجد العبلقات الذخرية الشاتجة عغ نصاؽ اإلشخاؼ.
 .5استخجام وسائل فعالة لمخقابة:
جػىخ وضيفة الخقابة يتسثل في التأكج مغ أف أعساؿ السذخوع التي أديت قج حققت األىجاؼ السػضػعة في
عسمية التخصيط ،وبرخؼ الشطخ عغ الذيء مػضػع الخقابة ،فإف لمخقابة عسميات أساسية ال تختمف مغ
نذاط إلى آخخ أال وىي:
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أ -وضع معاييخ الخقابة.
ب -مقارنة األداء الفعمي بيحه السعاييخ (السخصط).
ت -اتخاذ اإلجخاء الترحيحي لعبلج االنجخافات بيغ الفعمي والسخصط.
والبج أف تػضع السعاييخ بػاسصة السالظ ومػضفيو في عسمية التخصيط ،وعمى ىحا فإف الخقابة تبجأ عسمياً برياغة
األىجاؼ ثع يمي ذلظ مقارنة ما تع فعبلً بيحه األىجاؼ ،وقج تتع ىحه السقارنة لؤلرباح أو التكاليف أو السػقف
الشقجؼ ،أو أؼ بشج آخخ في السيدانية أو قائسة الجخل.
وبعج عسمية السقارنة فإف الخصػة التالية ىي اتخاذ اإلجخاءات الترحيحية لعبلج االنجخافات بيغ ما تع فعبلً وبيغ
األىجاؼ السػضػعة ،والذيء األ ساسي الحؼ يجب أف يشتبو إليو صاحب السذخوع ىػ أنو ال تػجج أعحار وال
يػجج وقت لمتخاخي ،بل ال بج مغ اتخاذ اإلجخاءات البلزمة فػ اًر.
ونطاـ الخقابة الجيج لو متصمبات أىسيا :تػفيخ البيانات وتحقيق االستخجاع في الػقت السشاسب وأف يكػف نطاـ
الخقابة سيل ومفيػـ لسغ يدتخجمو ويجب أال يكػف الشطاـ الخقابي مكمف ،كسا يجب أف يداعج نطاـ الخقابة
السالظ عمى اكتذاؼ أؼ خصأ داخل السذخوع وكيف يسكغ تبلفي ذلظ في السدتقبل ،ىحا باإلضافة إلى أنو يجب
أف يكػف نطاـ الخقابة حقيقي وواقعي ويصبق ،حتى يعخؼ كل مػضف أف أؼ خصأ سػؼ يكتذف وسيتع التعامل
معو بكل ججية.
وسائل الخقابة :ىشاؾ العجيج مغ الػسائل الخقابية التي يسكغ استخجاميا في السذخوعات الرغيخة ومشيا:
 .1السػازنات:
تعتبخ السػازنات مغ أىع األدوات الخقابية السدتخجمة في السذخوعات الرغيخة ،والسػازنة ىي نػع مغ أنػاع
الخصط التي تحجد الشتائج الستػقعة في شكل رقسي وتدتخجـ كأداة لمتقييع والخقابة واالستخجاع ،وتعتسج
السػازنات عمى الخبخة الساضية وعمى التشبؤات السدتقبمية أيزاً ،ومغ أنػاع السػازنات:
 مػازنة السبيعات.
 السػازنة الشقجية.
 مػازنة السذتخيات.
 مػازنة اإلنتاج.
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وبشاء عمييا يتع تقجيخ التكاليف
ويسكغ دمج كل ىحا في مػازنة شاممة لمسذخوع تبجأ بالسبيعات الستػقعة
ً
البلزمة وتشتيي بتػقيع األرباح الستػقعة لمسذخوع.
 .2نقصة التعادل:
يقرج بشقصة التعادؿ التي يتداوػ عشجىا إيخادات السذخوع الرغيخ بتكاليف إنتاجو ،وبالتالي سيخدخ
السذخوع الرغيخ إذا قل إنتاجو عغ ىحه الشقصة وسيخبح إذا تعجػ ىحه الشقصة.
وىشاؾ نػعيغ مغ التكاليف يجب أخحىسا في االعتبار عشج حداب التكاليف وىسا:
التكاليف الثابتة:
وىي التكاليف التي تطل ثابتة ال تتغيخ -عمى األقل في األجل القريخ برخؼ الشطخ عغ حجع اإلنتاج،
ومغ أمثمتيا األصػؿ الثابتة ،اإليجارات ومراريف التأميغ.
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ممحق رقع ()4
)Appendix (4

ممخز دراسة ججوى اقترادية لسذخوع صغيخ

نبحة عغ السذخوع( :تتزسغ :االسع والمػغػ والدمػغان):

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

ويتزسغ السمخز :دراسة تدػيقية ،دراسة فشية ،دراسة مالية.

أوالً:

الجراسة التدػيقية:

 السشتج أو الخجمة وجػدتو:

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

 دراسة الصمب( :تتزسغ حجع الصمب الكمي عمى مشتجات أو خجمات السذخوع):
..................................................................... ............................................................................................................................. .
......................................................................................................................................... ......................................................... .
............................................................................. ..................................................................................................................... .
..................................................................... ............................................................................................................................. .

 دراسة العخض( :تتزسغ حجع العخض الستاح في الدػؽ مغ السشتجات والخجمات السساثمة لسشتجات
السذخوع:
.................................................................................................................................................................................................. .
..................................................................... ............................................................................................................................. .
............................................................. ............................................................................................................................. .........
.............................................................................................................................. .................................................................... .
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 الفجػة بيغ العخض والصمب( :الفجػة التدػيقية) العخض – الصمب):
............................................................................................................................... ................................................................... .
................................................................... ............................................................................................................................... .
..................................................................... ............................................................................................................................. .
..................................................................... ............................................................................................................................. .

 السشافدة والسشافدػن:
.................................................................................................................................................................... ...............................
........................................................................................................ .......................................................................................... .
............................................ ...................................................................................................................................................... .
..................................................................... ............................................................................................................................. .

 استخاتيجيات البيع والتػزيع:
 -األسػاق السحمية:

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

 األسػاق الخارجية:........................................................................................................................... ....................................................................... .
.................................................................................................................................................................................................. .

 الفخص والتيجيجات ونقاط القػة والزعف (:)SWOT
أ -الفخص ونقاط القػة:

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

ب -التيجيجات ونقاط الزعف:
......................................................................................................... ......................................................................................... .
.................................................................................................................................................................................................. .
..................................................................... ............................................................................................................................. .
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........................................................ ............................................................................................................................. ..............

 إيخادات السذخوع( :كسية السبيعات الستػقعة لسشتجات وخجمات السذخوع الدشػية × أسعارىا):
..................................................................... ............................................................................................................................. .
................................................................................................................................................. ................................................. .
..................................................................................... ............................................................................................................. .
..................................................................... ............................................................................................................................. .

ثانياً :الجراسة الفشية:

 الفخص الفشي لمسذخوع:
أ -السػقع:

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

ب -األرض والبشاء ( ).........................ل.س:
..................................................................... ............................................................................................................................. .
............................................................................................................................................. ..................................................... .

ت -اآلالت والسعجات ).........................( :ل.س ،وتذسل:
........................................................................................................................................................ ........................................................ .
............................................................................... ...................................................................................... ..................

ث -وسائل الشقل اإلنتاجية والخجمية ( ).........................ل.س:
................................................................................................. ............................................................................................................... .
.......................................................................................................................................................................................

ج -األثاث والسفخوشات ).........................( :ل.س:

ح -نفقات التأسيذ والتخاخيز ).........................( :ل3س:
خ -السدتمدمات الدمعية ).........................( :ل.س ،وتزع:
 السػاد األولية ).........................( :ؿ.س:........................................ ............................................................................................................................. .............
........................................................................................ ......................................................................................... .

 مػاد سمعية أخخػ (كيخباء ،مياه ،وقػد) ).........................( :ؿ.س.160
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د -مدتمدمات خجمية :أجػر صيانة ،بخيج وىاتف وفاكذ ،مراريف نقل وانتقال ().........................
ل.س.

ذ -الييكل اإلداري واألجػر:

يتألف الييكل اإلدارؼ لمسذخوع مغ:

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

يحتاج السذخوع إلى ( ).........................عامل مشيع ( ).........................إدارييغ و ( ).........................عساؿ فشييغ
وتدػيق وخجمات مختمفة وتقجر األجػر والخواتب بػ ( ).........................ؿ.س.
ثالثاً :الجراسة السالية:

 رأس الساؿ الثابت ).........................( :ؿ.س ،وىي السبالغ التي يتع مغ خبلليا شخاء األصػؿ الثابتة في
بجاية تأسيذ السذخوع وال تتكخر.

 رأس الساؿ العامل ).........................( :ؿ.س ،وىػ مجسػع التكاليف لجورة إنتاجية واحجة ( )3-1أشيخ.
تقجيخ تكاليف التذغيل الدشػية:

 السدتمدمات الدمعية:

( ).........................ؿ.س.

 السدتمدمات الخجمية:

( ).........................ؿ.س.

 األجػر والعسالة:

( ).........................ؿ.س.

 االىتبلكات:

( ).........................ؿ.س.

 وتقجر التكاليف الثابتة الدشػية بػ ( ).........................ؿ.س ،والتكاليف الستغيخة بػ ( ).........................ؿ.س.
التكاليف الثابتة ىي :التكاليف التي ال تتغيخ مع تغيخ شاقة السذخوع اإلنتاجية.
التكاليف الستغيخة :ىي التكاليف التي تتغيخ مع تغيخ الصاقة اإلنتاجية لمسذخوع.
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 التحميل السالي االقترادي لمسذخوع:
 مجسػع التكاليف االستثساريةرأس الساؿ السدتثسخ (ثابت  +عامل)  ..................ؿ.س
 قيسة اإليخادات الدشػية  .................ؿ.س تكاليف التذغيل الدشػية (ثابتة  +متغيخة)  .................ؿ.س األرباح اإلجسالية الدشػية = اإليخادات – التكاليف =  ....................ؿ.س األرباح الرافية – األرباح اإلجسالية – االىتبلكات =  ...................ؿ.س مؤشخات ربحية السذخوع:
 -مجة استخداد رأس الساؿ

= رأس الساؿ السدتثسخ =  ...................سشة /شيخ
متػسط الخبح الدشػؼ
 معجؿ العائج عمى االستثسار = متػسط الخبح الدشػؼ = % ...................رأس الساؿ السدتثسخ
 نقصة التع ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػادؿ= التكاليف الثابتػػة = % ...................
اإليخادات – التكاليف الستغيخة
وىي كسية اإلنتاج مغ الدمعة أو الخجمة التي يتعادؿ فييا اإليخادات مع التكاليف.
 صافي القيسة الحالية عشج معجؿ خرع %...... -معجؿ السخدود الجاخمي %..........

 التخاخيز السصمػبة( :حدب نػع السذخوع):
 سجل تجارؼ. سجل صشاعي. تخخيز صشاعي. تخخيز إدارؼ. تخخيز سياحي. تخخيز حخفي. -غخؼ تجارة -صشاعة -زراعة -سياحة.
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