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الالزمة المهارات ي وترآز مواد التدريب والجلسات التدريبية عل.  تجاريةمشاريعيقمن بإنشاء ي هذا التدريب مصمم للنساء الالت
 . مشروع ناجح وفعالإلقامة

 
 

تواجه  الصعوباتوبعضًا من تلك . مشروعاتهمي  قد تؤثر عل–ب متعددة الجوان – صعوباتأصحاب المشروعات ويواجه 
ن، آما يجب مشروعاتهي  عل المختلفة لهذه المشكالتتخطيط اآلثارالنساء، لذا يجب عليهن  مديرات المشروعات من باألخص
آافة أضالع المثلث إذ أن . ن وصحة أسرهصحتهني راحتهن الشخصية وعلي  عليتخذنهاي القرارات التبأثر النساء ي تنمية وع

يجب أن لذا . من الناحية الصحيةيجب أن تكون متوازنة  لمديرة المشروع  الشخصيةوالراحةالمشروع واألسرة تتكون من ي الذ
وذلك  االعتماد عليه هميمكنبشكل دائم  م مشروعاتهاستمراري  آيفية الحفاظ عل– النساء وباألخص –المشروعات ي مدير يتعلم

 .م ونمو مشروعاتهلشخصيةراحتهم امن أجل 
 
ك الحفاظ علي استمراريته، مما يساعدمشروع وأي  المهارات اإلدارية األساسية لبدء تعرض  وجلسات التدريب التدريبيةموادال

الجلسات ي  سيتم تغطيتها فالتيوتشمل الموضوعات . بثقة وحماسك وإدارته مخاطر قد تواجه مشروعي  في إدارة أآمشارآة
، وتمويل وإدارة ط، والتخطيالربحدء مشروع تجارى، ومسك الدفاتر، وتسويق المنتجات والخدمات، وحساب ب: التدريبية

 .مشاريعال
 

إذ توفر خطة المشروع المكتوبة جيدًا أساسًا قويًا . قالب خطة المشروعآما سيتم عرض 
ي ذ فاألخي آما أن خطة المشروع تجبر أصحاب المشروع عل. تأسيسه خالل فترةللمشروع 

  العملمراقبة تقدمي تساعد علفالخطة . مشروع مربح عناصر إدارة آافةاعتبارهم مقدمًا 
 ة صاحبتولذلك تعد خطة المشروع ضرورية إذا آان. للمشروعي األولخالل السنوات 

نها توضح الفرص المحتملة ا، نظرًا ألتمويل لمشروعهي للحصول علي سعتالمشروع سوف 
 .مطلوبةالواالحتياجات المالية 

 
هذه  ك آمشارآة بإعدادسيتم تكليف أحد المكونات الجوهرية للتدريب، و الواجبات المنزليةوتعد 

 ة اإلدارييبية، حيث ستكون بمثابة جسر ينقلك من تنمية مهاراتك الجلسات التدرالواجبات بين
 ةمشارآآ ك بتكليفتقوم المدرباتنهاية آل يوم ي وف. ي قيامك بإعداد خطة لمشروعكإل

 ي مشروعك التدريبية علةالماده في تيما درستطبيق في  مصممة لمساعدتك منزلية بواجبات
 خطة أوراق أسئلة عنعليك اإلجابة ي وينبغ. وعك مشرك في إعداد خطةالخاص، وتوجه

 طخطي ويمكن استخدام إجابات األسئلة المكتوبة بخط مائل لكتابة أقسام ف. المشروع
. ليست مكتوبة بخط مائل فهي لمساعدتك علي فهم هذه األقسام تيالأما األسئلة . هنمشاريع
 .مشروعك خطة أقسام آتابة ك، عليكإجاباتبالثقة في ي تشعروعندما 

 
 
 

 آما.  ناجحمشروعإنشاء ب ك قيامحلول فعالة عندي للحصول علي والسع مخاوفك لمناقشةوسيتوفر وقت أيضَا أثناء التدريب 
 تهدفحين ي وف. لتدريبا مكونات من أهم تعد والتيالمحلية  والمعارف مواردي قائمة بالل علالحصوفي فرصة ال ستتاح لِك

صعوبات في   سوف ُتصقل عند مواجهة األساسيةمهاراتك فإن  المشاريع،أدوات إدارةإلي تزويدك بالجلسات التدريبية 
 .تاحة في دولتكالموارد المي  عل، ومن خالل التعرفكمشروع

 
 
 
 
 

 مقدمــــــة
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 :هىلتعلم بالتحديد اف اأهد
 
 ا ونموهالمشاريع لبدء فهم الخطوات الرئيسية •
 مخاطري ومواجهة أدارة تنفيذية إلإعداد خطط  •
  لدعم النساء المشاريع الالزمة المجتمع ومواردي مواردالتعرف عل •
 
 

 :دليل المدرباتيشمل 
 

 مواد الجلسات التدريبية 
 منزليةمهام آواجبات  
 أوراق خطة المشروع 
 الب خطة المشروعق 
 األدوات المالية 

 
 

ي الحاسب اآللي  تستخدمإذا آنِت. شكل استماراتي تم وضع أوراق خطة المشروع، وقالب خطة المشروع، واألدوات المالية ف
 ال وإذا آنِت). هناي  المحتوىادخل(تظهر باللون األخضر عبارة ي المناطق التي الخاص بمشروعك في يمكنك إدخال المحتو

 .فيمكنك استخدام القالب المرفق بهذا الدليلي الحاسب اآللي دمتستخ
 

عند بدء  األخرى وموارد التمويل المشروع، وللبنوكي عند استكمال خطة المشروع، يمكنك طباعتها واستخدامها لتقديمها لممول
 .كمشروع
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وضع ي ، والبدء فوترآيزهبتنظيم تفكيرك  تقومينك والهدف هو جعل. باستكمالها قبل الجلسة األولى تقومينيوجد خمسة أجزاء 
 .المستقبل القريبي سيتم في  لمشروعك وللتدريب الذأهداف شخصية

 
 أهداف شخصية لمشروعى .1

 لديهن فكرة فريدة  ربما يكونوأ قد تكون مالية،  التي لمجموعة من األسبابمشاريع مديراتتصبح النساء  .أ 
بيئة   من دخولنمنعهير أن البعض قد يعترض طريقهن ويغ.  بالمشروعنقيامهي إلي تؤدومتميزة 

 .يها التقدم ف مناألعمال المحلية أو
. بدء مشروعي أسباب رغبتك في  واآتبةمحدد لبدء مشروع، وآوني أسبابك الشخصيةي بعمق في فكر .ب 

 الجاد عمليحفِزك علي ال ودافعًاأساسًا لمبادرتك بمثابة وتعد . فقطالشخصي  الستخدامك األهدافوهذه 
 . في المشروعكاتإنجازمعيارًا لقياس بعد آما ستكون هذه األهداف فيما . بمشروعك

 

 أفكار لمشروعى .2
وأفضل .  متنوعةًايبتكرن أفكارإذ أنهن .  إنتاجيةومشاريع خدمية، مشاريع تجارية، ومشاريعتبدأ النساء  .أ 

 .  المشروع لآلخرين وبدء تنفيذههي تلك التي تحظي بقدر آاف من الترآيز لتوصيل فكرة مشاريعأفكار ال
قومي بوصف فكرة مشروعك، وآوني محددة ولكن ال تشعري أنه يجب عليك التوسع في تفاصيله في هذه  .ب 

فكرة مشروع عامة بشكل غير " تقديم خدمات الحاسب اآللى"فعلي سبيل المثال تعد عبارة . المرحلة
"  وطباعة المستندات الفنية لألآاديميين المحليينتكوين مشروع لتقديم خدمات تحرير"مفهوم، وإنما عبارة 

 .تعد أقوي منها آفكرة مبدئية ألحد المشاريع
قد يكون لديِك عدة أفكار، اآتبيها، وقومي بالتخطيط لتقييم األفكار التي تتوافق مع مهاراتِك ومواردِك  .ج 

 .وأهدافِك الشخصية الحالية
 

 أهدافي من التدريب .3
، مشاريعفبعضهم درس ال. ولديهم مستويات مختلفة من الخبرة والمعرفة مشاريعالي  فاألشخاصيدخل  .أ 

ي والبعض اآلخر لم يحصل عل. مشروع يملكه الغير، وبعضهم قام بإدارة مشروعه الخاصبوبعضهم عمل 
 .ومعظم الناس لديهم تساؤالت عن آيفية االستمرار في المشروع.  خبرة أيةتدريب مسبق وليس لديه

 في ترغبينعلي األسئلة التي ) √(وضعي عالمة . ك حول  آيفية بدء مشروعكقومي بتسجيل أسئلت .ب 
 .مناقشتها في خالل الجلسات التدريبية

لذا ناقشي هذه األسئلة مع المدربات والمشارآات . بالتأآيد بعض األسئلة ستقع خارج نطاق هذا التدريب .ج 
اؤالتك وحاولي تقليل عدد األشياء التي ال حاولي تحديد موارد اإلجابة عن تس. نستقابلينهاألخريات الالتي 

 .تكوني متأآدة منها عند بدء مشروعك
 

 دفتر النقدية الخاص بى .4
يعد تتبع إيصاالت النقدية والمصروفات أحد الممارسات األساسية للمشروع، آما يعد أمرًا أساسيًا في إعداد  .أ 

 .موازنات المشروع والموازنة الشخصية
 بإنفاقها، بما في تقومينلتدريب بتسجيل األموال التي تحصلين عليها وتلك التي قومي لمدة أسبوع قبل بدء ا .ب 

بالنقدية المتاحة لك ابدئي . وإذا آان لديك مشروع، قومي بتسجيل أموال مشروعك. ذلك أموالك الشخصية
ان، وقيمة مثًال بشراء فرن غاز قومي بإدخال التاريخ، واآتبي فرن غاز في خانة البي فإذا قمِت. ِفي منزلك

 ".ألنها مصروفات تخص العائلة"، وحرف ع )التكلفة(المصروفات 
 . وفيما يلي مثال أو عينة لقالب عينة لدفتر النقدية.ال يتطلب دفتر النقدية سوى ورقة بسيطة .ج 

 قبل اليوم األول
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 دفتر النقديةي مثال عل
 
 

األموال / المصروفات  األموال الداخلة/ اإليراد  البيان التاريخ
 الخارجة

 ع، م، خ/ ح التوضي

   10 الصندوقي النقدية ف  فبراير1
 ع 2  تم إعطاء أحد الوالدين مال  فبراير2
 م  15 مبيعات  فبراير2
 خ 2  مدخرات  فبراير3
 م  12 مبيعات  فبراير3
 ع 1  مقبالت  فبراير4
 م  20 مبيعات  فبراير4
 ع 2  إعطاء جمعية خيرية  فبراير4
 ع 3  مواصالت  فبراير5
 م 15  شراء مخزون  فبراير5
 ع 4  قهوة  فبراير5
 

 :تعليمات
 :هذا المثالي ادرس

 
  األموال المتاحة لإلنفاق، ي فه. والحساب ال يشمل المدخرات. عند بداية األسبوع" حةاالمت"يبدأ بقدر من النقدية

 .المثالي  ف10آانت قيمتها ي والت". الصندوقي ف"األموال 

  قم بتسجيل آل نفقة . وخالل األسبوع سيتم إنفاق أموال. 2 قيمتها تإعطائها ألحد الوالدين، وآانوالنقدية التالية تم
 . من المشروعنقدية خارجةي فه. عمود األموال الخارجةي خالل األسبوع ف

 وإذا.وقد تحصلين علي أموال خالل األسبوع. 15تم الحصول عليها من المبيعات، وآانت قيمتها ي ثم األموال الت  
بتسجيل ي موق.  أحد أفراد عائلتك أموالوقد يعطيِك. من مبيعات" داخلة"أموال ي علي  مشروع، قد تحصلآان لديِك

 .نقدية داخلة للمشروعي فه. عمود األموال الداخلةي هذه األموال ف
 مكان ي ووضعها فوقد تم أخذها من األموال المتاحة . 2وآانت قيمتها . يتم وضعها جانبًا الدخارهاي ثم األموال الت

 .وقت آخري آمن الستخدامها ف
 م = ع، المشروع = العائلة . نعرف ما إذا آانت للعائلة أم لمشروعنا، أم لمدخراتنا حتىوضع عنوان لكل إدخال ي ينبغ

 خ= ، المدخرات 
 

 .عليها لمدة أسبوع واحدي ها أو تحصليتنفقي آافة األموال التي اآتب
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 قالب دفتر النقدية
 

األموال / اإليراد  البيان ريخالتا
 الداخلة

األموال / المصروفات 
 الخارجة

 توضيح
 ع، م، خ

 
 

    النقدية المتاحة

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

 :ملحوظة
 لشخصىأموال للعائلة أو من العائلة أو لالستخدام ا= ع 
 أموال للمشروع أو منه= م 
 أموال من المدخرات أو لعمل مدخرات= خ 
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 الذاتيأداة التقييم  .5

آما . وسيكون لديك بعض المهارات بالفعل.  في تنمية مهاراتك اإلداريةترغبينعندما تبدئين مشروعك، س .أ 
 .ادت خبرتكأنك سوف تكتسبين بعض المهارات من هذا التدريب، وسوف تزداد مهاراتك آلما ازد

من خالل هذا التدريب، مما يؤدي بالتأآيد إلي  نأمل في تحسين مهاراتك اإلدارية وتعزيز ثقتك بنفسك .ب 
وأداة التقييم الذاتي سوف تساعدك علي إدارة احتياجات التعلم الخاصة . مواصلتك للتعلم وتحسين آفاءتك

 .ِك الترآيز عليها أثناء التدريب وبعدهبِك، آما ستساعدك علي تحديد نقاط ضعفك واألجزاء التي يجب علي
قومي باستكمال أداة التقييم الذاتي قبل بدء التدريب، ثم ارجعي إليها بصفة دورية لقياس التقدم الذي تحققينه،  .ج 

 .ثم رآزي من جديد علي جهودك في التدريب
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 الذاتيأداة التقييم 
 

 التاريخ :االسم
 

 التاريخ التاريخ

 يمستوال يستومال يمستوال الكفاءة
 مرتفع متوسط منخفض مرتفع متوسط منخفض مرتفع متوسط منخفض 

 ...)ي بما يل تقومين آيف: (وتنميتهفهم الخطوات األساسية لبدء مشروع 
           والمصروفات النقديةللفواتيرمسك دفاتر أساسية 

          تحديد الربح
          تقييم المنافسة
          )SWOTيل تحل(ي تقييم مشروع

          السوقي تخطيط التواجد ف
          التنبؤ بالمبيعات

          تحديد بنود مصروفات المشروع
          إعداد موازنة تشغيل المشروع

          إدارة تكاليف المنتجات
          حساب قيمة النقدية الالزمة لبدء مشروع واستمراره

          )خسارةال(حساب الربح 
           وتنافسىمقبولتحديد سعر 
           تتعلق بأمان مكان العملالتي ي المخاطرالقضاء عل

          تدريب الموظفين
          تحسين جودة المنتجات

          )قائمة الجرد (إدارة المخزون
          تخطيط شراء المعدات

          تمويل المشروع
          فرعيةالعامة وال  المشروعع أهدافوض

          تقييم مخاطر المشروع
          

 :إعداد خطة مشروع تتضمن العناصر التالية
          ملخص تنفيذى

          وصف فرص المشروع
          تسويقالإستراتيجية 
          خطة التشغيل
 :قوائم مالية

 موازنة التشغيل
         

          حساب األرباح والخسائر
          موازنة رأس المال

          التسعير
          تمويل تأسيس المشروع

          
 تحديد موارد وشبكات المجتمع

          لديهن مشاريعي الالتالنساء 
          المؤسسات النسائية

          البنوك
          مؤسسات اإلقراض
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 الجلسةي نظرة عامة عل. أ

 بدء الجلسة
 بدء المشروع
 أهمية التخطيط
 قياس النجاح

 دفاتر النقدية األساسية

 المواد التدريبية للجلسة. ب

 بدء المشروع
 أهداف التعلم
 مشروع؟إقامةي ف ترغبين بشأن دوافعك، لماذا ةواضحي آون  
 قيقةحي  حلمك إلمن أجل تحويلالخصائص األربعة ي افهم 
 واقعية؟ي هل ه. فكرة مشروعكي اختبر 

 قصة
وقد أصاب قريتها الجفاف والقحط . آان يوجد مدرسة بقريتهاوسميرة تعيش بعيدًا عن المدينة، ي آان هناك امرأة شابة تدع

 . رة لألس دخلتوفيريمكنها  المدارس فسىز بحياآةإذا قامت وفكرت بأنها وقد نظرت حولها . وأصبح حصاد األسرة ضئيًال
 غالي الزىعلي تكلفته يصبح من المدينة، وبعد إضافة تكلفة المواصالت ي ذلك الوقت ال يتم شرائه سوي  ف المدارسزى آانو

لذلك قامت ببيع بقرة واشترت ماآينة خياطة . القرية، سيكون أرخص وسيشتريه الجميعي إذا قامت سميرة بتفصيله فلكن و. الثمن
ا بيتهي تم توصيل األغراض إل ىحتولم تدرك . بيتهاي  لتوصيل هذه األغراض إل األشخاص ألحدوقماش وخيوط، ثم دفعت مبلغًا

 .واحدي مدرس ىزلم يتم تفصيل لذلك و! المدرسة  ىزآيفية قص  ىحتم ماآينة الخياطة أو استخدا يةأنها ال تعرف آيف
 

 مهارة المشروع
 مشاريع من الانيوجد نوع

  تدر دخًالمشاريع )1
 ذلكي  ف تفشلمشاريع )2

 
 : آأساس للمشروع الجيد وهىجوانباالعتبار أربعة ي الواقع يجب أن نأخذ في وف.  نجاحًايحلم الجميع بأن تحقق مشاريعهم

 وع وسوق تسويق المنتجفكرة المشر )1
  بالمشروعالمعرفة والخبرة )2
 موارد المشروع )3
  بالمشروع والعمل الجاد إلقامة المشروعالدافع )4

 
 .أرض صلبةي  مشروعك عليكون بداية جيدة، وبدون أيًا منها لن سوف تبدئيناألربعة وباستخدام هذه العناصر 

 
هل نعرف آيف . المعرفة العمليةي  فنحن نتحدث عن عدة مهارات، فغالبًا ما نحتاج إلمشاريععندما نتحدث عن المعرفة بلغة ال

 السوق؟ي  يتمتع بالجودة لنبيعه فًانصنع منتج
 

 كمشروعما إذا آان  معرفة ي لكيتسن ىحت آيفية مسك الدفاتر األساسية ينهل تعرف. المشاريعت إدارة مهاراي ونحتاج أيضًا إل
  خسارة؟أميحقق ربحًا 

 وضع أساس المشروع: 1الجلسة 
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 نقدمها؟ آيف التيالخدمة  المنتج أوي  فاآلخرونهل يرغب .  سوف تساعدنا في مشروعنا معرفة أشياء عن السوقآما أن

 السوق؟ي  ننتجها إلالتيمنتجنا وآيف سنقوم بتوصيل السلع ي  سيشترالذي من السوق؟ي سنجعل الناس تعرف أننا نعمل ف
 

. وميًا، فإننا ال نتحدث عن العمل الجاد لمجرد يوم واحد، إننا نتحدث عن العمل الجاد يالعمل الشاق الجادعندما نتحدث عن 
نفتح مشروعنا يوميًا؟ هل ي ن لكدو نحن متواجفهل.  دخل من عدمه يعتمد علينا المشروع فإن تحقيق،مشروعفعندما يكون لدينا 

  نقدم خدمة؟أميمكن أن يعتمد علينا الناس ؟ هل نبيع سلعة 
 

وغالبًا ما يتطلب رأس . رأس المالي  نستخدمها لبدء مشروعنا تسمالتياألموال ف نحتاجها لبدء مشروعنا؟ التياألموال ي ما ه
  مطبوعةسخـُالسيدات مشروعها باستخدام دراجة، إذ أنها بدأت خدمة توصيل ن ىإحدلقد بدأت . المال قدر أقل بكثير مما نتوقع
ولكن يوجد العديد من . مشروعهاي وقد حققت دخًال جيدًا للغاية ثم توسعت ف. مكاتب األعمالي من مراآز النسخ والتصوير إل

 .اهئبدي  فا يرغبوالتي مشاريععن ال" التحدث"ي الناس الذين ال يفعلون سو
 

 .هذه األشياء قبل أن نبدأ مشروعناي أن نفكر فيجب 
 

 التطبيق
 .سميرةي  تدعالتي ذآرناها عن المرأة الشابة التيالقصة ي إلي ارجع

 
 المعــرفة آانت تفتقر إليه سميرة؟ الذيما 
 

 .عمدينة ليس بها من يهتم بجودة التصنيي  بيع برامج آمبيوتر لمراقبة الجودة فين تريد أنِكينربما قد تفكر
 

 . أو زبائن عمالءأي يكون لديِكلن بذلك  و،سوق؟ ال يوجد تفتقرين إليه الذيهل سيكون مشروعك ناجحًا؟ ما 
 

ذلك أربعة مجففات شعر بالكهرباء، ي  بما فيحتجن إليهآل شئ قد ي افتتاح آوافير، وقد فكرن في رغبت مجموعة من النساء ف
 رأس المالوللحصول علي مستثمر آبير من قرض للحصول علي قمن بكتابة مقترح  و معًا ثم جلسن.زالتلفاوعوامل للترفيه مثل 

 .المشروع مواردوهذه هي  – لتأسيس مشروعهن الالزم
 

!  المالتبدأ مشروعًا؟ هذه المجموعة يمكن أن تكون ما زالت في انتظار شخص ما إلعطائهنهل آانت هذه النساء تتحدث أم 
 تنمية ربح فسيتمكَّـن من بعض الوحققنغير وآلما تعلمن المزيد عن إدارة المشروع ولكن آان يمكنهن البدء بمشروع ص

 .األرباحتلك  باستخدام المشروع
 

ي وشارآي مالحظاتك فيما يلي واآتب ،ظل إطار العمل الموضحي  مجموعات صغيرة باختبار أفكار مشروعك فقومي من خالل
 .بأفكارك مع مجموعتك

 
 ")فرصة المشروع("السوق ي تريها في الحاجة التي صف

__________________________________________________________________________________ 
 

__________________________________________________________________________________ 
 

 ")وصف المشروع("بكلمات عامة فكرة مشروعك ي صف
 

__________________________________________________________________________________ 
 

__________________________________________________________________________________ 
 

، فكرة مشروعكوآلما زاد إصراِرك علي تطوير . تشمل أهم النقاط، وهي ضرورية الختبار فكرة مشروعكهذه مراجعة واقعية 
.أآثر دقةك  تخطيط مشروعسيصبح
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  المشروعبدءإطار 
  

 

 

  المتوفرةالموارد
 )المال(

 
 الدافع

 ادالعمل الشاق الج

 أساس تأسيس المشروع

 
 فكرة المشروع
 سوق محدد

 
 المعرفة
 الخبرة



 

 
 

 

15 

  معهد التعليم الدولى2009 ©  محفوظةحقوق الطبع والنشر

 
 أهمية التخطيط

 
 أهداف التعلم
 األسئلة األساسية للتخطيطي التعرف عل 
 إعداد خطة رئيسية لتخطيط المشروع 

 
 قصة

 ولكنها لم وقد فكرت أن تبدأ مشروع تفصيل،. ، وآان لديها ماآينة خياطةي سميرةتدع ىالقر ىإحدي آان هناك سيدة تعيش ف
 ببيعها ن يقوموالتيالمعروضات نوعية المدينة وزارت جميع المحالت لرؤية ي لذلك ذهبت إل. تكن متأآدة مما تريد تفصيله

 بعناية واعتقدت أنه تفحصتهوقد . نفس الوقتي المدرسة ف ىزأن الجميع يحتاج توصلت إلي  ثم . تلك المعروضاتوأسعار
 المدينةي الجودة وبسعر أقل من تلك األسعار المتاحة فالمدرسة بنفس  ىزيمكنها تفصيل 

 
دفع إيجار، ولكنها إذا ي وبذلك لن تضطر إل. منزلهاي وألنها آانت تبدأ مشروعها فكرت أنه سيكون من األفضل أن تبدأ العمل ف

 معها امدرسة وأخذتهل اىزلعينة بتفصيل المدرسة؟ لذلك قامت  ىزتفصيل لقامت بذلك فكيف سيعرف الناس أن لديها مشروع 
ناظر المدرسة وأخبرته بأنها ستقوم بعمل هذا المشروع، ثم طلبت منه أن ي  عل العينة عرضتثمعندما زارت مدرسة القرية، 

 تذهب إليه الذيالمسجد ي وقد قامت بنفس الشئ ف. يخبر أولياء األمور عن مشروعها
 بإخبار سميرةوقد قامت . رينللمصلين اآلخعملها ي علي  أن يثن المسجدطلبت من إمامو

ي وأخيرًا نظرت حولها للبحث عن شخص قد يكون قادر عل.  خططتهبماجميع صديقاتها 
 ىحتالبداية ي وفكرت أنها سوف تدير العمل بنفسها ف. ح مشروعهاا نجفي حالةمساعدتها 
 ستقبلالمي  ف دخَال وفيرَا مشروعهايدرنفسها دفع أجور، ولكنها آانت تأمل أن ي توفر عل
تعامل مع في الشخص ودود لمساعدتها إلي تحتاج ي هف من يساعدها، أجور لتوفير

 .الزبائن بلطف
 

 . بشكل جيد جدًاسميرة بالبحث والتخطيطلقد قامت 
 

 مهارة المشروع
 .إعداد خطةي إلي قبل بدء مشروعك تحتاج
 . اإلجابة عنها قبل بدء مشروعك عليِكويوجد أسئلة أساسية يجب

 
 تطبيقال

 سميرةعن األسئلة األساسية الخاصة بقصة ي أجيب: أوال
 

 عمله أو بيعه؟ ـــــــــــــــــــــــــــــــــي فسميرة ترغب ي  الذما 

 تقدمها؟ ـــــــــــــــــــــــــي منتجها أو الخدمة التي سيشتري  الذمن 

 سيكلفها تصنيع منتجها؟ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــآم  

 سيدفعه العميل؟ ــــــــــــــــــــــــــــــــي  الذالسعرا هو م 

 ستقدمها؟ ــــــــــــــــــــــــــــي أين ستبيع منتجها أو الخدمة الت 

  يمكنهم شراء منتجها؟ ـــــــــــــــــ حتىآيف سيعرف الناس أن لديها مشروع 

 ـــــ     ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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: بتبادل األدوار من المشارآات ي قيام اثنتينينبغ.  إنترنتمقهىتبدأ مشروع ي قامت بها دالل وهي تجربة أخري إلي انظر: ثانيًا

 .ة المشروعمدير  تقوم بدورىواألخرالمقابلة الشخصية إحداهما تقوم بدور من تجري 
 

  هذا المشروع؟لماذا اخترِت .1
 

 دائمًا مقبولة بالنسبة ت يرتادها الجنسين ليسالتياالنترنت فمقاهي .  مخصص للنساء فقطانترنت مقهىي بسبب الحاجة إل
اخترت هذا المشروع ألنه بمثابة خدمة ي آما أنن. أن البيئة ليست آمنة دائمًا لعمل النساء والفتياتي للنساء، باإلضافة إل

 .د من المشروعمقدمة للمجتمع، وبذلك فأنا والمجتمع يمكننا أن نحقق فوائ
 

 مشروع؟ال تواجهينها اآلن بعد بدء التيالتحديات ي  بدء مشروعك؟ وما هعند واجهتك التيالتحديات ي ما ه .2
 

يشمل استخدام ي  آانت طويلة للغاية ألن مشروعالتيأوًال اإلجراءات الحكومية : هي واجهتها التيالتحديات الرئيسية 
 يبيع المنتجات بسعر همبعضالفرصة و يستغلوااألسعار، وثالثًا الرجال الذين ي طردة فللزيادة المأدهشتني االنترنت، وثانيًا 

 .دراية باألسعار الفعليةي علي لن تكونفآونك امرأة  لمجرد ألنهم يعتقدوا أنهي للنساء عند شرائهن من السوق أعل
 
 .)ألطفال، الخالزوج، واألسرة، وا(ما هو عدد الموظفين وعدد األشخاص المستفيدين من دخلك؟  .3
 ولست متقاعدةالوقت  الحالى، وأنا ي بالمشروع ف فقط سوف نعملي دفع أجور لموظفين فأنا وصديقتي ال أرغب في ألنن

 .متزوجة
 
 رأيك؟ي وصفة النجاح في  أن مشروعك سينجح، فما هإذا اعتبرِت .4

 
أن ي اعتقد أنه ينبغي ناجحًا، ولكني  يصبح مشروعفي أنأمل ي ، وآل انترنتمقهىالمراحل النهائية الفتتاح ي أنا ف

 . سوف تقابلكالتي للمفاجآت واالستعدادوافية  ىجدو باستخدام دراسة بدءهلمشروعك تخطيطًا جيدا قبل ي تخطط
 

 الدروس المستفادة؟ي بدء مشروعها الخاص؟ ما هي تفكر في  تقديمها المرأة أخر يمكنِكالتيالنصائح ي ما ه .5
 

يجب أيضًا أن  آما !دائمًا مفاجآتي آاملة، ستجد ىجدو بدراسة  قمِتادك واعتقادك بأنِكاستعدي بصرف النظر عن مد
ي  تتوقععليِك أنيجب وآذلك عليك تحديد مواعيد لنفسك إلنجاز أهدافك، ي  وفقًا له، إذ ينبغينتعملي يكون لديك إطار زمن

 مشروع بأن في إقامة شخص يرغب أيأنصح ي نآما أن. األقلي لمشروعك علي المراحل األولي من الربح ف ىاألدنالحد 
أتمكن  ىحتي صيانة الحاسب اآللي دورة تدريبية في  فأنا أخطط للحصول علالتيحي ، مثًال فمشروعهمجال ي يتعرف عل

شخص آخر ألداء هذا ي العتماد علإلي ادون أن أضطر  بنفسي مشروعي من معرفة آيفية إصالح أجهزة الكمبيوتر ف
 .لمشروعىالعمل 

  
 قيام أحد األشخاص بتدريبك قبل بدء  تتمنين بشكل مختلف؟ أو هل آنِتتكوني قد قمتي به أن  شئ تمنيِتأيهل يوجد  .6

 مشروعك؟
 

إلي االعتماد علي أي شخص لصيانة  أحتاج وأالصيانة الحاسب اآللى، ي لو أخذت دورات متخصصة في آنت أتمن
 .األجهزة

 
 مشروعك؟/ بتسويق منتجك  تقومينآيف  .7
 

 مثل المكتبة ومدارس ات تزورها نساء آثيرالتياألماآن ي في توزيع المطويات الدعائية الخاصة بمشروعي أفكر ف
 .الفتيات ومراآز اللياقة الرياضية، الخ

 
 
 ؟ مشروعك الخاص بِكفوائد أن يكون لِكي ما ه .8
 

فإن ذلك يضًا أألحد، وي  ال تتبعص فإنِكإذا آان لديِك مشروعك الخاأوال أن أآون مديرة نفسى، في الفوائد الرئيسية ه
 . المالىكاستقالليتك ألنك تعتمدين علي نفسك وتعملين آل شئ  بنفسك، وثالثًا تتمتعين بويدعم شخصي  أقويجعلِك
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 لماذا تعتقدين أن مشروعك ناجح؟ .9

 
  إنترنتمقهى ن أتمكن من افتتاحي بعد، وآلي أمل ألم أبدأ مشروعي ناجح، ولكني أن أتمكن يوم ما أن أقول أن مشروعي أتمن
 .في غضون أسبوعين ءللنسا

 
 .مجموعات صغيرةالي واعرضيها علورقة ي  األسئلة التالية ف عنجاباتاإلي واآلن اآتب

 
 عمله أو بيعه؟ي  فترغبيني  الذما 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 منتجك أو يدفع مقابل خدمتك؟ي  سيشترمن 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 صنع هذا المنتج؟تكلفةي ما ه  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  سيدفعه العميل؟ي  الذالسعرهو ما 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ببيع منتجك أو خدمتك؟تقومين سأين  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 يمكنهم شراء منتجك؟ ىحتالسوق ي  فآيف سيعرف الناس أنِك 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 ؟يجب عليك دراسته بتفصيل أآبري الذما  بالتخطيط بشكل آاف؟ مِت ُق أنِكينهل تعتقد 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 . فيما بعدبإجاباتك، فسوف نرجع إليهاي احتفظ
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 قياس النجاح
 
 

 أهداف التعلم
 تعريف الربح 
 بحمعرفة الفرق بين الدخل والر 
  المشروع، وعائلتها، ومشروعهامديرةإدراك أن أرباح المشروع تولد مدخرات لدعم . 

 
 قصة

تحمست سلمي . ضرت ورشة عمل عن مهارات المشروعحي سلمي مدن الجنوب تدع ىإحدي فتعيش آان يوجد امرأة 
 5قطعة سعر المالبس ي  لتشترهاخارج حدود دولتمدينة ي تذهب إلي ، فهمشاريعآانت قد بدأت لتوها أحد الللموضوع ألنها 
ي فخورة بأنها حققت آل هذه األموال، ورغبت في وآانت بون. وحدات نقد محلية 10مدينتها بسعر ي ، ثم تبيعها فوحدة نقد محلية
 !بدء مشروع آخر

 
 :وقمنا بسؤالها ما يلى

 بالحافلةالمدينة؟                            ي  إل تذهبين آيف آنِت-  
 نة؟               آانت تقيم بأحد الفنادقالبقاء ليًال بالمديي  إلين تضطرل آنِت ه-  
  تأآلين بالمدينة؟                                بالطبع آانت تأآل هل آنِت-  
 بسيارة أجرةالنزل؟      ي  المالبس من السوق إلينحضر ُت آيف آنِت-  
 عبر الحدود؟         بالتأآيد الرسوم الجمرآية ين تسدد هل آنِت-  
 

وحدات نقد  9الحقيقة ي تكلفة آل قطعة، وجدنا أن آل قطعة مالبس تكلفت في علمصروفاتها لشراء المالبس  إضافة آافة وبعد
سلمي وآانت . وحدات نقد محلية 5 وليس وحدة واحدة، وآان ربحها عن آل قطعة مالبس هو وحدات نقد محلية 5 وليس محلية

 .أبدًا بالنتيجة التي توصلنا إليهاة غير سعيد
 

 مهارة المشروع
 :نفسك ىقبل قراءة القصة اسأل

 تحقيقه من ذلك؟ي ف ترغبيني  ببدء مشروع؟ ما الذتقومينلماذا س
 كإجاباتي سجل

__________________________________________________________________________________ 
 

__________________________________________________________________________________ 
 

__________________________________________________________________________________ 
 

 :هل آتبتى
 

 حــــالرب
 

دعم عائلتهم، وإرسال وتهم، آسب المال الالزم لحياي  فنإنهم يرغبو. مشاريع ي إقامةنفكر لماذا يرغب معظم الناس فيجب أن 
 مشاريع ولذلك فإنهم يقيمون.  مرضىيصبحون المال الالزم لشراء دواء عندما آما يرغبون في توفيرالمدارس، ي أطفالهم إل

 .لتحقيق ربح
 

فالدخل هذا هو الدخل، ولكن . المنتجات تحصل عليه عندما تبيع الذي المال ح؟ يعتقد بعض الناس أن الربح هوولكن ما هو الرب
 .نفس الشئل والربح ليسا مرادفين
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 حــالرب=  المصروفات –ل ـالدخ
 

 نقوم فيه بصناعة أو بيع منتجنا؟ هل يجب سداد الذيهل يجب علينا سداد اإليجار للمكان . نحتاج دائمًا أن نتذآر هذه المصروفات
 .مشروعأي بعض مصروفات ي ينا؟ هذه هاألشخاص الذين يعملون لدي مقابل المواصالت؟ هل نقوم بدفع مرتبات إل

 
، وهذه األشياء عادة ما تؤدي إلي تخفيض ربح دون أن ندرك ذلكمشاريعنا ربح ي نقوم بعمل أشياء تؤثر علفي بعض األحيان 

انًا، المجتمع، وآنا نسمح ألصدقائنا باستخدام هذه الخدمة مجي  فاإلنترنت لتقديم خدمة  مشروعفإذا آنا نقوم بإدارة. المشروع
ي  بعض الفطائر المجانية ليأآلها في المزارع بالفواآه ونعطفطائرإذا آنا نقوم بعمل آذلك و.  مشروعنا أرباحخفضنبذلك فإننا 

أحد األيام شديدة ي  فًا باردًازبائننا مشروب ىإحدوإذا آان لدينا آوافير وقمنا بإعطاء .  مشروعنا ربحبذلك أيضًا نخفضبيته، فإننا 
وال يزال . يمكننا دعم عائالتنا ىحت ربح لتحقيق ًا مشروعنقيملذا يجب علينا تذآر أننا .  مشروعنا ربحنخفضإننا الحرارة، ف

 . علي ربح مشروعناخيارتناأثر  ولكن يجب أن نفهم ات الخيارتلك اتخاذ بوسعنا
 

مشروعنا ي  للحفاظ علي وسيلتنامدخراتنا هو.  مشروعنا من ذلك دعم؟ من أجل دعم أنفسنا، وعائالتنا، واألهمًالماذا نحقق أرباح
 .نموهعلي و
 

 التطبيق
، وحدة نقد محلية 50مبيعاتها ي  إجمالالتي باعتها خالل األسبوع، وآانآراسات المدرسة ي  علوحدة نقد محلية 40 مهاأنفقت 

 ي هذا أم خسارة فًال حققت ربحه.  الغذاءلتناول وجبة وحدات نقد محلية 5المواصالت، وي  علوحدات نقد محلية 10وقد أنفقت 
 األسبوع؟

 
، وحدة نقد محلية 30مبيعاتها ي  باعتها خالل األسبوع، وآان إجمالالتياألقالم الرصاص ي  علوحدة نقد محلية 20 هناءأنفقت 

 ما هو ربحها؟.  الغذاءوحدات نقد محلية لتناول وجبة 5المواصالت وأنفقت ي ولم تنفق شيئَا عل
 

  ربح أآبر؟ت أعلى؟ ومن حققامن آانت مبيعاته. هناء وي مهاقارن
__________________________________________________________________________________ 

 
__________________________________________________________________________________ 

 
__________________________________________________________________________________ 

 
حيث تبيع  المدرسة لبيعها مطعمي  فطيرة وتأخذها إل100 آل أسبوع بعمل تماراتقوم 

 100بيتها ومعها ي وعادة تبيع آل فطائرها وتذهب إل. الفطيرة الواحدة بوحدة نقد واحد
إليِك ا لم تستطع حسابه، لذا  حققته ألنهالذيوال يمكنها معرفة قيمة الربح . وحدة نقد محلية
 .ما قمنا بعمله

 
. ا قائمة بكافة المكونات الدقيق، والسكر، والخميرة، والزيت، الخ، وتكلفتهبإعدادقمنا 
 لشراء مكونات وحدة نقد محلية 150 وجدنا أنها تكلفت  تكلفة المكوناتعندما قمنا بحسابو

 لتبيع فطائرها آانت المطعمي ا إلآل مرة ذهبت فيهي لذا فف.  فطيرة100الفطائر لتصنع 
، لذا فنحن  وحدة نقد محلية2بمبلغ آانت تبيع الفطيرة ي األسبوع التالي وف! تخسر أمواَال

 .خسارةحقق ربحًا أم ي آان مشروعنا ما إذا ي معرفةبحاجة إل
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 الربح
 
 

 حــالرب= ات ـ المصروف–ل ــالدخ
 
 
 
 
 
 
 

  الدخل                                           المصروفات
 

 
 
 

 الداخلةاألموال     الخارجةاألموال    
 
 

  ححــــــالربالرب
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 الدفاتر األساسية للنقدية: التمويل

 
 

 أهداف التعلم
 لحماية نقدية المشروع الالزمةفهم الممارسات  
 معرفة الدفاتر األساسية إلدارة نقدية المشروع 
 فقات النقديةمعرفة شكل دفتر النقدية أو قائمة التد 
 بدء وممارسة مسك الدفاتر باستخدام األموال الشخصية 

 
 قصة

 
  وتقوم امرأتان مختلفتان آل يومين بجمع البيض وبيعه.  الدواجنبيضلبيع  الدواجنبدأت بعض النساء مشروع تربية .

استخدام أموال بيع البيض يقمن أحيانًا بآما . ي الدفاتر ذلك فتسجيل بإعطاء خصم لصديقاتهن دون وتقوم هؤالء النساء
وتقوم . ي الدفاتر فتسجيله دون سداد ثمنه أو  الخاصنالستهالآه بأخذ بيضمنهن العديد تقوم و. لشراء مشروبات لعائالتهن

بعض األحيان تقوم بإرسال ي وف. الدفاتري المسئولة عن النقدية بتحصيل األموال منهن ولكنها ال تقوم دائمًا بتسجيلها ف
ي معها إلإلى أخذ األموال البائعة مما يضطر البيض بيع يقم أحد بتحصيل أموال وأحيانًا ال . حصيل األموالآخر لتشخص 
أحد األيام قام زوج ي وف. لة عن النقديةلمسؤو أو يتم سرقتها قبل إعطائها ل هذه األموال آانت تضيعوأحيانًا. منزلها

االجتماع ي وف. للدواجن أموال لشراء طعام ي أيةظ به، ولم يتبق آانت تحتفالذيلة عن النقدية باقتراض المال لمسؤول
 واستشاطت.  ما إذا آن يحققن ربحًا أم خسارة، ولكن لم تعرف أيًا منهنالمحققةالنساء عن األرباح  ىإحدسألت ي األسبوع

 . وترآن االجتماعغضبًابعض النساء 
 هذه القصة؟ي ماذا حدث ف 
 األموال؟ي بة علالطريقة الصحيحة للرقاي هل هذه ه 
 ربح أم خسارة؟ي تحقيق  إلهل ستؤدي هذه الطريقة 
 تغييرات؟أي اقتراح هل يمكنِك  
 

ي قد اتفقن علوبتنظيم المشروع، من وقبل أن يبدأن، ق. DVDي دي في بيع أفالم دلقررت مجموعة من النساء بدء مشروع 
 .المالي آما أنهن وضعن قواعد للرقابة عل. دىي ف ي أفالم الد مختلفة ببيع امرأة تقومآل يومأي . العمل بالتبادل
 تسجيل يقمن بإعطاء خصم سوي ألعضاء المجموعة مع، ولم  في الدفاتر البيعدي في دي وقمن بتسجيل ببيع فيلم وقامت النساء

 .هذه الخصومات في الدفاتر
 

 وتقوم جميع النساء.  األفالمإيصاالت بيعفي ة  القيممع مراجعة يوميًا  بيع األفالملة عن النقدية بتحصيل أموالالمسؤوتقوم 
طريقها للمنزل باالتصال بسكرتيرة ي لة عن النقدية فلمسؤو لتقومو. في آل مرةلة لمسؤودفتر إلثبات تغيير لي بالتوقيع ف

ي وف.  أسبوعيًاالبنك مرتيني  ف المشروعوتقوم المجموعة بوضع أموال. دفتر النقديةي سجلها فت األموال وتراجع التيالمجموعة 
نهاية آل شهر، يقمن بقراءة قائمة تلخص الدخل والمصروفات والربح والودائع ي ، وففي الصندوقالنقدية يتم تحديد آل اجتماع 

 .البنكب
 
 هذه القصة؟ي ماذا حدث ف 
 األموال؟ي الطريقة الصحيحة للرقابة علي هل هذه ه 
 ربح أم خسارة؟ي إلي هذه الطريقة هل ستؤد 
 تغييرات؟أي اقتراح هل يمكنِك  
 

 مهارة المشروع
 .أموالناي  للرقابة علثابتةممارسات ي تبني لإ مشاريعات مدير نحتاج آإذ. أموالنا" إدارة"ي حاجة إلي نحن ف

 
 . لديناالتير األموال اقدمعرفة م دائمًا يمكننافباستخدام دفاتر النقدية . دفاتر يوميةمسك ي نحتاج إل -
 
 



 

 
 

 

22 

  معهد التعليم الدولى2009 ©  محفوظةحقوق الطبع والنشر

 
 
 .بالخزينة النقدية وإيداع بصفة دورية بالبنوك إيداع األموال أيل، تأمين األمواي ينبغ -
 
عدم البيع باألجل، لكن إذا آانت القاعدة األساسية هي وسيكون هناك استثناءات لذلك، و. )بالدين (نبيع باألجلأن ي ال ينبغ -

 .قة للمشروعفإن المشروع يمكنه إنشاء دفاتر لتتبع الديون ووضع ممارسات لتحصيل األموال المستح
 
 . طويلة األجلالديونتحصيل ي ينبغ -
 
البداية قد نقوم بذلك ي وف. مصروفاتنا ودخلناي إللقاء نظرة علدوري  بشكل حساب األرباح والخسائرأن نقوم بإعداد ي ينبغ -

 ).بشكل ربع سنوى(أسبوعيًا ثم شهريًا ثم آل ثالثة أشهر 
 
 

وسيقوم هذا الموظف بمسك دفاتر يومية .  أو أمين خزينةي محاسبإلي اجإذا آان مشروعك آبير بما فيه الكفاية، قد تحت
 . بالدفاترومقارنتها إيصاالت النقدية ومراجعة

 
وهذا الدفتر سوف يتتبع .  عمله هو مسك دفتر يومى شئ يجب عليِكتجدين أن أول  بمزيد من التفاصيل،شرح هذا األمرول

 وضعمعرفة ي علهذا الدفتر ، وسوف يساعدنا دفتر النقدية اسم ا الدفترهذي ونطلق عل.  إنفاقهاومصادر مصدر أموالِك
 تعليمات لمسك دفتر النقدية فيما ينوسوف تجد. (فبدون الدفاتر ال يمكننا مطلقًا معرفة ما إذا آنا نحقق ربحًا أم خسارة. المشروع

 ).بعد
 

فبنهاية الشهر غالبًا ...االدخارنهاية الشهر لبدء  ىحتي وال تنتظر. دوري بشكل حساب ادخاري  وضع األموال فثانيًا يجب عليِك
األحداث يصبح هذا المبلغ صمام أمان لتغطية بحيث وضع مبلغ صغير آل يوم، ي حاوللذا . نقدية متبقية الدخارهاي لن تجد

 .الطارئة التي تحدث لمشروعنا
 

 البنكية الرسوم تكون األحيانبعض في  لمدخراتك، ولكن ًا أمينًا؟ يمكن أن تكون البنوك مكان مشروعناأموالأين يمكننا ادخار 
  الذي أوضح أننهاية الشهر استلم آشف حساب البنكي أحد البنوك، وفبقام رجل حريص بوضع مدخراته فمثًال . مرتفعة
 لحماية وك من البنخيار أفضل) صندوق له قفل(هذه الحالة تكون الخزينة ي فف. األموال المودعة البنكية تزيد عن الرسوم
 .مكان آمني  فكمدخرات

 
 لسداد ثمنمال مثًال قد ال يكون لدي بعض الناس الف. البيع باألجلي  فن الصغيرة ألن أصحابها يتوسعومشاريعتفشل العديد من ال

بالفعل  ًاصبح بيعتال ولكن هذه العملية .  علي اإلطالق عدم البيعخشية باألجل يبيعون السلع  األعمال بعض رجاللذا نجد سلعة،
 ، ثمن هذه السلعة دفعِت أموالك أيضًا، فأنِت فقط وإنما ربحكين ال تخسر آصاحبة مشروعأنِتف.  السلعيتم سداد ثمن ىحت

 باألجل لعمالئه ثم لم يجد نقدية آافية توسع في البيع الذيصاحب المحل ي في فكر.  يخلق أصدقاءنوالبيع للناس باألجل ل
 .همحلل وخسارتهشروعه مفشل ؤه إلي محالت أخري لشراء السلع مما ترتب عليه مال ع انصرفحتى لشراء مخزون

 
ارية من وغالبًا ما تتم األعمال التج. وأوالدك لدعم زوجك ينهاأموالك، وأنت تحتاجي فهذه ه.  األجلة طويلبالديوني ال تسمحلذا 

 خطة لتحصيل وآذلكع شروط مقدمًا لسداد ثمن السلع بوضلذا قومي .  مدفوعات مؤجلةي في الغالبيعنخالل البيع باألجل، مما 
 .المدفوعات

. نأموالهي  علللحصول ًا شهر11لالنتظار لمدة ع منتجهم إلي مكتب حكومي باألجل مما اضطرهن  نسائية ببيمؤسسة قامت 
 مخزون لبيعه لعمالء  المال الالزم لشراء لديهنيتوفرمدفوعات نقدية، وآنتيجة لذلك لم ي وخالل هذا الوقت لم يحصلوا عل

 .آخرين
 

 . يجب مسك دفاترإجراء هذه المراجعاتولكن قبل .  أم خسارةًاربحما إذا آنا نحقق ل  دوريةمراجعةي حاجة إلبوأخيرًا نحن 
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 التطبيق

 
 .كاثنين من دفاتر النقدية وثالثة ممارسات إلدارة أموال مشروعي اذآر

 
__________________________________________________________________________________ 

 
__________________________________________________________________________________ 

 
__________________________________________________________________________________ 

 
 .وبأقل تكلفة ممكنة بسهولة افتح حساب وإيداع أموالهأن تذهب إليها ل مشروع صاحبة أيل يمكن التيآافة األماآن المحلية ي ناقش

 
 .المشروعالتحرآات المالية المتعلقة ب فإننا نكتب آل مشاريععندما نقوم بمسك دفاتر ألحد ال

 
يمكننا أن .  مقابل تقديم خدماتناالمشروع ونحصل عليها من مبيعاتنا أوي  ننفقها علالتي  إال تلكدفتر النقديةي  فال نسجل أموال

أموال ي إذا احتاجوا إلو ألنفسهم، ًا الصغيرة يدفعون راتبمشاريع عدد قليل من أصحاب النقوم بدفع مرتبات ألنفسنا حيث يوجد
ي  شئ ف بتسجيل آلفيجب أن نقومآافة أموالنا وأين تذهب، ي  من أين تأته علينا معرفةوألن.  مباشرةيأخذوها من صندوق النقدية

  .دفتر النقدية
 

 .الغرضي دفتر بسيط يؤدأي  ف،فتر مستقل مخصص لمشروعناوإنما يكفي استخدام د ،وال يجب أن يكون دفتر النقدية مغاليًا فيه
 آدفتر Excelبرنامج في  إنشاء جدول ك يمكنآما.  وال يتطلب أي جهد من جانبِك بأعمدة مجهزًايكوني أما الدفتر المحاسب

 لضمان عدم ضياع معلوماتك النقدية في حال تعطل جهاز  نسخة مطبوعة إضافيةلديِكهذه الحالة يجب أن يكون  ي وفنقدية،
 .الحاسب اآللى

 
اسم مصروف أو إيراد وأمامه آل  تسجيل قيمة من خالل بطريقة منظمة يكون ذلك يجب أن  النقديةتسجيلبعندما نبدأ 

 . بترتيب حدوثهالمصروف أو اإليراد
 

جيبك أو ي  بها فين تحتفظالتيالنقدية ي فهذه ه.  أول المدةفيالنقدية ي بكتابة عناوين لألعمدة، وقومي آذلك بعد مو قبدأنولكي ت
 .أول المدةي  النقدية فأي. لإلنفاقمحفظتك والمتاحة 

 
 .شكل دفتر النقدية قبل أن نبدأ مسك دفاترناي ويوضح الرسم التخطيط

 
  هذه الحالةفياإلطالق، ي أحيانًا عندما نبدأ ال يكون لدينا نقدية عل. قبل أن نبدأ" ي الصندوقة فالنقدي"يجب علينا فقط معرفة 
ي النقدية ف"و. لو آان صفر وىحتالدفتر ي  رقم نبدأ به فأيفيجب أن يكون لدينا .  الداخلةاألموالعمود ي نكتب النقدية صفر ف

ة يخبرنا بقيمة األموال الداخللذا فعمود . هذه اللحظةي ها فيتنفقي  لك لديِكالتياألموال إنما هي ال تشمل مدخراتنا، " الصندوق
عمود ي أموال نقوم بتسجيلها ففي المقابل  شيئَا من مشروعنا ودفع لنا  بشراءصاشخقام أحد األوإذا . ي الصندوق فالتيالنقدية 

عمود األموال ي ا شخص ما أموال فيتم تسجيلها أيضًا فإذا أعطانآذلك و.  مشروعناداخلاألموال الداخلة ألن المال يتم إنفاقه 
 .الداخلة

 
. خزينتنا من  هذه األموال أموال لشخص ما فإنها تخرجإعطاء أموال أو إنفاق  يتممتىأما عمود األموال الخارجة فإنه يخبرنا 

فق من نقدية مشروعنا ويتم وضعها عمود األموال الخارجة ألنها تني مدخراتنا فإننا نقوم بتسجيلها في وعندما نضع أموال ف
 .جانبًا

 
 .راتناخشروعنا أو لمدمائلتنا أو لعما إذا آانت المعاملة ل) ع م خ(ويخبرنا عمود 

 
فإنك عليِك  قهوة اشتريِت وأ مبيعات حققِتأو ، فإذا أعطيت زوجك بعض النقود العمليات الماليةتسجيل آافة أموال وعليِك يوميًا 

 .تسجيل هذه العمليات
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إذا مرضنا فإننا نظل نمسك  ىحتاألسبوع، ي  نقوم بذلك سبعة أيام ف، أيوآل يوم نقوم بكتابة تفاصيل ما حدث ألموالنا

فالبد  تك عائلةريازب  إذا قمِتوحتىبكتابة ذلك، قومي يذهب لشراء الدواء ي  بعض المال آك زوج إذا أعطيتحتى ربما...الدفاتر
فبدون هذه الدفاتر ال يمكننا معرفة أداء . المواصالت والطعام الخي  فقمِت بإنفاقه ما بةآتا وكمسك دفاترأن تستمري في 

 .مشروعنا
 

 دفاتر ولكنهم ال بمسك المشاريعالكثير من أصحاب لذا البد من استخدام هذه الدفاتر، حيث يقوم . مشروعناي إن الدفاتر تساعدنا ف
 . وال يستخدمونها إليهانينظرو

 
  مشروعناآيف هو أداءا الدفاتر تخبرن -
 الدفاتر توضح لنا أين تذهب أموالنا -
  مشروعنا وتقليل مصروفاتهزيادة ربحي الدفاتر تساعدنا عل -
  األرباح والخسائرحسابباستخدام الدفاتر يمكننا إعداد  -
  منتظمةدفاترمسك  بدون  من إحدى المؤسسات الماليةقرضي ال يمكن الحصول عل -
 . تحديد الضريبة المستحقة للحكومة مشروعنا من أجلدقيقة لربحالحسابات لالبد من مسك دفاتر تعكس ا -

 
ما .  لديك محاسبة معقولة لمصروفات معيشتك الشخصية، سيتوفر شهر أو لمدة بمسكها لمدة أسبوع قمِتالتيالدفاتر ي إلي انظر
 من أنه يمكنك آسبها ين تعتقدالتيقدار األموال مهو ها للمعيشة، ولالهتمام بنفسك وبعائلتك؟ ما ين تحتاجالتيمقدار األموال هو 

 ؟ آاف لِكراتبلتأمين ي نفسك، فهل سيكسب مشروعك دخل يكفاإلنفاق علي مشروعك؟ وإذا آان هدفك هو 
__________________________________________________________________________________ 

 
__________________________________________________________________________________ 

 
__________________________________________________________________________________ 

 
هل المشروع يدعم و ر؟ هل المشروع يحقق ربحًا؟ تخبرنا به هذه الدفاتالذيما .  مبسطي إلي المثال األول، وهو مثالانظر

 خرات؟األسرة ويولد مد
__________________________________________________________________________________ 

 
__________________________________________________________________________________ 

 
__________________________________________________________________________________ 

 
آما أنها قامت بغزل بعض الصوف . السوق المحليةي  قامت ببيع الطماطم فليلي التيدفاتر ي هذه ه. المثال الثانىي إلي انظر

 بمسك دفاتر  بعد ذلكثم قامت.  مطلقًا ولكنها لم تقم بمسك دفاترًا جيدًاوقد اعتقدت أن لديها مشروع. وتقوم أحيانًا ببيعه
اليوم ي وف.  المواصالتمصروفات بعض الطماطم ودفعت ا وحدة نقدية اشترت به15 ولديها  المشروعلمشروعها، وقد بدأت

 10 المواصالت، وعندما سألناها لماذا تبيع الطماطم مقابل مصروفات وحدات نقدية ودفعت 10باعت الطمام مقابل ي التال
 قامت بشراء بعض ثم.  السنة ال تكون جيدةهذا الوقت مني  وحدة قالت أن الطماطم ف15وحدات نقدية وقد اشترتها مقابل 

 . قامت بغزلهاالتي خالل يومين، آما باعت قطعة الصوف الخضروات وباعتها
 

  األسبوع؟ي هذا فًاربح ليلي هل حققت
__________________________________________________________________________________ 

 
__________________________________________________________________________________ 
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 الربح=  المصروفات –الدخل نعلم أن 
 

 نقوم بتضمين النقدية وال. (عمود األموال الداخلةي  نقوم بإضافة النقدية فأم خسارة، ًاحققت ربحليلي نكتشف ما إذا آانت ي ولك
وتم .  وحدة نقدية هذا األسبوع35قد حققت و. عمود األموال الداخلةفي ألسبوع آل دخلها خالل ا تم تسجيلو). أول المدةفي 

 . وحدة نقدية30 المصروفات ي هذه إجمالوبلغعمود األموال الخارجة ي ألسبوع فت امصروفاتسجيل 
 

 الربح=   المصروفات –الدخل   
 

  وحدات5=  وحدة  30 – وحدة 35
 

 .أصابتها دهشة آبيرةلذا . ربحآ وحدات نقدية 5ق ولم تحقق سوىالسوفي البيع ي  أيام ف5ليلي فقد قضت 
 

التصرف وربما آان ذلك . هو شراء طماطمي األسبوع التال ليلي في  أن أول شئ فعلتهينستجدي مرة أخري الجدول وبالنظر إل
  مشروعهادفاترية قراءة وإذا آانت ليلي تعرف آيف. خالل فترة بسيطةجودة الطماطم تتحسن ، فمن غير المرجح أن غير حكيم
 . باعتهاالتيفقد حققت ربحًا من الخضروات . خضرواتي هذا الوقت من العام أن تشتري أنه من األفضل في آانت ستر

 
 وحدة نقدية 40ي حوالي وقد زاد ربحها إل. ألطفال الرضعاتبيع طماطم ولكنها قامت بغزل مالبس ليلي وبعد ستة أشهر لم تعد 

 . فقط وحدات نقدية5تلك الدفاتر آان ربحها سيكون ك مسبدون  و.شهريَا
 

 .استمرار المشروع ونموهمن أجل  أآثر أهمية مسك دفاتر نقديةأصبح اد نمو مشروعك، دزاآلما 
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 األساسيقالب دفتر النقدية 
 

األموال / اإليراد  البيان التاريخ
 الداخلة

األموال / المصروفات 
 الخارجة

 ع، م، خ/ التوضيح 

   50 الصندوقي النقدية ف راير فب1
     
     
     
     
     
     
 

 1مثال 
األموال / اإليراد  البيان التاريخ

 الداخلة
األموال / المصروفات 

 الخارجة
 ع، م، خ/ التوضيح 

   10 الصندوقي النقدية ف  فبراير1
 ع 2  تم إعطاء أحد الوالدين مال  فبراير2
 م  15 مبيعات  فبراير2
 خ 2  مدخرات  فبراير3
 م  12 مبيعات  فبراير3
 ع 1  مقبالت  فبراير4
 م  20 مبيعات  فبراير4
 ع 2  إعطاء جمعية خيرية  فبراير4
 م 3  مواصالت  فبراير5
 م 15  شراء مخزون  فبراير5
 ع 4  قهوة  فبراير5
 
 

 2مثال 
األموال / اإليراد  البيان التاريخ

 الداخلة
األموال  / المصروفات

 الخارجة
 ع، م، خ/ التوضيح 

   15 الصندوقي النقدية ف  فبراير1
 م 15  شراء طماطم  فبراير1
 م 1  مواصالت  فبراير1
 م  10 باعت طماطم  فبراير2
 م 1  مواصالت  فبراير2
 م 10  اشترت خضروات  فبراير3
 م 1  مواصالت  فبراير3
 م  5 باعت خضروات  فبراير3
 م 1  مواصالت اير فبر4
 م  10 باعت خضروات  فبراير4
 م 1  مواصالت  فبراير5
 م  10 باعت مالبس صوفية مغزولة  فبراير5
 م 15  اشترت طماطم  فبراير8
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 1 الجلسة –ي الواجب المنزل. ج
 

 التحدث مع يمكنك تعديل فكرتك بعد. بدء التدريببوصفها قبل ي قمتي بمراجعة وتحسين فكرة المشروع التي قوم 
 . وتعلم المزيد عن نفسكمشروعكمجال ي األشخاص العاملين ف

 
 برنامج ي  ملف علبإنشاءي قومي وإذا آان يمكنك استخدام حاسب آل. تتبع النقدية الشخصيةي في استمرExcel 

 .لتسجيل النقدية الداخلة والخارجة
 
 

 قائمة التدفقات "ي إلي وارجع. نود المصروفات عدد ممكن من بتشمل أآبر قائمة بإعدادي قومو. مشروعكي في فكر
 .الخانات المناسبة إن آان يمكنك ذلكي  البنود فوسجلي، "النقدية

 
 باستكمال أوراق خطة المشروعي قوم: 

 
وسوف تساعدك . يصبح مشروعًا ناجحًاي خطيط إلقامة مشروعك آوف تساعدك األسئلة بكل قسم عند التس: تعليمات

 .لتخطيط مشروعكي  الفعلستند نص المفهمي ف مائل األسئلة المكتوبة بخط
 

  عنوان الصفحات-
 
   وصف فرص المشروع) 1.1(

 يشتريها؟ي من هو العميل وما هو المنتج أو الخدمة الت
 لماذا يشتريها؟/ آيف يقوم العميل باستخدام المنتج أو الخدمة 

 غير متاحة حاليًا؟الاحتياجات العمالء ي ما ه
 السوق؟ي ات العمالء فهل تزداد احتياج

 خيارات الشراء؟ي تحدث وتؤثر علي التغييرات التي ما ه
 آيف خطرت لك هذه الفكرة؟
 مشروعك بشكل متميز؟ي في لماذا من المرجح أن تنجح

 
 وصف المشروع) 1.2(

 ها؟يتقدمي ما هو المنتج أو الخدمة الت
 لماذا يعد منتجك متميز؟

 من هو العميل؟
  خدمتك؟منتجك أوين أين ستبيع
 ها؟ينتقدمي الخدمة الت/ العمالء المنتج ي لماذا يشتر

  لبيع المنتج؟ةمستعدين ستكون ىمت
إليه إلجراء مزيد من الدراسات بخصوص ين تحتاجي  بالتخطيط بشكل آاف؟ ما الذ قمِتأنِكين هل تعتقد
 المشروع؟

 
 من ي وتأآد. قالب خطة مشروعكي سام فباستكمال نفس األقي من استكمال أوراق خطة المشروع، قومي عندما تنته

 .به بعد االنتهاء من آل قسم تقومينحفظ ما 
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IV. SSION II:  

MARKETING BASICS 

 

 الجلسةي نظرة عامة عل. أ
 المنافسة

 SWOTقياس النجاح باستخدام تحليل 
 5P'sتبدأ بحرف ي الخمسة عناصر الخاصة بالتسويق والت: مبادئ التسويق
 اتالتنبؤ بالمبيع

 المواد التدريبية للجلسة. ب
 

 المنافسة: تسويق مشروعك
 

 
 أهداف التعلم
 معرفة أهمية المنافسة 
 تهديد تنافسىي وصف أ 
 وصف االستجابة المناسبة 

 
 قصة

المواسم، وبعضها يقوم بإعداد ي  فباقات الزهورسوق العاصمة يوجد صف طويل من محالت الزهور، بعضها يقوم بعمل ي ف
تلك المحالت، وآان الواقع يوجد فرق بسيط بين ي وف. د ترتيبات لتوريد الزهور للفنادقت، وبعضها يقوم بعقالزهور للحفال
محل مختلفة الزهور ) 2ا بشكل يتسم باألدب، تقوم صاحبة المحل بتحية عمالئه) 1:  أفضلهم لسببينهو المحالت واحد من تلك

 الزهور ي ومزهريات اختيار أوانزهور متفتحة ومرتبة بشكل رائع، آما أنباقات العن زهور المحلين اآلخرين ودائماًَ تكون 
 يتسم بذوق رفيع

 
 مهارة المشروع
وإذا آان لديهم مهارات أآثر منا، ويعرفون .  مشروعنافيه يوجد الذينفس الوقت ونفس المكان ي السوق في يوجد منافسون ف

عمالء ي  عل من منتجنا بتكلفة أقل ويحصلون منتجًا أفضلنيصنعووف بالتأآيد سأفضل ويعملون بجد أآثر، فإنهم بشكل السوق 
  العمالء بشكل أفضل من مشروعنا،رضاومشروعهم حاز علي  بشكل أفضل، خططوا نجد أنهم قدالنهاية ي وف. أآبر من عمالئنا

 .هان يقدموالتيمرتبطة بالمنتج أو بالخدمة " ميزتهم التنافسية"وقد تكون . من مشروعنا أآثر ًاربح وحقق
 

 التطبيق
 هذه القصة؟ي الميزة التنافسية في ما ه

 
__________________________________________________________________________________ 

 
__________________________________________________________________________________ 

 
تميزه عن غيره ي آل مشروع له استراتيجيته الخاصة الت. تقدم نفس المنتجات أو الخدماتي تالمشروعات المحلية الي إلي انظر

 ..يتأثر بشدة بالمنافسةنفس الوقت آل مشروع ي وف. من المشروعات
 
 
 
 
 

 أساسيات التسويق: 2الجلسة 
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 :؟ لماذا؟ يجب أن تشمل المناقشة المكونات التى تجعل مشروع أآثر تنافسية من غيرههيمن ماذا تفعل المنافسة؟ 
 للمنتج أفضلجودة  
 للمنتجعرض أفضل  
 للمشروعمكان أفضل  
  للعميلخدمة أفضلتقديم  
 

 ؟األفضل تعامًال مع عمالءه يقدم أفضل خدمة للعمالء؟ ما هو المشروع الذيما هو المشروع 
 

 ماذا أيضًا يمكن أن تفعله المنافسة؟
 

هؤالء المنافسين؟ لمنافسة تفعلين ذا يمكن أ، فما بأعاله مشروع من المشاريع المذآورةأيصاحبة  إذا آنِت
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 نقاط القوة ونقاط الضعف والفرص والتهديدات: SWOTتحليل 
 

 أهداف التعلم
 الحروفيمعرفة ماذا تعن  S, W, O, Tمشروعي  أل 
 تواجههي مشروع من خالل نقاط قوته، ونقاط ضعفه، والفرص المتاحة أمامه، والتهديدات التي وصف أ. 

 قصة
 لهذه  تدريبيم عمل المشاريع الصغيرة وإعطاءالعواصم، وآانت تقوم بتنظى إحدبجارة آان يوجد غرفة ت

العديد من  أن  بالغرفةالغرفة، ولكن وجد المنظموني وآان مجتمع األعمال يحترم منظم. المشاريع
ا أن  وجدوحاولوا االتصال بهم لمعرفة السببوعندما . المشاريع الصغيرة الجديدة ال تقوم بالتواصل معهم

 بشكل أجش، وآان صوتها  في الرد علي العمالءآان فظًاالهاتفية لديهم  استقبال المكالماتأسلوب موظفة 
 تغيـّر هؤالء المنظمون وقام حتىظل هذه األمر يمثل مشكلة ولقد .  بالعمالءالترحيبإلي ال يدعو 

مكتب االستقبال، لهاتفية ببصوت حسن الستقبال المكالمات ا يتمتع بتعيين موظف آخر المنظمون الجدد
 .ي داخل غرفة التجارة تتناسب مع مهاراتهاوظيفة أخرب ي للعملموظفة األولقاموا بنقل ال آما
 

 مهارة المشروع
 دائمًا بهذه لطالما عملنا: " أفضل طريقة للعمل، ونقول ألنفسناهيلبًا ما نعتبر طريقة عملنا عندما يكون لدينا مشروع، فغا

ًا مشروعنا آما لو آان ملكمن النظر إلي أغلب األحيان ي فلذا البد فضل ؟ ي األهالطريقة التي نتبعها هل ولكن ". الطريقة
 الذي؟ ما آيف يمكن أن أجعله أآثر نجاحًا؟  مشروعك عمله لزيادة أرباحآوني ناقدة لمشروعك، ما الذي يمكنك. لشخص آخر

بإدارة  تقومين؟ هل مع مشروعكن العمل خرومن العمالء؟ هل يحب اآل لجذب مزيد ك عمله يمكنالذيتحسينه؟ ما ي إلين حتاجت
 ؟بالمهنيةالمشروع بشكل يتسم 

 .نا مشروع آل ثالثة أو أربعة أشهر لمعرفة ما إذا آان يمكننا تحسين أرباحSWOTجراء تحليل إل نحن بحاجة
Strengths = نقاط القوة 
Weaknesses = نقاط الضعف 

Opportunities = الفرص 
Threats = التهديدات 

من الفرص المتاحة ين تحسين نقاط ضعفك وتستفيدي علين مشروعك بانتظام وتعملي إلين تنظر  يجعلِكSWOTإن تحليل 
 .أمامك

 
 التطبيق

أما الفرص والتهديدات فخارج نطاق سيطرتك، ومع ذلك . اط القوة ونقاط الضعف تحت سيطرتك، ويمكنك اتخاذ إجراء بشأنهانق
 .االستجابة لهستعداد لااليمكنك 

 
وقد قررِت أنه يجب عليِك النظر إلي . اعم وأماآن التسلية للطباعة وطباعة البطاقات وقوائم الطعام للمطمحًالين  تديرأنِكي تخيل

بكل  قائمة قمِت بإعدادوقد . ناجحَا بقدر ما يمكنك ة المشروعإدارك في  أسلوبآان ما إذالمعرفة وذلك  لمشروعك، آيفية إدارتك
 :ما يمكن أن يخطر ببالك بما يخص مشروعك أو عملك وتوصلتى إلى النتيجة التالية

  أصدقائك بنصف الثمني يوميًا قوائم طعام إلأنِت تبيعين. 
 دفتر النقدية يوميًاي بتسجيل مبيعاتك ف تقومينوأنت . تم بناء فندق جديد بالقرب من وسط المدينة. 
  تتسم بالجودةالبعض القوائم الخاصة بمحلك طباعة . 
 بشكل ودود مع زبائتكين دائمًا تتعامل. 
 المدينةي تم افتتاح ثالث محالت للطباعة ف. 
 بساعة مبكرًا قبلك يفتح أبوابه يوميًا فتح بالقرب منِكالذيلمحل ا . 
 بسداد رخصة المشروع عن ربع السنة الحالى تقومين لم أنِت. 
 الجديدةالطلبياتبعض ي عل ِتالمدينة وحصلي  بزيارة ثالث فنادق ف قمِتلقد . 
 الشارع الذى يتواجد فيه محلكفيموضوع إغالق األنشطة التجارية   يناقشجلس المدينةعلمتى أن م  
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 .نقاط قوةأيًا من األشياء المذآورة تمثل ي القائمة وقرري إلي انظر

 
 . للغايةًا جيدًامسك دفاتر يوميًا يعد أمر .أ 
، فالناس يفضلون الشراء من شخص ودود ويقوم بتحيتهم باسمهم. ًا جيدًائنك يعد أمراالحتفاظ بعالقة ودودة مع زبا .ب 

 .المزاجي شخص عصبمن  وليس
 .عن عمل وبحثِت  ذهبِتفأنِت. ًا جيد آان شيئًا الشراءطلباتبعض ي  للحصول عل الثالثةفنادقالزيارة  .ج 

 
 ؟نقاط الضعفي ما ه

 
 .نقطة ضعف... ، وهذا يعد أمرًا سيئًا مشروعك من أرباحبيع قوائم الطعام ألصدقائك بنصف الثمن يقلل .أ 
ي تكوين ف ترغبين عالم األعمال أنِتي شراء بطاقات مطبوعة بحبر ضعيف؟ ففي  شخص فأيوأيضًا لماذا قد يرغب  .ب 

 . جودة المنتج يعد نقطة ضعففانخفاض. بيع منتج يتمتع بجودة عالية بسعر معتدلي ه بأن لمشروعكسمعة
 .عدم سداد رخصة المشروعال يوجد عذر ل .ج 

 
 .الفرصي نا ننظر إليواآلن دع

 
الفندق بطاقات وقوائم طعام للمطعم ي فسوف يشتر. ه بقرب وسط المدينة يمثل لنا فرصةؤ يتم بناالذيالفندق الجديد  . أ

 . إدارة الفندق الشراء من محلك إقناعيمكنِكالخاص به، وربما 
 

 .التهديداتي نا ننظر إليوأخيرًا دع
 

 .فهي منافسة لمحلك... ًاالت الجديدة تعد تهديدالمح . أ
 . وفتح محالتهماتخاذ إجراء حيال قدومهم  فال يمكنِكهاشروعأن هذه المحالت إذا آانت قد قامت بسداد رخصة لمغير 

ي  أيضًا أن تصل؟ ربما يمكنِك بساعةمحلكي  يفتح قبل أن تفتحالذي عمله بخصوص المحل ولكن ما الذي يمكنك . ب
 .تح محلكمبكرًا لف

 تغيير ذلك الواقع ولكن يمكنك البحث عن موقع تستطيعين فيه، ربما ال تعمليني بإشاعة إغالق الشارع الذى إذا سمعت .ج 
 .آخر جيد لعملك

 
 :فيما يلىي قصتنا فكري ف

 ؟ مشروعك نقاط ضعفحيالماذا يمكنك عمله  .1
__________________________________________________________________________________ 

 
__________________________________________________________________________________ 

 
__________________________________________________________________________________ 

 
  نقاط قوتك؟دعمآيف يمكنك  .2

__________________________________________________________________________________ 
 

__________________________________________________________________________________ 
 

__________________________________________________________________________________ 
 
 ؟عك مشروآيف يمكنك االستفادة من الفرص المتاحة أمام .3

__________________________________________________________________________________ 
 

__________________________________________________________________________________ 
 

__________________________________________________________________________________ 
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 تواجهه؟ي آيف يمكنك حماية مشروعك من التهديدات الت .4

__________________________________________________________________________________ 
 

__________________________________________________________________________________ 
 

__________________________________________________________________________________ 
 

ي نقاط قوتك، ونقاط ضعفك، والفرص المتاحة أمامك، والتهديدات التي ما ه. مشروعك أو فكرة مشروعكي إلي واآلن انظر
 .ة ودقيقةموضوعيي آونتواجهك؟ 

 
 

 نقاط القوة
 

 نقاط الضعف
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 الفرص

 
 التهديدات

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 يمكنك عمله بهذه الذيما .  المحيطة بمشروعكالبيئةي  مشروعك وفوضع بتحديده بشأن التفكير بخصوص ما قمِتي فنبدأ ي آ

للفرص ين ه بشأن نقاط ضعفك؟ آيف تستجيبين ستفعلالذيمن نقاط قوتك؟ ما  ىالقصو االستفادة ؟ آيف يمكنِكاتالمعلوم
 . لمشروعكطتخطيالوالتهديدات؟ هذا التفكير سوف يكون بداية عملية 

__________________________________________________________________________________ 
 

__________________________________________________________________________________ 
 

__________________________________________________________________________________ 
 

__________________________________________________________________________________ 
 
 
 

 .قمِت بإجرائهي  الذSWOTنتائج تحليل ي  فصغيرةالمجموعات الي شارآبذلك بنفسك ثم ي قوم
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 SWOTتحليل 
 

 
 نقاط القوة

 
 نقاط الضعف

 
 

 مسك دفاتر يومية
 نمعاملة ودودة مع الزبائ

 ي طلبياتزيارة ثالثة فنادق والحصول عل

 
 بيع قوائم طعام يومية بنصف الثمن لألصدقاء

 حبر الطباعة جودة سوء
 عدم سداد رخصة المشروع

 

 
 الفرص

 
 التهديدات

 
 

 هؤوجود فندق جديد يتم بنا
 

 
 ثالث محالت جديدة للطباعة

 محل قريب يفتح مبكرًا
الكائن به المشروع   الشارعي أن يقتصرمجلس المدينة يفكر ف

 النشاط التجارىي عل
 

 



 

 
 

 

34 

  معهد التعليم الدولى2009 ©  محفوظةحقوق الطبع والنشر

 تسويق منتجك أو خدمتك

 
 أهداف التعلم
 تبدأ بحرفي معرفة الخمسة عناصر الخاصة بالتسويق والت P 5P's) المنتج، والسعر، ومكان المنتج، : وهى

 )والترويج، والناس
 

 قصة
 

 تفصيل الفساتين وقررت. الضواحى ىإحدب يقع الذيلها افتتاح محل لتفصيل المالبس بالقرب من منزي  ف النساءإحدى رغبت
المالبس سعرًا ي المدينة أن هذه الفساتين آانت من أغلي قد الحظت عندما آانت فف. الحفالت واألفراحي  فالنساء هانرتديتالتي 

غرفة إضافية ي المحل فومن أجل تخفيض تكاليفها قررت أن تفتح . ق ربح آبير عندما تقوم ببيعهايلذا فكرت أنه يمكنها تحق
الناس الفساتين الجميلة ي وقد يكون المكان بعيد ولكن عندما ير.  آم من وسط المدينة2بعد ي بمنزلها، بالرغم من أنها تسكن عل

  سوف تطلبلذا ستكون مشغولة للغاية، فإنهاالحقيقة ي وف.  تقوم بتفصيلهاالتي سوف يهتموا ويأتوا لشراء الفساتين ترتدينها التي
 مسك ية آيفوإنما تعرفولكن ابنة عمها لم تكن تجيد التعامل مع الناس . لة عن المبيعاتنة عمها العمل معها آمسؤومن اب
 .ستحقق نجاحًا باهرًا في مشروعها أنها متأآدة من  صاحبة فكرة المشروعوآانت. الدفاتر

 ما هو المنتج؟
 أين آانت ستبيعه؟

 آيف آانت ستقوم بتحديد السعر؟
 ستقوم بجذب الزبائن؟آيف 

 آيف خططت لمشروعها، من أين أتت بالفكرة؟
 

 يرتديها الناس، التيحاجة لرؤية نوعية المالبس بأنها ستقوم بفتح محل لتفصيل المالبس، وقررت أنها ي قررت امرأة أخر
وقررت أنه يمكنها .  مميزالبس بجودة أفضل وبيعها بسعر آان يمكنها تفصيل مي ما إذاثم ستر. وجودتها، وأين يتم صناعتها

وقبل أن تبدأ مشروعها ستقوم باالتصال بكل صديقاتها .  بسعر أقلوبيعه ُيـباع بالمدينة الذيذلك  من أفضلي مدرس ىزتفصيل 
ثم ستذهب لرؤية عمدة البلدة وناظر المدرسة والقادة الدينيين، ألنهم . هم عن محلها أصدقاءوأقاربها وتطلب منهم أن يخبروا

من يجيد ي شخص ليساعدها في المحل وبحثت عوسوف تحتاج إل. اآلخرين بالذهاب إليها الجميع ويمكنهم توصية نيعرفو
 .بأسعار معقولةوتميز بالجودة  مدرسي يزىستقوم بتفصيل  وسوف تحقق أرباحًا آما. ترم زبائنهاالتعامل مع الناس ويح

 ما هو المنتج؟
 أين آانت ستبيعه؟

 د السعر؟آيف آانت ستقوم بتحدي
 آيف ستقوم بجذب الزبائن؟

 آيف خططت لمشروعها، من أين أتت بالفكرة؟
 ؟ لماذا؟ أيًا منهما من المرجح أن يحقق ربحًا؟ بزيارتهتقومينس يًا من المحلينأ في التسوق، ترغبينعندما 

 
 مهارة المشروع

 عناصر للتسويقوأول أربعة . عمالئهاتياجات فهم احصاحبة مشروع أن ت ي أيلذا يجب عل. العميلي ناجح علالمشروع ال رآزي
عناصر األربع تدور  الوهذه.  المنتج، وترويج المنتج، وسعر المشروعها بشأن المنتج، ومكانين تتخذالتي قراراتك ي عبارة عنه

 . بإعداد فكرة مشروعكي إلي هذه العناصر أثناء قيامكانظر.  عمالئكأيحول العنصر الخامس وهو الناس 
 

 قالتطبي
 .القصتين اللتين قمنا بروايتهماي أوال تذآر

 

                                                 
  Product = المنتج, Price = السعر, Place = المكان, Promotion = الترويج, People = الناس 
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 ما هو الفرق بين المنتجين؟

__________________________________________________________________________________ 
 

 سيصبح أآثر شهرة؟ي ما المنتج الذ
__________________________________________________________________________________ 

 
 ؟"أآثر توجهًا الحتياجات العميل"سيكون ي ما هو المنتج الذ

__________________________________________________________________________________ 
 

 المشروع؟ي آيف يؤثر المكان عل
__________________________________________________________________________________ 

 
 المشروع؟ي آيف تؤثر مسئولة المبيعات عل

__________________________________________________________________________________ 
 

 المشروع؟ي  مشروع بتحديد سعر المنتج؟ آيف سيؤثر ذلك علة آل صاحبتآيف قام
__________________________________________________________________________________ 

 
  أثر أآبر؟ لماذا؟اسيكون لهي ا؟ ومن التقوم آال منهما بالترويج لمشروعهتآيف س

__________________________________________________________________________________ 
 

 ا بإعدادها؟ت خطة، آيف قاما لديهآلتاهما
__________________________________________________________________________________ 

 
 . المكان-دعونا نختار أحد عناصر التسويق  ي وفيما يل

 
  جذابة لعمالئك؟ هل ستكون مختلفة عن الشرآات المماثلة القريبة منك؟انهيبإنشاء وآالة سفريات، آيف ستجعل تقومين إذا آنِت

 
 
 

 أداء عمل مكتبى، أو توفير خدمة نقل أو قد يكون هذا المشروع عبارة عن.  للحكومةأعمالألداء تأسيس مكتب ي ف ترغبين أنِت
 وأن مكان عملك ة وتتمتعين بالكفاءة الالزمة محترفأنِكبالمكاتب الحكومية ين أن يبدو مكتبك؟ آيف ستقنعين آيف تريد. توصيل

 .منظم ونظيف
 

__________________________________________________________________________________ 
 
 

وقومى بإعداد أفضل .  وجمع المعلومات عنه السوقمن خاللها فهم  يمكنِكالتيالطرق ي أفكار مشروعك، ناقشي بالرجوع إل
رة زياوإجراء مقابالت شخصية مع العمالء،  ووضع نفسك مكان العميل،إستراتيجية للتسويق، ويجب أن تأخذي في اعتبارك 

 . المنافسةمشاريعال
__________________________________________________________________________________ 

 
__________________________________________________________________________________ 

 
__________________________________________________________________________________ 

 
__________________________________________________________________________________ 
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 فرص المشروعي ما ه
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 لـالعميمن هو 
 

 
  لمنتجكتضعينهسوف ي  الذالسعرما هو 

  مشروعكبترويج تقومينآيف س

أين مكان 
 مشروعك

 

 هوما 
 المنتج
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 أسئلة التسويق
 

 ؟من هم عمالئي
 

  إليه؟الذي يحتاجون؟ ما الذي يحبه العمالءما 
 

 الناس

 ؟ منتجيالمال لشراءهل لديهم 
 

 المنتج؟ي آيف أصنع أو أحصل عل
 

 المنتج

  باحتياجات العميل؟ي المنتجهل يف
 

 أين ابدأ مشروعى؟
 

 المكان

  مناسب للعميل؟ المشروعهل مكان
 

 المنتج وتوصيله للعميل؟ي  سأتحملها للحصول علالتيالتكلفة هي ما 
 

 لمنتج؟ل ثمنًاآم سيدفع العميل 
 

 السعر

 هل سأحقق ربح؟
 

 السوق؟ي ف مشروعي وجودب نآيف سأجعل الناس يعرفو
 

 مشروعى؟ي آيف سأجذبهم إل
 

 الترويج

 أفضل من غيره؟ي  أن منتجنآيف سيعرفو
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 التنبؤ بالمبيعات

 
 أهداف التعلم
 تحديد إيرادات المبيعات 
  للمشروعتحديد المستهلكين المستهدفين 
  ت المشتراةوالكمياتقدير عدد العمالء 
 حساب إيراد المبيعات 

 
 

 مهارة المشروع
 لماذا يعد من المهم التنبؤ بإيراد المبيعات؟

اختبار لنجاح فكرة أيضًا باعتباره ، والتسويقجزء من إستراتيجية باعتباره هذه المرحلة المبكرة ي  فالمشروعيتم التنبؤ بمبيعات 
 المشروع تحقيق لضمان  الفعلية فيما بعدمقارنته بالمصروفاتإمكانية  والتنبؤ المبكر، وسيتم إجراء تعديالت علي المشروع

الحالية المشروع عمليات  مستوي أداء لقياس بالمبيعات والمبيعات الفعلية لتنبؤآما يفضل إجراء مقارنة دورية بين ا .للربح
 .والتخطيط للعمليات المستقبلية

 
 ما هو إيراد المبيعات؟

 سعر الوحدة × ةالكمية المباع = اإليراد
 

 هل اإليراد هو الربح؟
 ما الفرق بينهما؟. ي المعادلتينإلي ال انظر

 
 اإليراد وال يتم طرح المصروفات منه= الدخل 

 
 : المشروع تحديدي صاحبةومن أجل التنبؤ بإيراد المبيعات، يجب عل

 العمالء -
 أنماط الشراء -
 سعر الوحدة -

 
 :العمالء

 فئة سيكون هناكاألرجح ي علو.  يمكن أن يصبحوا عمالء للمشروع والذينلمشروعا اجد فيهاالتى يتوالمنطقة ي يوجد جمهور ف
 أو الفئة العمريةأو ) ذآر أو أنثى(ي  هذه الفئة حسب النوع االجتماعتقسيمويمكن .  أآثر من غيرها بالمنتج أو الخدمةمهتمة

قد يوجد  أو ، الجديدكقد يهتموا بمشروعف. ارات شرائية عدةوعلى األغلب هذه الفئة ستتوفر لديها خي. التعليم أو االهتمامات
 الجديد، والبعض كمشروعي  إلن العمالءستتحول نسبة موبناًء علي ذلك . حد منافسيكعمالء يشعرون بالرضى من منتجات أ

 .ساب عدد العمالءحآذلك لعميل المستهدف و الواقعي لتحديدهي الالتنبؤ ي في عد الخطوة األولت  لذا.اآلخر لن يقوم بذلك
 

 :أنماط الشراء
 وعلي ذلك.  بتكرار شرائهم يوميًا أو شهريًا أو سنويًاوقد يقومون. رة واحدة أو عدة مراتقد يقوم العمالء بشراء منتج أو خدمة م

 .تقدير الكمية المباعةيساعد على نماط الشراء فإن تحديد أ
 

 :سعر الوحدة
معرفة يًا ويتم ذلك من خالل واقعالمنتج أن يكون تسعير ي لذا ينبغ. بالنسبة للمشترى ته مع قيم المنتجيجب أن يتناسب تسعير
الكمية ي ويتم ضرب السعر المختار لكل وحدة ف. التسعير مصروفات المشروعي  يجب أن يغطآما. تسعير المنتجات المنافسة

 .المباعة لتقدير إيراد المبيعات
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 التطبيق
 .بعينه لمدة شهر واحدي روع محلعن األسئلة التالية لمش أجيبي

 
 المجتمع؟ي عمالء المشروع في ما هو إجمال

 
 

  للمشروع؟من المرجح أن يكونوا عمالءمن الناس ) أو فئات(هل يوجد فئة 
__________________________________________________________________________________ 

 
 المنطقة التجارية للمشروع؟ي  ف العمالء المستهدفين المحتملينهممن 

__________________________________________________________________________________ 
 

 آم عدد العمالء المستهدفين المحتملين تقريبًا؟
__________________________________________________________________________________ 

 
  المحلى؟ المجتمعفي  لعمالء المشروعالمحتملي لواقع العدد اما هو

__________________________________________________________________________________ 
 

  شهر؟خالل بشرائها نسيقوموي ؟ آم عدد الوحدات التأنماط الشراءي ما ه
__________________________________________________________________________________ 

 
 ما هو السعر المرجح للمنتج؟

__________________________________________________________________________________ 
 

 ما هو إيراد المبيعات؟
__________________________________________________________________________________ 

 
 

لو  حتى، ك سليمة فيمكن قبول تنبؤاتك آانت افتراضاتذاإف. بعينها وجد اختالفات، فهذا تنبؤ وال يوجد إجابة صحيحةأن يي وينبغ
 .آانت تختلف عن غيرها

مكاسب ؟ يوجد  المبذول للحصول عليه الجهديستحقأن التنبؤ بإيراد مبيعات المشروع  ينعتقدت نت ما إذا آنفسكي واآلن اسأل
بقاء ي  علبأنه سيحافظلإليراد ي التنبؤ المبدئيوحي وإذا لم . إال أن األمر يتطلب أيضًا عمًال جادًامشروع، لا يحصل عليها صاحب

 .عملية التخطيطوآلما آان التعديل مبكر آان ذلك أفضل بالنسبة ل.  فيمكن مراجعة خطة المشروعالمشروع صاحبالنشاط ودعم 
 

بقاء المشروع مربحًا، بالمبيعات التنبؤ ي ولكن إذا لم يعن. مشروعهاي آل مشارآة ف عندما تفكر األمر ذو أهمية آبيرةويعد هذا 
تغيير ي هل ينبغ.  القيام بمزيد من التخطيطا عليهمديرة المشروعأن ي عن المشروع، وإنما يعني التخلي ذلك أنه ينبغي فال يعن

تشغيل ي تكاليف المواد المشتراة أو في  فالتوفيرمالء؟ هل خط المنتج أو الخدمة لجذب مزيد من العفي توسع ي الالمنتج؟ هل ينبغ
ة المشروع مدير العمالء؟ آيف يمكن لإلى أآبر عدد من؟ هل يصل ترويج المنتج  المنتج سعرزيادةالمشروع؟ هل يمكن 

  مشروعها؟ المتاحة أمامفرصالمن  ىالقصواالستفادة 
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 2 الجلسة –ي الواجب المنزل. ج

 االجتماع القادمي ص عن استراتيجيتك التسويقية فلتقديم ملخي استعد 
 

 باستكمال أوراق خطة المشروعي قوم 
 

 )2.9 – 2.1(استراتيجية التسويق 
 المنافسة) 2.1( 

 تقدم منتجات أو خدمات مماثلة لمشروعك؟ي الشرآات الرئيسية التي ما ه
 :وبالنسبة لكل منها

 حبونه؟ال يي منتجهم؟ وما الذي يحبه العمالء في ما الذ
 من هم عمالئهم؟

 ما هو سعر منتجاتهم؟
 ما هو سبب نجاحهم؟

 نقاط ضعفهم المحتملة؟ي ما ه
 وأفضل منهم؟المشاريع األخرى  عن ف مختلآيف سيكون مشروعك

  
 SWOTتحليل ) 2.2(

 لبدءهي تخططي المشروع الذي في فكر
 أعظم نقاط قوته؟ي ما ه
 هتها؟المشروع مواجي علي أآبر التحديات التي ما ه
 .السوق والمنطقةي في فكر
 مشروعك؟ي التأثيرات الخارجية علي ما ه
 ؟ مشروعكفرصي ما ه
 ؟ التي تواجه المشروعالتهديداتي ما ه

 
  العميل  )2.3(

 من هو عميلك؟
 الوقت الحالى؟ي يحتاج إليه العميل وغير متاح في ما الذ

 أين سيقوم العميل بشراء منتجك أو خدمتك؟
 لشراء منتجك أو خدمتك؟هل لديه المال 

 مجال مشروعك؟ي آم عدد العمالء ف
 آم عدد مرات شراء العميل لمنتجك أو خدمتك؟

 
 

   المنتج أو الخدمة) 2.4( 
 ها؟يتقدمي المنتجات أو الخدمات التي ما ه
 نتاج المنتج أو تقديم الخدمة؟إل  التي تتمتعين بهاالعلمية/ الخبرة العملية ي ما ه
 عك إلنتاج المنتج أو تقديم الخدمة؟طاقة مشروي ما ه

آافة المدخالت ي مادة من المواد الخام الالزمة للمنتج؟ هل يمكنك الحصول علي إيجاد مصادر أي إلين هل تحتاج
 الالزمة؟

 جودة منتجك وتوريداتك؟ي علين آيف ستحافظ
 المستقبل؟ي  تطوير المنتج أو الخدمة فنكآيف يمك

 
 التسعير) 2.5(

 ه لعمل ذلك؟ينأنك سوف تضعين تعتقدي جذب العمالء؟ ما هو السعر الذ يف ترغبينهل 
 عميلك؟ي آم سيكلفك صنع وتسليم المنتج إل

 يدفعها العمالء حاليًا لنفس المنتجات أو الخدمات أو المنتجات والخدمات المماثلة؟ي ما هو نطاق األسعار الت
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ي السوق حاليًا؟ هل يمكن بيعه بسعر أعلي المتاحة في ألخرهل منتجك أو خدمتك جديد وأآثر قيمة من المنتجات ا
 بسبب ذلك؟

 قيمة المنتج أو الخدمة بالنسبة للعميل؟ي ما ه
 ه مقابل منتجك أو خدمتك؟ لماذا؟ينستتقاضي ما هو السعر الذ

 الخدمة أو المنتج وسوف تزيد من قيمته؟ي ستجريها علي التحسينات التي ما ه
 

 زيعالمكان أو التو) 2.6( 
 يقدمها مشروعك؟ي ببيع المنتج أو الخدمة الت تقومينأين س

 هل الموقع مناسب بالنسبة للعمالء؟
 بذلك؟ تقوميننقل منتجك؟ إذا آان األمر آذلك، فكيف ي إلين هل تحتاج

 
 الترويج) 2.7(

 قول شئ عن منتجك؟ي ف ترغبينهل 
 ه أن يعرف منتجك؟ينتريدي من هو الجمهور المستهدف الذ

 عميلك رسالة مشروعك؟ي يرأين س
 آم سيكلفك توصيل الرسالة للعميل؟

 
 استراتيجية التسويق) 2.8(

 .العمالء المستهدفين مشروعكي أن ير بترغبينبوضوح آيف ي حدد
 ز منتجك أو خدمتك؟ـ تمُيي تعبر عنالرسائل التما هي 

 ؟كز مشروعك عن منافسيـمُيي ي الت هي الوصفما
   

 باحتياجاته؟ بالوفاء تقومين وآيف عميلك المستهدف هو من 
أن يراها المجتمع عن مشروعك وعن منتجك الفريد أو خدمتك  بترغبيني الصور والرسائل الرئيسية التي ما ه

 المتميزة؟
 

 التنبؤ بالمبيعات) 2.9( 
 .هانتقدميي جميع األشخاص الذين قد يكونوا مهتمين بالمنتج أو الخدمة التي صف

 منتجك؟ي ء هل هناك مجموعة يرجح أن تشترالعمالي من بين إجمال
 يمكن أن يصل إليها مشروعك؟ي تلك المجموعة والتي آم عدد األشخاص ف

 آم عدد الخيارات التنافسية المتاحة لهذه المجموعة؟
 أداة تتبع التنبؤ بالمبيعاتي استخدم

 السنة األولى؟ي ما هو عدد العمالء المرجح تعاملهم مع مشروعك آل شهر ف
 المواد بعمليات شراء متكررة؟ آم عدد ن مرة واحدة؟ أم هل سيقومونأنماط شراءهم؟ هل سوف يشتروي هما 
 آل عملية شراء؟ي  بشراءها فنسيقوموي الت

 يتوقعها مشروعك من آل عميل شهريًا؟ي آمية المبيعات التي ما ه
 ه من العميل عن آل منتج أو خدمة؟نستتقاضيي ما هو السعر الذ

 دات المبيعات المتوقعة للسنة األولى؟إيراي ما ه
 السنوات المستقبلية؟ي في هل من المرجح مقارنة المبيعات أو أنها ستكون أعل

قومي بإعداد تنبؤ لكل إذا آان يوجد أآثر من نوع من العمالء أو أآثر من نوع من المنتجات أو الخدمات، 
 .للمشروعي التنبؤات لتقدير الربح اإلجمالي ثم اجمعي  للمجموعات األخرمجموعة، وقومي بالمثل بالنسبة

هل يبدو واقعيًا ويمكن تحقيقه؟ هل التنبؤ متفائل أآثر من الالزم؟ هل إيرادات .  التنبؤقومي بدراسة وفحص
 ؟الجهد المبذول للتنبؤ بها تستحقالمبيعات 
 

 من ي وتأآد. لب خطة مشروعكقاي باستكمال نفس األقسام في من استكمال أوراق خطة المشروع، قومي عندما تنته
  .به بعد االنتهاء من آل قسم تقومينحفظ ما 
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 الجلسةي نظرة عامة عل. أ
 استراتيجيات التسويق

 موازنة التشغيل
 إدارة المنتج وتكاليف التشغيل

 المواد التدريبية للجلسة. ب
 
 

 استراتيجيات التسويق
 
 

 أهداف التعلم
 منافسيكمنتجك أو خدمتك وليس منتج أو خدمة ي تحديد آيفية جعل العميل يشتر 
 ممارسة تقديم العروض 

 
 مهارة المشروع

منتجك أو خدمتك وليس منتج أو خدمة ي  العميل يشترىآيف ستجعل: هيإستراتيجية التسويق 
 :األسئلة الرئيسية. منافسيك

 من هو جمهورك المستهدف؟ )1(
 بالوفاء باحتياجاتهم؟ تقومينآيف س )2(

 روعك؟ بمشمنهيآيف ستعرف
 
 التطبيق

 هذه األسئلةي ناقش. قصة لينا ياقرئ
 

 )عطور طبيعية ومنتجات عطرية( يميز عطور لينا؟ الذيما 
 )طبيعية وغالية الثمن% 100آانت منتجاتها (السوق؟ ي فلينا ها ت واجهالتيما المشكلة 

 . ) باعتبارها عميلها المستهدفوزارة السياحة واختارت الوزارةي ذهبت إل(التسويق؟ ي ماذا آانت إستراتيجيتها ف
 .)الوزارةي لم تقم بتخفيض السعر، ولم تقم بتغيير منتجها، وآان بإمكانها ذلك ولكنها اختارت الذهاب إللينا : ي أنالحظ

 .) للترويج للمشروعبمشروعها الخاص )الشعار (آما أنها قامت بتصميم مجموعة تحمل اسمها واللوجو(
 

شكل مجموعات ي  التسويقية للمجموعة بأآملها أو فتكياستراتيج لعرضي واستعد. ند الضرورة ع2.8آتيبك القسم ي راجع
 .صغيرة

 

 تكلفة المشروع/استراتيجية التسويق:3الجلسة
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 قصة لينا

 
 درجة البكالوريوس في الجغرافيا: المؤهالت

 غير متزوجة: الحالة االجتماعية
  سنة34: السن

 صنع عطور: نوع المشروع
 

تبدأ ي صنعاء من أجل إيجاد وظيفة أفضل آي االنتقال إلي ت لينا تفكر فوبدأ. عدن ودرست بالجامعة هناك أيضًاي ولدت لينا ف
 .اللجنة القومية للمرأةي شرآة خاصة ثم في صنعاء مع زميالتها، بدأت تعمل في وعندما انتقلت إل. نفسهاي االعتماد علي ف
 
ي حبها للزهور إلي قيامها ور وقد أدتحب الزهي وه. نو اآلخريشعر بهاتشم أشياء قد ال ي حاسة شم قوية، فهبلينا تتمتع و

 . العطورصنع بتجربة
 

زميالتها بأن  ىإحدوقد تحدتها .  تضعها زميالتها وتعرف مكوناتهاالتيتشم العطور ي فه. وقد بدأت تجربتها مع زميالتها بالعمل
وزهور طبيعية ثم صنعت نفس دمج نباتات ي وبدأت العمل علي وقبلت لينا التحد). اسكادا( آانت تضعه الذيتصنع نفس العطر 

 .بدء مشروعها الخاصي  علاللواتى قمن بتشجيعهاالعطر مما أدهش زميالتها 
 

لديها آان و).  دوالر35000( مليون ريال 7وآانت التكلفة المبدئية .  المشروعتكلفةلذا قامت لينا بعمل دراسة مبدئية لمعرفة 
ي المؤسسات الصغيرة للحصول عل تمويل  مكاتبي أحدولذلك ذهبت إل. بعض المدخرات، ولكنها لم تكن آافية لبدء المشروع

 المبلغ غير أن ألف ريال، 600وقد عرض عليها المكتب قرض بسيطة قيمته .  مليون ريال4 أو 3ي قرض ألنها آانت تحتاج إل
وقد . مرة أخرى قروضًا هاإعطاء  آخر ولكن المكتب رفضًا، طلبت قرض األول بعد أن قامت بسداد القرض لذا.لم يكن آافيًا

نفسها واستخدام ي  قررت االعتماد علوبرغم ذلك رد، ي أيولكنها لم تحصل علي حاولت زيارة العديد من المكاتب األخر
 . إلنجاح مشروعهابسيطةال هاأدوات

 
 عن تلك المؤسسة تبحثوآانت  الصغيرة، مشاريع تساند الالتي) سيمبس(زميالتها بتقديمها لمؤسسة  ىإحدأحد األيام قامت ي وف

لشرآة سويسرية تملكها ) نوع من أنواع العطور% (100بنسبة ي  طبيع)نوع من أنواع العطور" (ناد"شخص يقوم بصنع عطر 
 وتقديمه العطرقد عملت بجد لمدة أسبوع لتحضير  عمل عينة من عطر ناد، و المؤسسة منهاتوقد طلب. سيدة أعمال سويسرية

 "ناد" من عطر عبوة آالف 10صنع ي العينة وبدأت في موافقة المؤسسة علي رة حصلت لينا علوبعد فترة قصي. للمؤسسة
 .أول صفقات ليناي وآانت هذه ه. الطبيعى

 
وقد استخدمت . معرض بعمان حيث باعت العديد من العطور الطبيعية والمنتجات العطريةي بعد ذلك قامت لينا بالمشارآة فو

األردن، ولم تتمكن من ي ء مواد خام بكميات أآبر، ولكن تم إرسال المواد عن طريق الخطأ إلشراي  آسبتها فالتياألموال 
خسارة فادحة للينا إذ أن المواد الخام فسدت وقد حصلت ي وقد تسبب ذلك ف. الحصول عليها بسبب عدم تعاون الجهات الرسمية

 . عن خسارتها جدًا آتعويضضئيلمبلغ ي عل
 

. أيضًا لزراعة الزهور واألعشاب العطرية تستخدم حديقة المنزل آما آانت، مستخدمة أدوات بسيطةزل المني آانت لينا تعمل ف
 التيالوحيدة آانت لينا زرع الزهور، ولكن في سحق األعشاب والزهور، وأيضًا ي ها فن بنات يساعدو6 أوالد و6وآان لديها 

  .تقوم بصنع العطور
 

 التسويق
ستتكلف الكثير من  منتجاتهامن أن  متأآدةوآانت . بالتسويق لمنتجاتها من خالل أصدقائها وأقاربهاالبداية آانت لينا تقوم ي ف

عامة بيعها بأسعار مرتفعة ال يمكن أن يتحملها ي فسوف تضطر إلي ، وبالتالطبيعية% 100 حيث أن آافة المنتجات النقود
حت للوزير أن منتجاتها يمنية وطبيعية وأن الوزارة يمكنها وزارة السياحة حيث أوضي الذهاب إلي لذلك فكرت لينا ف. الناس

وصول ي إلي  أدوترويج منتجاتها للوزارات األخرى، مماشراء ي وقد وافق الوزير وبدأ ف. استخدامها آهدايا للزوار األجانب
 . منها مباشرةالشراءطلب ت بدأت التيالسفارات األجنبية ي شهرة منتجاتها إل
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 نوع من نمختلف الثقافات والشعوب، وعرفت أن بعض الشعوب يستخدموعلي  لينا تعرفت خارج اليمن ومن خالل سفرها

آما . تصنيع هذا العطر وبدأت تروج له وتبيعه لألجانب وللكنائس خارج اليمني لذا فكرت ف. الكنائسي  ف"ناد"أنواع عطر 
 .بيعية وعطر نادأقامت عالقات جيدة مع العديد من األجانب المهتمين بالعطور الط

 
 يتعرف ىحت الخاص بها )الشعار ( باسمها واللوجو"ناد"طر ق، قامت لينا بعمل صناديق تعبئة عوآنوع آخر من أنواع التسوي

 سوف يزيد من رضا الذيالجودة المتميز للمنتج وي وعرفت لينا أن أهم شئ هو مستو. اسمهاي  العمالء أآثر، ويعتادوا علعليها
 .عمالئها

 
 :ات المكتسبةالخبر

 :اآتسبت لينا خبرات آثيرة مثل
 . الخلفيات والمجتمعاتمختلفتعامل مع الناس من ال يةآيف. 1
 .استمراريتهي  إدارة المشروع والحفاظ عليةآيف. 2
   عملية الزراعة، وأنواع األشجار والزهور، وآيفية تكاثرهاي العديد من المشاتل الآتساب خبرة في عملت لينا آمتطوعة ف. 3

 .زرع حديقتها باألعشاب والزهوري جعلها قادرة عل    مما 
 . سوريا وألمانياي آل منعملية فصل العطور في دورات في حصلت لينا عل. 4
 

 :تطوير المشروع
وارتفعت معدالت ي لسوق األجنب افي معروفة بالنسبة سنوات من صناعة العطور والمنتجات العطرية أصبحت لينا 6 بعد 

آما قامت بشراء قطعة . تقليدية مثل الرسومات واألنتيكاتوالحرف العملها لتشمل منتجات التجميل ي وقد توسعت ف. مبيعاتها
بأسعار يمكن ي تقوم لينا حاليًا بدراسة احتمال افتتاح شرآة الستهداف السوق اليمن و. أرض لزراعتها باألعشاب والزهور

اتحاد المستثمرين اإلناث ي لسيدات األعمال وعضو في المجلس اليمنب عضاء لينا أحد األوقد أصبحت. ي دفعهاللمستهلك اليمن
 .العرب

 
 : المقدمةالنصائح

 الذاتي االعتماد عل .1
 اآلخرينالتعامل مع ي  فالدبلوماسية .2
 التصميم وعدم اليأس .3
 الكفاءة واألمانةي نجاح هال بأن أسباب اإليمان .4
  العمل فيهما بنجاحان المناسب الذين يمكنكدراسة السوق ومعرفة المك .5
  في عملهترغبينقدرات واختيار ما المواهب ول وفقًا لالذاتتقييم  .6
 من حولكي  بما يجرالمعرفة .7
  خطواتأي السوق قبل اتخاذ دراسة .8
محاسبة ومديرة جيدة ي أن تكوني سيدة أعمال ناجحة ينبغي تكوني لك .9

 . تعاملك مع اآلخريني ودبلوماسية ف
 

 :بل بدء مشروعكالدورات التي تحتاجينها ق
 دورات في إدارة المشاريع ماليًا وإداريًا
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 موازنة التشغيل
 

 أهداف التعلم
 وضع بنود المصروفات إلدارة أحد المشروعات 
  تخطيط المشروعبهدف الموازنة  لتحديدتصنيف المصروفات 

 
 .قبل بدء المشروع من المهم عمل موازنة بالمصروفات

 
 يجب معرفة مصروفاتلمنتجنا ومن أجل وضع أسعار معقولة . علينا إعداد موازنةجب ي قرض من أجل الحصول علي أي

وعنا، نقوم ومن أجل اختبار فكرة مشر.  مراقبة المصروفات الفعلية وفقًا للموازنةالبد منولتشغيل المشروع بكفاءة . المشروع
 .ننا تحققيهونقارنها باإليراد الذي يمك  للمشروع األولالعام بعمل موازنة لمصروفات

 
 .مشروعنا  ودراسةتذآر أن العام األول سيكون األآثر صعوبة حيث أننا نقوم بتأسيسنيجب أن 

 
 التطبيق
. ئي في آل مرة بتكلفة تلك المصروفاتوتنب.  مشروعكئينها عندما تبدي تتوقعالتي قائمة بكافة المصروفات  بإعدادبمفردكقومي 

ي  فكر3.6 – 3.1 أوراق خطة العمل القسم باستخدام. كنك التفكير فيها إلدارة مشروعك يمالتيآافة البنود ي اذآري وآحد أدن
بذلك  تقومينوعندما . معرفة التكاليف الفعليةي حاولي وخالل األسبوع التال. تخطيطكي أآثر دقة في  لتصبحاستطاعتكبقدر 
 .أداة تتبع التدفقات النقديةي تكاليف المتوقعة في السجل

 
 . لنفسك أم الًا منتظمًاراتبين  آنت ستدفعما إذا هو ين التخاذهتضطرس الذييد والقرار الوح
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 إدارة المنتج وتكاليف التشغيل

 
 أهداف التعلم
  تكاليف المنتجلتخفيضاستخدم دفاتر النقدية  

 
 قصة

 ماآينات حياآة 3 ولديها حجرة بها .ألطاف لديها مشروع للتطريز والحياآة واألعمال اليدوية
وقد قامت . وهذه الحجرة ملحقة بمنزلها. وغزل، ومنضدة لقص المالبس، ودوالب للنسيج

. منزلهاي  مخزن بجوار منزلها، وآان اإليجار مكلف للغاية لذا عادت بمشروعها إلباستئجار
رش السفرة، ، وتقوم بتطريز مفاالنسائيةتقوم بتفصيل عدد متنوع من المالبس ي وه

 لشراء آل يومتقريبًا  وتذهب. الحاجةالمواد الخام حسب ي تشتري وه. والكوفيات الصوفية
 .مختلفةال  الحياآةخيوط أو موادال
 

 ألطاف؟ي المصروفات المختلفة لدي ما ه 
 آيف يمكنها تقليل المصروفات؟ 

 
للمنتجات التي تتمتع شراء المواد و، ي خصم الكمية للحصول علالشراء بسعر الجملةوالشراء بكميات آبيرة : كاعتباري في خذ

تخفيض و،  والمواصالتتخفيض تكاليف السفرو، التى ال يوجد طلب عليهاالتوقف عن تصنيع المنتجات و بإقبال العمالء،
 .هاؤ يجب شراالتيالكمية ي وما هي نشتر ىمتاالحتفاظ بدفاتر آافية لمعرفة و، غير المتعلقة بالمشروعالمصروفات 

 
 مهارة المشروع

 . أرباحنازادت مصروفاتنا آلما انخفضتلماذا؟ . إبقاء التكاليف منخفضةي نحتاج إل
 

مسك الدفاتر وحده ليس لكن و.  المشروع تخفيض تكاليف عن آيفية معلوماتلمديرة المشروع يوضحلمشروع امسك دفاتر 
 .فات المشروع يجب استخدامها لمعرفة آيفية اإلدارة األمثل لمصرو، وإنماآافيًا

 
 .تكاليف مباشرة وتكاليف غير مباشرة: ن من التكاليف لكل منتجايوجد نوع

 
 . تصنع وحدة واحدة من المنتجالتيالتكاليف ي هذه ه.  أو التغليفالمواد الخام، والمواصالت، والتعبئة= التكاليف المباشرة 

 
 تقومينإذا لم  ىحت سداد هذه التكاليف كيجب عليإذ . كهرباءالولمياه، وا، ورسوم السوقاألتعاب، = التكاليف غير المباشرة 

 . وحدة من وحدات المنتجأيبصناعة أو بيع 
 

ي يغطمشروعك س التأآد من أن يجب عليِكآما . ًا للتأآد من أن مشروعك يحقق أرباح منتجكيمكنك مقارنة تكاليفك بأسعار
، يمكنك رؤية أين يتم )األموال الداخلة(ودخلك ) األموال الخارجة ( مصروفاتك بتسجيلتقومينوعندما . التكاليف غير المباشرة
  تكاليف من خالل التخطيط بعناية؟أي تقليل هل يمكنِك. إنفاق معظم األموال

 
 التطبيق

  مشروبات ساخنة أيضًايقدم المطعمو. القرية في تقدم طعام الفطور آل صباح التي بإدارة أحد المطاعم ءنسا من التقوم مجموعة
 آما تحصل ، تحتاج إليهاالتي منهن المال لشراء المكونات امرأة آل وتأخذ،  بالتبادلالطبخوتقوم النساء ب. اردة طوال اليوموب
دقيق التقريبًا بالذهاب لشراء آل يوم وتقوم إحداهن . اء خالل رحلتها للمدينةي المدينة ومقابل غدأجرة المواصالت إلي عل

 يقمن بشراءآما .  بشراء الزيت بالمكيال من آشك بجانب المطعمآما تقوم النساء. ي وجبة اإلفطار المستخدمة فوبعض المكونات
 . لإلضاءةشراء شموعيحتجن إلي  وزجاجات الصودا من الكشك، وعند المساء ايالسكر والش
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 التكاليف المباشرة والتكاليف غير المباشرة؟ي مطعم النساء، ما هي ف
 

 التكاليف غير المباشرة التكاليف المباشرة
  المطعمإيجار مشروبات
 ضريبة عقارية  لوجبة اإلفطارمكونات

/ مرافق مصروفات استخدام ال الحافلةأجرة 
  لإلضاءةشموع

   لمن تذهب للشراءاءدغ
  زيت للطبخ

  مرتبات
 

 تخفيض التكاليف؟للمجموعة  يمكنآيف 
______________________________________________________________________________ 

 
______________________________________________________________________________ 

 
______________________________________________________________________________ 

 
 

 جودة المنتج وخدمة العمالء؟ي ع اإلبقاء عل تخفيض أيًا من هذه التكاليف مهل يمكنِك. تكاليف مشروعكي اذآر
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 3 الجلسة –ي الواجب المنزل. ج
 

 بزيارة الموردين والمشروعات اآلخريني قوم. بتقديرها لمشروعكي قمتي بتعديل التكاليف التي قوم. 
 

 باستكمال أوراق خطة المشروعي قوم: 
 
 

 اليف اإلنتاجتك) 3.1(
 لبيعها؟ين المواد الالزمة لكل منتج أو خدمة تخططي ما ه

 ترتبط مباشرة باإلنتاج مثل المواصالت؟ي هل يوجد تكاليف أخر
 

 المقار والصيانة) 3.2( 
 واالنترنت والتأمين والبريد والمصروفات البنكية والهاتفالتكاليف المتكررة مثل اإليجار والمنافع ي ما ه

 لتأمين؟ومصروفات ا
ضمن تضمينه باعتباره ي  فهل سيكون مصروف يتم سداده لمرة واحدة، وهل ينبغعقاربشراء  تقومين سإذا آنِت

 .تشغيلالمصروفات 
 

  والمعدات األجهزة) 3.3( 
 معدات لإلنتاج أو لالنتقاالت؟ي أي إلين هل تحتاج
 معدات مكتبية أو أجهزة آمبيوتر؟ي إلين هل تحتاج
تضمينه باعتباره ي بشراء المعدات، هل سيكون مصروف يتم سداده لمرة واحدة، وهل ينبغ تقومين سإذا آنِت
 .تشغيلالمصروفات ضمن 
 تكلفة التأجير؟ي بتأجير المعدات فما ه تقومين سإذا آنتِِ
 تكاليف الصيانة؟ي ما ه

 
   األثاث واألدوات الثابتة) 3.4( 

 من أجل العمل أو تقديم خدمات لعميلك؟) أضواء مثًال(أثاث أو أدوات ثابتة ي إلين هل تحتاج
 

   متطلبات العمالة ورأس المال) 3.5( 
 موظفين؟ي  أهل سيكون لديِك

  عليها؟نسيحصلوي  ستكون تكلفة مرتباتهم والمزايا التآم
 

  ضرائب المرتبات وغيرها من الضرائب: الضرائب) 3.6( 
؟ ضريبة مبيعات أو ضريبة قيمة مضافة؟ مصروفات  سدادها؟ ضريبة مرتباتعليِكيجب ي الضرائب التي ما ه

 مقابل استخراج تراخيص؟
 

 
   موازنة التشغيل) 4.1( 

 .بتسجيل وجمع مصروفات التشغيل الالزمة لتصنيع منتجك أو تقديم خدمتكقومي 
ين بتضم تقومينوال . 3.6ي  إل3.1بتضمين تكاليف المواد والعمالة والتكاليف المتكررة من األقسام قومي (

 )قمت بها آتكاليف لمرة واحدةي مشتريات المعدات الت
 أداة تتبع التدفقات النقدية لتسجيل مصروفات التشغيلي استخدم
 ملخص التدفقات النقديةي بتلخيص التفاصيل فقومي 

 موجب؟ي رصيد نقدي مصروفاتك ويتبقي هل مبيعاتك تغط
 هذا الفائض؟ين تستخدمسإذا آان الرصيد موجب آيف 

 .بداية تشغيل النشاطي يحدث هذا فقد ال 
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نقدية لتغطية مصروفات بداية المشروع؟ ما ي إلين إذا آانت المصروفات النقدية أآبر من المبيعات فهل تحتاج
 قيمة هذه النقدية؟هي 
 موجب؟ي سيحقق مشروعك رصيد نقد ىمت

 موجب بدء من هذه المرة؟ي رصيد نقدي هل سيمكنك الحفاظ عل
 

 من ي وتأآد. قالب خطة مشروعكي باستكمال نفس األقسام في من استكمال أوراق خطة المشروع، قومي عندما تنته
 .به بعد االنتهاء من آل قسم تقومينحفظ ما 
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 الجلسةي نظرة عامة عل. أ
 التدفقات النقدية

 حساب الربح والخسارة
 استراتيجية التسعير

 مكان العملي األمان ف
 بالمشروعي وظائف أخري التدريب، والتدريب عل

 الخدمة/ جودة المنتج 
 المخزون

 المواد التدريبية للجلسة. ب
 

 التدفقات النقدية
 

 أهداف التعلم
 م قائمة التدفقات النقدية لمقارنة مصروفات التشغيل باإليرادااستخد 
 م قائمة التدفقات النقدية لتحديد قيمة النقدية الالزمة لتكاليف تأسيس المشروعااستخد. 

 
 مهارة المشروع

تقارن إيراد المبيعات بمصروفات التشغيل خالل فترة معينة، وآال ي فه. تعد قائمة التدفقات النقدية من التقارير المالية األساسية
البداية، ولكن ي وقد يبدو األمر معقدًا ويمثل تحديات ف. بالمشروع) تنبؤاتنا(توقعاتنا ي  بناء علفيما سبقمنهما قمنا بإعداده 

 . من هذه التقاريرتستفيد آثيرًا مشاريعال
 

واألموال الخارجة ) اإليراد(موال الداخلة  األ أو مواعيدتيوقت/تاريخ تم التنبؤ بها لمقارنة التينستخدم قائمة التدفقات النقدية 
 آما غيل المشروع،دية آافية لتغطية مصروفات تشنقي  علنا مشروعالوقت المتوقع أن يحصل فيه توضح إذ أنها). المصروفات(

 .وفقًا للدخل الذي يحققهتغطية مصروفات تشغيله ب قائم مشروع آيفية قيامتوضح 
 
. واستدامته  لتأسيس التشغيل الالزمةأموال المشروع تحديد قيمة صاحبة تستطيع،  بدء العمل بها حديثا تمالتي مشاريعالي ف

طلب دعم العائلة واألصدقاء، أو طلب الحصول خالل ات، أو من توفير هذه النقدية من المدخرتحتاج إلي  فصاحبة المشروع
 . المشروعمصروفات تأسيستغطية قرض لي عل

  
 مشاريعبعض ال العمل في غير أن. مصروفاته من إيراداتهي وبصفة عامة فبمجرد أن يصبح المشروع مربحًا يجب أن يغط

ن وفمثًال يجمع الفالح. يما بعدسنة معين، وتتحقق اإليرادات فأحد الشهور أو ربع ي  المصروفات فتزيد قد أي. يكون موسميًا
. حساب الضرائب المستحقة عليهمي ويكسب المحاسبون أموال عندما يضطر المواطنون إل. اإليراد عند نضوج المحصول

 فيها نقص التى يكون بفترات ي ال مصروفاته فتمكنه من تغطيةأموال آافية علي المشروع والوضع المثالى هو أن يحصل 
 . تلك الفتراتفيذلك استدامة المشروع  سوف يسُهـل األموال خطة الدخار تم إعدادإذا ف. اإليرادات

 
استخدامها لتتبع ي آما ينبغ. اتسجيل اإليراد ومصروفات التشغيل الذين تم التنبؤ بهمب ات النقديةاستخدام أداة تتبع التدفققومي ب

 .د بدء تشغيل المشروعاإليرادات والمصروفات الفعلية بمجر
إنذار مبكر عندما بمثابة آما أنه قد يعد . هيتوقعأن ت فهم أفضل لما يجب سيتكون لديِك يةالفعلاألرقام  بتنبؤاتكمقارنة من خالل و

 .تتغير المصروفات أو اإليرادات عن النمط المعتاد أو عن تنبؤاتك
 
 

 المفاهيم المالية، والعمليات، والممارسات الجيدة: الجلسة الرابعة
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 وحدات، ولكنك خططت 10 مبيعات فإذا توقعِت. السلع أو الخدمات باألجلببيع  مشاريع التقومأال ي  ينبغعمومَافيما سبق قلنا أنه 

مقابل الوحدتين  ي مالعلي  لم تحصلفأنِت.  مشروعكمبيعاتي  طرح هذه المبيعات من إجمالعليِكفلبيع وحدتين لعائلتك باألجل، 
 حاالت  هناك- باألجلستبيعين فإذا آنت .  بالمقابلي مالعلي لم تحصلو مقابل المواد الخام مال دفعِتالمباعتين باألجل، ولكنِك 

وبمجرد تحصيلها . كيوند فيما يتعلق بتحصيل ةحريصي  فيجب أن تكون- الصحيحي  هو القرار اإلدارفيها البيع باألجليكون 
 . التدفق النقدى هذا تسجيليجبالنقدية، ي وحصولك عل

 
 التطبيق

 :بوصفي موق
 )بالمبيعاتالتنبؤ ي بناء عل(اإليراد  -

_________________________________________________________________________________ 
 
 )مصروفات التشغيلي حدة، وستقوم األداة بجمع إجمالي بنود المصروفات آل علي بناء عل(مصروفات التشغيل  -

_________________________________________________________________________________ 
 
 ) المصروفات، وتقوم األداة بحسابه–اإليراد ي يساو(دخل التشغيل  -

_________________________________________________________________________________ 
 
معدات لمرة مثل النقدية الالزمة لشراء ي  من أنشطة أخر خارجةقد تحدث تدفقات نقدية(ي النقدية من أنشطة أخري صاف -

 .)وإذا تمت المبيعات باألجل، فيجب طرحها. واحدة
_________________________________________________________________________________ 

 
مثل تحصيالت ي من أنشطة أخرداخلة قد تتولد تدفقات نقدية (ي يتم الحصول عليها من أنشطة أخري النقدية التي صاف -

 ).النقدية، ورصيد النقدية آخر المدةي التغير في وتقوم األداة بتجميع إجماليات النقدية، وتوضح صاف ()لديون قديمة
_________________________________________________________________________________ 

 
 ) المدةآخري يد النقدية فالنقدية، ورصي التغير في تقوم األداة بتجميع هذه اإلجماليات النقدية، وتوضح صاف(
 

  رصيد نقدية موجب؟المشارآةي قد يكون لد متى
_________________________________________________________________________________ 

 
 نقدية لتأسيس مشروعها؟ي إلالمشارآة هل تحتاج 

_________________________________________________________________________________ 
 

هذا الملخص . بالمشارآة الخاصةملخص التدفقات النقدية باستخدام أداة تتبع التدفقات النقدية ي إلبتحويل اإلجماليات ي قوم
 . شهور أو سنة3 التدفقات النقدية الداخلة والخارجة لفترة معينة عادة يوضح

 
بدفع مرتب  تقومينهل س. هذا الفائض ماستخدا يةآيفي في فكر. "ئضفا" يسمى ذلكإذا آان رصيد النقدية آخر المدة موجب 

 هل  بادخار الفائض؟تقومينالمشروع؟ هل سي  ف الفائضباستثمار تقومين بذلك بالفعل؟ هل ستكوني قمِتلنفسك إذا لم 
 سداد ديونك؟ي  فهنيستخدمست ديون فهل أي المستقبل؟ وإذا آان لديِكي  لتغطية التدفقات النقدية السالبة فهنيستخدمست

_________________________________________________________________________________ 
 

 أنِت ال يمكنِك. "عجز" ويسمى ذلك بين قوسين،  الرصيدذلك بوضع قيمةي وإذا آان رصيد النقدية آخر المدة سالبًا، فوضح
تغيير عمليات ي حاجة إلي  فهل أنِتعليك إذًا التفكير . بالسالب لفترة طويلة فيه نقديةي وضع يكون رصيد ال البقاء فومشروعِك
ه ين تحتاجالتيعليك االستمرار بنفس الطريقة؟ ما هو مقدار النقدية ي ؟ هل ينبغ؟ هل وضع المشروع جيد في السوقمشروعك

 المصادر المتاحة أمامك؟ي نقدية؟ ما هي فيها إلين  تحتاجالتيالمدة ي وما ه
_________________________________________________________________________________ 

 
 .ملخص التدفقات النقديةي يتم تسجيل هذه التوصيات ف
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 حساب الربح والخسارة

 
 

 أهداف التعلم
 

  من سجالت المبيعات والمصروفاتالربح والخسارةمعرفة آيفية حساب . 
 

 مهارة المشروع
ثم يمكن بعد ذلك إعداده .  األرباح والخسائر مرة أسبوعيًا أو مرة شهريًا عند بدء المشروعحسابإعداد ي ابقًا ينبغآما ذآرنا س

 .آل ثالثة أشهر
 

فقد اعتقدت .  قامت ببيع الطماطمالتي، السيدة ليلى عند دراسة دفاتر هامًا األرباح والخسائر يكون حسابلقد رأينا آيف يمكن أن 
 اليومي، وذلك إلي أن بالرغم من عملها  آربح وحدات أسبوعيًا5ي سولم تحقق  جيدًا ولكنها لم تعرف أنها أن مشروعها آان

 . األرباح والخسائرحسابقامت بإعداد 
 
ولهذا قمنا بوضع عنوان لكل . األموال الداخلة والخارجة مصدر تتبع سنحاول نقوم بإعداده الذي األرباح والخسائر ي حسابف

 تم الذيمعرفة الدخل ي فنحن نرغب ف.  يتعلق بالعائلة أم بالمشروع أم بالمدخراتاإلدخال، هل  حساباتنافي عملية إدخال
آان هذا  ما إذاعائلتنا، وي  ننفقه علالذيمعرفة القدر ي آما نرغب ف.  تكلفة إدارة المشروعآذلكالحصول عليه من مشروعنا، و

 .مستقبل أفضلي  إل الوحيدخراتنا ألنها سبيلنا تتبع مديجبوآذلك .  بحكمة أم الاإلنفاق يتم
 . قراءته عليِكجعل من السهلت ة معينصيغة األرباح والخسائر له وحساب

 
 التطبيق

 .األساسي ألرباح والخسائرا حسابتوضيح ي علي  المثال التالكسوف يساعد
  

 . األرباح والخسائري حسابإلي ثم انظر.  فبراير1 يبدأ بيوم الذيدفتر النقدية لألسبوع ي إلي أوال انظر
 

  أم خسارة؟ًا ربححققتهذه األرقام وماذا تخبرنا؟ آيف نعرف ما إذا آانت هذه السيدة ي من أين تأت
 

 آانت التيالنقدية ي  وحدة نقدية، فهذه ه60 فبراير مستخدمًا 1 يبدأ بيوم الذياألسبوع ي إن األرقام تخبرنا بأن المشروع بدأ ف
 . بدايتهبحوزة المشروع عند

 
دخل األسبوع ومسجل ي وهذا هو مجموع عمود األموال الداخلة، وهو إجمال.  نقدية وحدة55قدره  دخل تحققوخالل األسبوع 

 .سطر الدخلي عل
 

 من أحد األقارب أو من  تم الحصول عليهمعرفة ما إذا آان هذا الدخل ناشئ عن المشروع، أو ربماي حاجة إلي ولكننا ف
تحققت ن آافة األموال أ نفهم من ذلك، " م"عمود األموال الداخلة أمامه حرف ي جميع اإلدخاالت ف. مشروع صاحبة المدخرات

تم إدخال صفر أمام خانات العائلة والمدخرات ألنهما  تم إدخاله أمام خانة المشروع، آما 55لذا فإن رقم .  المشروعمن عمليات
 . أموال هذا األسبوعأيةلم يقدما للمشروع 

 
 ي اإلنفاقإجمال. عمود األموال الخارجةفي  اتضافاإلمعرفة قيمة ما سيتم إنفاقه خالل األسبوع وذلك من خالل ي اج اآلن إلنحت
 شئ أنفقنا هذه األموال؟ فنحن نقوم ي أيولكن عل. سطر المصروفات تحت رقم الدخلي  وحدة نقدية، فهذا مكتوب ف33هو 

ثم نقوم بإضافة . ثم نكتبها بجانب العائلة) ع(العائلة ي  تم إنفاقها علالتيالخارجة وعمود األموال ي  فعلي حدةبإضافة آل شئ 
 المدخراتي  نضعها فالتيوأخيرًا نقوم بإضافة األموال .  بجانب المشروعأجماليها ونكتب )م (آافة البنود الخاصة بالمشروع

 .33ي معًا يجب أن يكون اإلجمالوإذا قمنا بجمع هذه األرقام .  ونكتب إجماليها بجانب المدخرات)خ(
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 الربح=  المصروفات –الدخل علمنا أن 
 

           55   -  33 =       22 
 

لذا فالمشروع . مدخراتواحدة علي اللعائلة ووحدة نقدية علي ا وحدات 6أنه تم إنفاق ي الحظ.  وحدة نقدية22تحقق ربح قدره 
 .ة ولعمل مدخرات أيضًاتوفير الدعم لذاته وللعائلي ناجح وقادر عل

 
 فبراير 1ي ف" الصندوقي النقدية ف"ي  فبراير؟ نقوم بإضافة الربح إل8 يبدأ بيوم الذيقيمة النقود المتاحة لبدء األسبوع ي  ما هإذًا

 . فبراير8ي لمعرفة النقدية ف
 82 بنفس القيمة  تكونأني  ينبغي التالصندوقي  يمكن حساب النقدية فهذه النتيجة وللتأآد من  وحدة نقدية،82 = 22 + 60 

 .وحدة نقدية
 

يحصل عليه  أآثر مما هذه األسبوع إنفاق نقدية خالل ِكبداية األسبوع، يمكني ف" بالصندوقنقدية ال"بعض  ِك لديعندما يكون
ة النقدي"وإذا حدث ذلك فسوف نطرح خسارتنا من ).  األرباح والخسائري حسابوهذا سوف يظهر آخسارة ف. (المشروع
 . بدأنا بها هذا األسبوعالتي"  بالصندوق

  
الهدف من  هو فهذاالحاالت الطارئة، ي  فمصروفات المشروع لتغطية كاستخدام مدخراتين إلي ضطرقد تبعض األحيان ي ف

 عمود األموال الداخلةي ت فأي قومي بوضع المدخرا.  المشروعدفاتري توضيح ذلك في تذآرالمدخرات، ولكن يجب عليِك أن ت
 .ي خزانة المشروعأموال ف وضعي بمرة أخرقمِت  في حالة استخدامها، ألنِك

 
 من مصروفات الراتب وسيعتبر هذا الحصول علي راتب مقابل إدارتك للمشروع، يمكنك ك،إنشاء مشروع بتقومينعندما 

ال ف ، للغايةةحازمي كون يجب أن توعلي ذلك. مصروفات المشروع فقطوسوف يعكس دفتر النقدية ). أموال خارجة(المشروع 
 .لعائلة من المشروعلإلنفاق علي ايمكن أخذ مصروفات 

 
 .Excel استخدام برنامج كيمكن إذا آان وباألخص ،استكمال أداة تتبع األرباح والخسائرب لمشروعكويجب لتخطيط 

 
 استخدام ِكويمكن. أم خسارةحقق ربح  يكمن المهم تتبع التدفقات الداخلة والخارجة للنقدية آل شهر لمعرفة ما إذا آان مشروع

مديرة  لتتيحمرحلة تأسيس المشروع، آما أنها ي أداة تخطيط في تعد بمثابة أداة تتبع األرباح والخسائر لهذا الغرض، فه
ويمكن استخدام نفس الشكل لتتبع . بداية المشروعي لتنبؤ باإليرادات والمصروفات واألرباح أو الخسائر فل المشروع الفرصة

مقارنة اإليرادات والمصروفات إذ يمكن أن تساعدك .  المشروعاإليرادات والمصروفات الفعلية خالل آل عام من تشغيل
 .ك المستقبليةمشروععلي توجيه عمليات واألرباح الفعلية بالمتوقعة 

 
.  األرباح والخسائرسابي حأرقام اإليرادات في التنبؤ بالمبيعات، وادخلي لي إ األرباح والخسائر انظرحسابوالستكمال 

أرباح أو خسائر من أجل التنبؤ باإليرادات إجمالي المصروفات من ي إجمالي ثم اطرح. اجمعى اإليرادات واجمعى المصروفات
 .لعام األولا
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 يحساب األرباح والخسائر األساس
 

 م ع خ األموال الخارجة األموال الداخلة انـــــــــــبي التاريخ
   60 الصندوقي ية فالنقد  فبراير1
 م  10 مبيعات  فبراير2
 ع 3  شراء خضروات  فبراير2
 م  10 مبيعات  فبراير3
 ع 2  شراء سمك  فبراير4
 م  20 مبيعات  فبراير4
 خ 1  مدخرات  فبراير4
 ع 1  المسجد   فبراير5
 م  15 مبيعات  فبراير6
 م 6  مواصالت  فبراير6
 م 20  شراء مخزون  فبراير6
 
 
 
 
 

  فبراير7 األرباح والخسائر بداية من حساب
 

 60    فبراير1الصندوق ي النقدية ف
 )األموال الداخلة(الدخل 

       العائلة
      المشروع
      مدخرات

 
 )األموال الخارجة(المصروفات 

    العائلة
    المشروع
    مدخرات

 
 الخسارة/ الربح 

 
  فبراير7الصندوق ي النقدية ف
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 استراتيجية التسعير
 
 

 أهداف التعلم
 قرار التسعيري تدخل في فهم العناصر الت 
 سعر المنتجي فهم أن تكلفة المنتج ليست ه 

 
 قصة

ي وف. ن مراآش زيارتها مللسائحينسفح جبال أطلس الشاهقة ويسهل ي  آم جنوب مراآش، وتقع القرية عل45قرية عزيب تبعد 
 بها مجموعات  سيارة الند روفر60ي  إل سيارات5 يوميًا من  من القريةة للسائحين، إذ تمرالواقع يوجد بالقرية تجارة رائج

رؤية المناظر الطبيعية خارج لمراآش إلتاحة الفرصة للسائحين ي  وهذه المجموعات تنظمها شرآات السياحة ف.سائحين
 .مراآش

 
بيع ي ويرغبون ف. يب يقمن بغزل السجاجيد باأللوان األحمر واألصفر واألزرق واألخضر واألبيضقرية عزي والنساء ف
وال . مراآشي  تباع فالتيوال يعرفون سعر السجاجيد . للسائحينسجاجيد ال ، ولكن ليس لديهن فكرة عن آيفية تسعير نسجاجيده

 .مراآش أم الي عار ف المنتجات والخدمات واألسيفضلون السائحونيعرفون ما إذا آان 
 

 مهارة المشروع
. معقولأجر ي علي ربح لتغطية تكاليفك وتحصلي أن تحققعليِك  يجب إذ. األساس عبارة عن عملية تفاوضي إن تحديد السعر ف
 .منتجك ذات قيمة لهأن ب يقتنعوزبونك يجب أن 

 
 :ىيجب عليك أن تعرف

 يل؟العمي تكلفة صنع وتقديم المنتج أو الخدمة إل هي ما
 

  تفرضه المنافسة؟الذيما هو السعر 
 

 ؟الذي يستطيع العميل دفعهالقيمة أو السعر ي لماذا يعد المنتج أو الخدمة ذو قيمة للعميل؟ ما ه
 

  منتجك يجب أن يكون أعلي من تكلفتهسعرف.  بالنسبة للعميل المنتجسعري  ليست ه بالنسبة لِك المنتجتصنيعأن تكلفة ي الحظ
 .كاستمرار مشروعي علي تحافظي لك
 

 التطبيق
 بتحديد سعر هذه السجاجيد؟ تقومينآيف س. بتحديد أفضل سعر تقومينسآيف 

_________________________________________________________________________________ 
 

 معرفته؟ي إل نيتحتاجي ما الذ
_________________________________________________________________________________ 

 
 ها؟ينتحتاجي المعلومات التي عل نيآيف ستحصل

_________________________________________________________________________________ 
 

 ؟خدمة أو المنتج السوف تزيد قيمةي التحسينات التي ما ه
_________________________________________________________________________________ 

 
بحث (العمالء ي من تضمين حساب تكاليف البضاعة المباعة، والتحدث إلي تأآد. مستعدة لمشارآة خطتك مع المجموعةي آون

 .أسعارهامعرفة وي ، وتحديد المنتجات المتاحة األخر)سوق العمالء
 
 



 

 
 

 

56 

  معهد التعليم الدولى2009 ©  محفوظةحقوق الطبع والنشر

 

 مكان العملي األمان ف
 
 

 أهداف التعلم
  مكان العملي األمان والمخاطر الصحية فتحديد مخاطر 
 العاملينإنتاجيةتقليل ي التكاليف، وعلي المشروع، وعلي فهم آيفية تأثير هذه المخاطر عل  
  تتعلق بأمان مكان العملي  المخاطر الصحية والمخاطر التالتصحيحية الالزمة لمواجهةعمل قائمة بالخطط 

 
 قصة
والصناديق . تصبح صناديق مختلفة األحجاملتأخذ خردة المعادن وتقوم بتصنيعها ي  فه آان لديها مشروع لصناعة المعادن،نور

محالت الهدايا ولمعارض الحرف اليدوية يع الصناديق لوآانت تقوم بب.  ومدهونة بألوان براقة وتصميماتها رائعةاإلغالقمحكمة 
 .غالية الثمن

 
 آانت تقوم بدهان الصناديق آما. حماية أو قفازات نظارة وقائية تداءاربدون في صناعة الصناديق وآانت تستخدم ماآينة لحام 

حرق مما تسبب في   أثناء عملهاأحد األيام سرحت بفكرهاي وآانت عادة حريصة للغاية، ولكن ف. تهوية جيدةغرفة ليس بها ي ف
 .المحروقة أيام لم تستطع العمل فيها بسبب يدها ة عدذلك، وقد آلفها وإصابتها إصابة بالغةيدها 

 
 مهارة المشروع

 . وللعاملين لديك وبالتأآيد لعمالئك لِكًاآمنمكانًا  وجعلهمكان العمل ي النظر إلي إلي تحتاجأنت 
 

 لهب مشتعل؟ أي أدوات حادة؟ هل يوجد أية؟ هل هناك  بشكل مناسبة؟ آيف يتم تدفئة موقع العملآمن الكهربائية التوصيالتهل 
 مواد آيماوية أو سامة؟ ين ات؟ هل تستخدمزجاجي فمعبأ هل يوجد غاز 

أين سيتم ويستخدم هذه األدوات؟ الذي سم هذه األدوات؟ من استخدسيتم اآيف . بحادثةي قبل أن تصابفالبد من وضع خطة 
ة سالمي يجب أن تضمنفمكان العمل أو بالقرب منه ي فباألخص إذا آان يوجد أطفال وهل لديك تهوية آافية؟ وتخزين األدوات؟ 

 .الجميع
 

 ما هو أمان مكان العمل؟
 

 ؟ العمل على أمان مكان العملأين يبدأ
 

 ؟من المسئول عن أمان مكان العمل
 

 تكلفة أمان مكان العمل؟ي ما ه
 

 التطبيق
 انتقال األمراض، وأمان ي هذا المشروع مع األخذ في اعتباركممارسات األمان فبوصف عمليات مشروعك، وتحديد ي قوم

 المواد الخطرة، وانتشار التلوث، واإلنتاج، وتخزين المواد الخطرة، وتخزين األطعمة، والتعامل معاصالت، وسائل المو
 .والنظافة العامة

 
 . عن حوادث أو إصابات أو أمراضالناجمة والتقليل من الخسائر  مسار المشروع لتصحيحتنفيذيةبإعداد خطط ي موق

_________________________________________________________________________________ 
 

_________________________________________________________________________________ 
 

_________________________________________________________________________________ 
 

_________________________________________________________________________________ 
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 بالمشروع المختلفةالوظائف  وتدريب اآلخرينالتدريب 

 
 

 أهداف التعلم
 المشروعيةاستمرارضمان أن يتعلمها أآثر من شخص والالزمة لي ينبغي تحديد المهارات الت  
  ويسر المشروع بسهولةاستمرار عملياتضمان لوضع خطط تدريب  

 
 قصة

ولديها ثالثة . ابتكار شعارات ومطويات دعائية مطبوعة ومواد إدارية مطبوعةو محل لتصميم الرسومات لنساء اإحدىتمتلك 
. ولم يعمل منذ ما يقرب من شهرين في الوقت الحالي المصمم مريضوموظفان مسؤوالن عن الطباعة، إال أن مصمم : موظفين

مضطرة لتوظيف ي وسوف تدفع نصف راتبه عن هذا الشهر، وه يالشهر الماضعن  راتبه بالكامل مديرة المشروعوقد دفعت 
  .شخص آخر غير متفرغ ألداء جزء من عمل المصمم

يجب  آصاحبة مشروع أنِتف. رعاية صحية للعاملين بالمشروعخطة  لوضع موظفيها للتشاور معوسعها ي  ما ف آلوسوف تعمل
 . المتكرر للعمل أو غيابهمترآهم تك الحتمالير من مواجهأآثر إنتاجية بكثيعد  لديكلعاملين ا أن تعرفى ن ضمان صحة

الذي تم توظيفه من أجله، وقانونيًا  موظف مريض للغاية وال يمكنه أداء العمل صاحبة هذه القصة فإن لديها بالفعلولسوء حظ 
 .يجب على صاحبة العمل أن تعطيه مزاياه آموظف وهى صرف راتبه بالرغم من أنه ال يعمل

 
تدريب موظف ي ربما آان عليها التفكير ف. ستعانة بموظف غير متفرغ ألداء جزء من عمله صاحبة المشروع اال اضطرتلذا

حد الموظفين المسئولين عن الطباعة أل يتم تدريب وتعليم بعض أساليب التصميم أن أي المريض، المصممأداء وظيفة ي آخر عل
 الوظائفي  برنامج لتدريب موظفيك علإعدادوظيفة واحدة، أو ي صين علفتدريب شخ.  للقيام بالعمل يتمتع بمهارة آافيةالذي

 . لفترة طويلةمرض أحد الموظفين حال فيالتكلفة ألنه يوفر في فعالية الطرق  أآثر من يعد  فائقة مهارةالتي تتطلب
 

 مهارة المشروع
 التدريب  أنت وموظفيِكك فعليِكوبه موظف يمر الذيلقد تحدثنا عن المرض الشديد، ولكن أيا آان المرض أو الظرف الطارئ 

 .تغيبه عن العملحالة ي  شخص آخر فأيأداء وظيفة آي يتمكن الجميع من أداء وظائف بعضكم البعض وذلك ي عل
، أو تشغيل ماآينة التصوير، المحل فتح لكن مهم مثلعمل بسيط ي عبارة عن أداء الوظائف األخري ويمكن أن يكون التدريب عل

 .بها وآتابة مالحظات ي المكالمات الهاتفيةلأو الرد ع
 . بالمشروعالوظائف الحساسةي  تدريب موظفيك علمني البد أن تتأآد

 
 التطبيق

 أفراد هل يمكن لموظف آخر أو أحد ةمريضين عندما تكون. ي المشاريعشكل أزواج بعمل قائمة بالوظائف الحساسة في في موق
مفاتيح السيارة أو ( يحصل عليها ي أن ينبغالتيالمواد ي معرفته؟ ما هي  إلذا الشخص ه يحتاجالذي أن يحل محلك؟ ما تكعائل

 ؟)الباب األمامى
 
ولن تشمل ". العمليات والسياسيات"أو " السياسات واإلجراءات"عليه عنوان ي دفترك ويمكنك أن تضعي بتسجيل ذلك في موق

للموظفين أو ألفراد العائلة واضح بحيث يتسني مكان ي فتر ف بهذا الدوعليِك االحتفاظ. خطة مشروعك تفاصيل هذا األمر
 المتعلقةسرية الوراق األ باالحتفاظ عليِكآما . المشروع الهامة آلما تقدمتى في مستنداتالبإضافة  تقومينس. الرجوع إليه
  .آمنومكان منفصل ي بالمشروع ف

_________________________________________________________________________________ 
 

_________________________________________________________________________________ 
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 جودة المنتج والخدمة

 
 أهداف التعلم
 معرفة الفرق بين المنتج الجيد والمنتج السئ 
 قدمهاتي تحسين منتجها أو الخدمة التمن  صاحبة المشروع ُتمكني تحديد الطرق الت 

 
 قصة

فتح أحد ي وآان لديها سابقة أعمال ناجحة ف. 11آل مشروع قامت بتنفيذه بمساعده أوالدها البالغ عددهم ي آانت أسماء ناجحة ف
ثم قامت . متجرهاي مشروعها عن طريق إضافة العطور واألعمال اليدوية والتفصيل إلي وقد توسعت ف. الجواري المحالت ف

 .ل متجرها وزودته بماآينة لتصوير المستنداتبفتح مرآز لالتصاالت داخ
 

 500وقد آان الصالون مجهز بالكامل وتكلفته . صنعاءي عرض لشراء صالون لتصفيف الشعر في  علأوالدهاوقد حصل أحد 
ن مكان نه بعيد للغاية عألشراء هذا الصالون ألنه ليس لديها فكرة عن إدارته وي ولكنها لم توافق عل).  دوالر2500(ألف ريال 

لشراء )  دوالر2500( ألف ريال 500قرض قيمته بالحصول علي شراء الصالون وقامت أسماء ي ولكن ابنها أصر عل. إقامتها
عدد محدود ي الصالون سوي التجميل، ولكن لم يذهب إلي  دورات تدريبية فحضرتالصالون ألنها ي  ابنتها فوعملت. الصالون

المشروع إلي العودة إلي   أسماءخسارة فادحة واضطرتي تسبب ف، مما  لم تكن طيبةقة الساب ألن سمعة الصالونالسيداتمن 
هذا المشروع فشل، وقد خسرت الكثير من األموال أن وقد اعتبرت أسماء . الرحبة وسداد القرض من أرباح متجرهاي بيتها فب

 .صالونات التجميل مجالدًا ولم يكن لديها خبرة في  مدروس جينظرًا ألن مشروع الصالون لم يكن
  

 أسماء تعرف أن  آانتلذا إذا.  السابق الصالون غير الطيبةسمعةال تستطع إصالحها لم مشاريعنجاح و أعمال أسماء فسمعة
عمل  آما آان بإمكانها.  علي أحدث موضةتصفيفات شعرل تضع صورًا  من الممكن أن، آانسمعة ذلك المشروع غير طيبة

أو الترويج للمشروع من خالل  أفضل، علي أعمال التجميل ويمكنها أداء العمل بشكلبنتها تدربت  أن اإعالنات للزبائن توضح
 التي الجودة ضعفعقبة ي آان يجب أن يكون لديها خطة للتغلب عل.  الصالونيوم افتتاحي مجانال  الشعرتصفيفل تقديم عرض

 .ضىم فيما الصالونآانت معروفة عن 
 

 مهارة المشروع
 . في غاية األهمية دائمًا أمرغير أنهامختلفة، ال مشاريعلبالنسبة لأشياء مختلفة ي تعنجودة المنتج 

 
 .خدمات األغذية تكون جودة المنتج عبارة عن سالمة األطعمةي فف
 
يار نفس الحجم، وأنه تم استخدام ألوان جيدة، وتم اختبجودة المنتج التأآد من أن آل الوحدات ي  تعنقدالمنتجات المصنعة، ي وف

 .يصلح لالستخدام وذو فائدة للعميلتصميم جيد، وأن المنتج 
 .الفوري  الخدمات المطلوبة علوتأدية بأسلوب مهذب ي المكالمات الهاتفيةجودة المنتج الرد علي  تعنقدالمكاتب، ي وف
ي تكريس قدر أآبر عنأغلب األحيان تي ولكنها ف. الجودة األفضل مصروفات أآثر، ومواد خام أفضلي بعض األحيان تعني فو

 .التفكير والعناية والتخطيط والعمل ومن الوقت
 

 التطبيق
تحديد منتجين أحدهما يتميز بجودة عالية  في شرآتين متنافستين علي األقل، وذلك لالصناعات المحلية ىإحدباختيار ي قوم

الجودة؟ مراقبة  المشروع ة لصاحب يجعلهم مختلفين؟ وهل يمكنالذيبوصف المنتجين، ما ي مووق.  منخفضةجودةبواآلخر 
آيف؟

________________________________________________________________________________ 
 

_________________________________________________________________________________ 
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 Stock) قائمة الجرد (المخزون

 
 أهداف التعلم
 عمليات المشروع وما يخرج منهاي تحديد وإدارة ما يدخل ف. 

 
 قصة

وعرفها الناس وأصبحت مشهورة . أصدقائها وجيرانهاي عطور وبيعه بالقطعة إلبعمل البخور ال ذآرىمنذ ثالث سنوات بدأت 
 فيالعطور بيع ي  وبدأت فعام واحد زاد الطلب علي منتجاتها،وبعد ذلك أبرمت عقدًا مع متجرين، وبعد .  الزفافبخوربعمل 

 باإلضافة إلي علبها آانت تحتاجها التيوأصبح من المهم تخزين العطور غالية الثمن .  بدًال من قطع مفردةعلب مزخرفة
 نسيان فليس بوسعها اآلن، ي ذآرى، مما وضع ضغطًا أآبر علي للعمل بقريتهاأحد التجار من قرية أخري وقد أت. المزخرفة

التاجر ي  إلؤها اآلن عمالإذ يمكن أن يذهب. الماضيي  جديد، فاألمر لم يعد مثلما آان فطلبيات للحصول علي مخزونعمل 
 . بالمخزونمكدس  إذا لم يجدوا لديها السلع التي يحتاجوها ألن متجر هذا التاجرالجديد

 
 وعمهارة المشر
ك، ويجب أن تقوم بتتبع متجري إلالتي تأتي األشياء ي والمخزون يعن.   المنتج الداخل والمنتج الخارجناتجالمخزون هو 

 .بذلك تقوميني  ومتا بهطلبية شراء يجب عمل األصناف التي لمعرفة المخزون
 

 .د الجيلتخزينللديه نظام ، ويجب أن يتوفر مخزونال المتجر صاحببع تيجب أن يتآما 
 

 التطبيق
 

  بعمله؟ذآرىآان يمكن أن تقوم ي ما الذ
 

_________________________________________________________________________________ 
 

_________________________________________________________________________________ 
 
ي  شراء فطلبيات لمخزون بالمشروع، وإصدار دوريةظمة، وإجراء مراجعات  مسك دفاتر منتكاعتباري في أن تأخذي ينبغ

 .الوقت المناسب
 

ن يحي مرئية صبحعندما تآمؤشر لمخزونها ووآان يمكنها استخدامها . لكل عطر" بطاقة " بعمل ذآرىوآان يمكن أن تقوم 
 . شراء من جديدطلبياتالوقت إلصدار 

 
 ذآر الكميات المباعة وطرحها من المخزون ة آل عطر عند تخزينها في متجرها، معطاقبي  تسجيل البنود علبإمكانهاأو آان 

الواجب البطاقة لتنبيهها بالوقت ي أعلي  فرصيد المخزون آتابة آما يمكنها. متجرهاي ف) الكمية المتبقية(لمعرفة الرصيد المتاح 
وعندما ". التى يتم عمل طلبيات شراء بها" بالكمية  المخزون مقارنة رصيدآما يمكنها.  شراء مخزون جديد من آل صنففيه
 .نتاج المزيد من المنتجاتإل الوقت لطلب شراء المواد الخام يحينالرصيد هذا الرقم أو يقل عنه، ي يساو

 
ما أن  وما تفعله ليس مهمًا طال.الكمبيوتري  إعداد نظام للمخزون علبلوحة تكتب عليها بالطباشير، أوأو آان يمكنها االحتفاظ 
 .شراء مخزون جديدي وقت طلب النظام يعمل وينبهها إل

 
 . المنتجات يتم بيعها أفضل من غيرهاأيآما يمكنها أيضًا استخدام دفاترها لمعرفة 

 
 .ه يعد أمر مكلف للغايةينه أو تبيعينإن االحتفاظ بمخزون ال تستخدم
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  مدخرات≠فالمخزون 
 

 .ِكالمخزون لصالحأن يعمل ي ف ترغبين فأنت
 

وآانت رئيسة . آان لمجموعة من النساء متجرًا يقمن فيه بتخزين العديد من األشياء، ولكن البائعة لم تمسك دفاتر للمبيعات
لم إذ . األصناف يقمن بشراء نفس ، وفي بعض األحيانمخزونال شراء يتحملن مسئوليةالسيدات األخريات ي المجموعة وإحد

الذرة لذلك لم يعد لديها أموال متبقية ي أحد األيام أنفقت رئيسة المجموعة آل األموال علي وف. مشترياتللخطة أية يكن لديهن 
التي آانوا يريدون شراء هذه  الزبائن أنزعجوقد .  مثل الكبريت، والسكر، والزيتي الضرورية األخراألصنافلشراء 

 .ي لشراء تلك األصنافمحالت أخراألصناف، وأدي ذلك إلي توجههم إلي 
 

 .دفاتر النقديةي  ال تشمل خطة إلدارة المخزون، ولكن يجب عليك وضع نظام لتسجيل المخزون فة مشروعِكخط
 

 4 الجلسة –ي الواجب المنزل. ج
 

 باستكمال أوراق خطة المشروعي قوم: 
 

 الربح والخسارة) 4.2(
 العام األول؟ي الشهر األول؟ وفي ها فينتتوقعي المبيعات التي ما ه
 العام األول؟ي الشهر األول؟ في ه فينستنفقي ما الذ

 هل هذا النشاط مربح؟
 أداة تتبع األرباح والخسائري في تقديراتك المرجحة للسنة األولي وضح

 هل يمكنك تحسين أرباح المشروع؟
 

 استراتيجيات التسعير) 4.4(
 قيمة المنتج أو الخدمة للعميل؟ي ما ه
 يل؟لعمبالنسبة لتكلفة المنتجات المنافسة ي ما ه
 تكلفة المواد والعمالة لتصنيع منتجك أو تقديم خدمتك؟ي ما ه

 هذا السعر؟ هل يعد سعر منتجك مقبوًال بالنسبة بداية مشروعك؟ لماذا اخترِتي ه فينستتقاضي ما هو السعر الذ
 تحقيق ربح لمشروعك؟ي تكاليف اإلنتاج ويساهم في للعمالء؟ هل السعر يغط

 
 لخطة المشروعي ارجع: 
 

   التنبؤ بالمبيعات)2.9(
. آبيرة للغاية أو منخفضة للغايةالمزيد عن ظروف مشروعك، هل ستظل تنبؤاتك معقولة؟ قد تكون ي عندما تعرف

 .بتعديل تنبؤاتك إذا توفرت لديك معلومات جديدةي قوم
   

 
 

 من ي وتأآد. عكقالب خطة مشروي باستكمال نفس األقسام في من استكمال أوراق خطة المشروع، قومي عندما تنته
 .به بعد االنتهاء من آل قسم تقومينحفظ ما 
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VII.SCING 
BUSINESS 

 الجلسةي نظرة عامة عل. أ
 موازنات رأس المال
 آيفية تمويل المشروع

 المواد التدريبية للجلسة. ب

 موازنات رأس المال
 
 

 أهداف التعلم
  والعقاراتتحديد االحتياجات من المعدات واألجهزة 
 الالزم لبدء المشروعمن رأس المال ي الواقع األدنىد تحديد الح 

 
 قصة

وقررت . إذ آان لصديقتها متجر إليجار وبيع فساتين السهرة.  يولده المشروعالذي بمشروع صديقتها والدخل ميسرُأعجبت 
 .مكان مختلفي بدء مشروع مماثل في ، ورغبت ف نفسه أن تفعل الشئميسر

 
وأصبحت القائمة آاملة، ولكن التكلفة آانت أآبر . تخزينهي  قائمة بما ترغب ففكتبتا بعناية، وقد قامت بدراسة مشروع صديقته

تحمل ي يمكننألنه  وحدة نقدية 500أنا دفعت : " وحدة نقدية وقالت500لذا قررت أن تبدأ مشروعها بمبلغ . بحوزتهابكثير مما 
 ."ي المشروعالربح ف وحدة نقدية ألنها استثمرت 3500ا ليصبح رأس ماله القيمة ازدادتهذا المبلغ، ولكن بعد شهرين 

 
 .مشروعها بالتدريجي ت أن تبنوأراداألصل، ي  فاحتاجت إليه الذيوقد بدأت بجزء من رأس المال 

 
 مهارة المشروع
 أماآن  أيضًا تحديد ما إذا آان لديِك بمراجعة مصروفات تشغيل مشروعك واحتياجات مقر مشروعك، يجب عليِكبمجرد قيامِك

 .وأثاث مناسب ومعدات وأجهزة آافية إلنتاج سلع أو خدمات المشروع
 

 مهذه األشياء ألشراء قتراض االب تقومينهل س.  مشروعكافتتاحه عند ين تحديد ما تحتاج يجب عليِكولبدء مشروعِك
 .بشكل محددتكلفتها هذه البنود وتشمل بإعداد قائمة قومي ؟ شراؤها  يجب عليِكالتياألشياء ي ؟ ما هباستئجارها

 
 التطبيق

 ميسرقصة ي اقرأ
 قد تحتاج ، الخ الخاصة بالمشروع التينقلالربات ع/سياراتال، وة، ومقارهجهزاألمعدات وال الثابتة وهلمتجر وأدواتاما هو أثاث 

  لفتح متجرها؟ميسرإليها 
_________________________________________________________________________________ 

 
_________________________________________________________________________________ 

 
 تكسب بعض األموال، وهل يمكن أن تدعم هذه األموال مشروعها؟ ىحت يمكن أن ينتظر الذي قد تحتاج إليه بالفعل وما الذيما 

_________________________________________________________________________________ 
 

_________________________________________________________________________________ 
 
 

 أساسيات التمويل: 5الجلسة 
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 .عن هذين السؤاليني مشروعك وأجيبي في فكر
 

_________________________________________________________________________________ 
 

_________________________________________________________________________________ 
 

_________________________________________________________________________________ 
 

_________________________________________________________________________________ 
 

_________________________________________________________________________________ 
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 ميسرقصة 

 
 متجر لتأجير وبيع فساتين السهرة: المشروع
  الصف السادس االبتدائى:التعليم

 
  هذا المشروع؟لماذا اخترِت .1

 وآذلك الدخل الجيد ،الفكرةي وأعجبتننفسه بإدارة المشروع ي صديقات ىإحدقامت 
 .ره المشروع يدالذي

 
 تمويل لمشروعك؟ي  عل من أين حصلِت .2

ي  وحدة نقدية ألنن3500تحملها، ولكن بعد شهرين أصبح المبلغ ي مكننأ التيالقيمة ي  وحدة نقدية وه500بمبلغ ي بدأت مشروع
 .المشروعي في استثمرت ربح

 
 ها اآلن وقد استقر مشروعك؟ني تواجهالتيالتحديات ي  بدء مشروعك؟ وما هعند  واجهتِكالتيالتحديات ي ما ه .3

. لن أنجحي  جيدة وأننت ليس فكرة المشروعالمشروع لقولهم أني قدمًا في بعدم المضي  حاولت باستمرار إقناعي التيعائلت
الصباح الباآر ي تجهيز آل شئ بالمنزل في تعودت علي وعملى، ولكنني وآذلك آان من الصعب بعض الشئ الموازنة بين بيت

 . يمكنك عمل الكثيرة منظمفإذا آنِت. العملي ثم الذهاب إل
 
 )الزوج، العائلة، األطفال، الخ(ما هو عدد الموظفين وعدد األشخاص المستفيدين من دخلك؟  .4
 .مصروفات البيتي في  موظفين يعملون بمشروعى، ودخل المشروع يساعدن4 – 3ي حوالي عند
 
 رأيك؟ي أسباب نجاحك في  أن مشروعك ناجحًا فما هإذا اعتبرِت .5

مطلقَا لما يقوله األشخاص ي أال تسمعي وينبغ. وعدم الخوف مما قد يقوله الناس وبالطبع الثقة بالنفسي اإلرادة القوية والتحد
اجتماعات ي  فوقتِكي نفسك دائمًا باألشخاص اإليجابيين الذين يرفعون من روحك المعنوية، وال تضيعي تحيطوأن  ،السلبيين

 . ن فائدةتافهة تستنفذ وقتك دو
 
 الدروس المستفادة؟ي ما هوبدء مشروعها؟ ي تفكر في ها لسيدة أخرؤ يمكنك إعطاالتيالنصائح ي ما ه .6

أحد ألداء ي علي  بيديك، وال تعتمد في مشروعكعملالبقومي األحاديث السلبية، وأهم شئ ي إلي نفسك وال تستمعي علي اعتمد
 .العمل من أجلك

 
أن يقوم أحدهم بتدريبك عليه قبل بدء  بترغبين به بشكل مختلف؟ أو هل آنت  القيام فيترغبين  شئ آنِتأيهل يوجد  .7

 مشروعك؟
ي قد حصلت عل ول.فأنا أحب التعليم وأحب تعلم أشياء جديدة.  التعليم العالى مرحلةحتى تعليمي استكمالي بالتأآيد آنت أرغب ف

 .أحب حضورها أيضًاي ثيرًا ولكن يوجد دورات تدريبية أخرآي  أفادنالذيالخاص، وهو األمر ي آيفية بدء مشروعي تدريب ف
 
  بتسويق مشروعك؟آيف قمِت .8

آل مكان، ولقد استخدمت ي  مكان وفي أيمحتمل في  مشتري أيمن خالل المطويات الدعائية وبطاقات األعمال والتحدث إل
حترام واال بأسلوب يتسم باللطفع الناس متتحدثي  إذا آنت وأعتقد أن أهم شئ أنِك. آافة الوسائل لتعريف الناس بمتجرى

 ليشتروا نمن أنهم سيأتوي  وبهذه الطريقة تأآد. متجرة وليس مجرد صاحبة لهم صديق فإنهم سيعتبرونِكإليهم، والتوددمانة األو
 .وأمانتك في التعامل معاملتِك لهمبسبب أسلوب ي من متجرك مرة أخر

 
  الخاص؟ مشروعِكمزايا أن يكون لِكي ما ه .9
 . المادىكاستقاللتحققين  نفسك، وةمديرآما أنِك دخل جيد جدًا، لحصول علي ا

 
 لماذا تعتقدين أن مشروعك ناجح؟ .10

 .المالىي واستقاللي نفسي علي أنا أحقق ربحًا جيدًا جدًا، وآذلك فأنا أشعر بالراحة والسعادة من اعتماد
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 آيفية تمويل المشروع
 
 

 أهداف التعلم
 ن تمويلمعرفة خطوات البحث ع 
 فهم الفروق بين الجهات المقرضة 

 
 قصة
ي ما هو التمويل الذتمويل؟ ي الحصول علي  المشروعات فمديراتهل يمكنك تلخيص خبرات . دراسات الحاالت المرفقةي اقرأ

 تم الحصول عليه؟ آيف أن هذا التمويل ساعد المشروع؟ ما هو أهم درس نتعلمه من القصة؟
 

 مهارة المشروع
 

هم مشاريعوا بدؤ ممن يتمتعون بالحكمة مشاريعوالعديد من أصحاب ال. البدايةي موارد في  مشروع يحتاج إلأيلبداية أن اي قلنا ف
تلك هم باستخدام مشاريع قاموا بتنمية ثم األرباحوحققوا بعض  من خالل الخبرة تعلموا الكثير عن إدارة المشروعثم صغيرة، 
 .األرباح

 
أموال من أجل ي حاجة إلال ومن هنا تنشأ. ة مشروعهافكرلبدء  غير آافية إلحدي صاحبات المشاريع المتاحة مواردال قد تكونو

فعندما . تحديد النقدية الالزمة لبدء المشروعي ولقد رأينا آيف أن خطة المشروع تساعد ف. شراء معدات ومصروفات التشغيل
دراية بمصادر ي لمشروع وتكون عللعليها تجهيز خطة ي بغتمويل إضافى، يني للحصول علي ة المشروع قرار بالسعمديرتتخذ 

 .التمويل البديلة
 

 :خطوات البحث عن تمويل
 

 خطة المشروع؟ي ما ه .1
 معرفة خطتكي  الجهة المقرضة إل، آما تحتاج خطتكةعرفعليِك ميجب 

 مشروعك؟بدء إليه لين  تحتاجالذيما هو التمويل  .2
 .أن فكرة مشروعك جيدةوافية والتأآيد علي  بدراسة  قمِتقرضين المحتملين بأنِك الم إلقناع موازنة تفصيليةالبد من إعداد

 ؟ لديِكالتيالموارد ي ما ه .3
 1الخطوة رقم ي إلارجعي  .4

  بأن خطة مشروعك واقعيةة مقتنعهل أنِت
 .مصادر التمويل المتاحة لِكي اذآر .5

 .الجهات المقرضة لألموالوالجمعيات التعاونية، وة، برامج إقراض القريواتحادات االئتمان، والبنوك، والعائلة، ي في فكر
 .قومي بتعبئة نموذج طلب القرض .6
ي  األموال إل بتوجيهتقومين، وال  العمل وفقاًَ لخطتِكئيمكان أمين ثم ابدي المال في القرض، ضعي  علإذا حصلِت .7

 . سداد القرضمنلكي تتمكني ببناء مشروع ناجح  تقومينفيجب أن .  ربما تكون شخصيةاحتياجات أخرى
  القرض؟ي منحك علمعرفة سبب عدم موافقتهم الجهة المقرضة اطلبي منالقرض، ي علي إذا لم تحصل .8

 المرة القادمة؟ي  يمكنك تغييره عند التقدم بطلب قرض فالذي تعلمه من ذلك؟ وما  يمكنِكالذيما 
 

 مشروع ستكون أيأن خطة ي والحظ. لمختلفةالفروق بين المصادر اي في فكر. القروض من مصادر متنوعةي يمكن أن تأت
 . لبعض القروض بالنسبةمفيدة ومطلوبة
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وعادة . القرضي الفائدة علي أموال إضافية وهي تاريخ محدد باإلضافة إلي إن القرض ليس هدية، إنه أموال يجب إرجاعها ف
مثلك (ربح و مشروع أيضًا يرغب في تحقيق تتذآري أن أي بنك هويجب أن . قرضي أحد البنوك للحصول علي  نذهب إلفإننا
 .موال البنكألاستخدامه مقابل المقترض ي  هو فرض فائدة علأرباح  البنك يحقق بهاالتي الطرق ومن، )تمامًا

 
 .إجابتك عن عدة أسئلةي قبل أن يقوم البنك بإقراضك النقود، سوف يرغب ف

 
 ؟ أموال القرضنآيف ستستخدمي

 ؟نه للبنك مقنعًا لحصولك على القرضآان الطلب الذى قدمتيهل 
 بسداد القرض للبنك؟ من أرباحك أم من مدخراتك؟ تقومينآيف س
 ؟حسب االتفاق بينكماسداد القرض في   الوثوق بِك للبنكهل يمكن

 أمواله؟ي  وبيعه للحصول علالحجز عليهه ويمكن للبنك ي تمتلكالذيبسداد القرض، ما  تقومينإذا لم 
 
 باختالف الجهة المقرضة،  الحصول علي قروضإجراءاتوتختلف . قرض صغيري  يمكننا الحصول علبعض األحياني ف

 لصاحبة المشروعوعندما يتم سداد القرض يمكن . أربعة أشهر مثًال ىحتولكن عادة تكون القروض الصغيرة لفترات قصيرة 
رف  تلك التي تع أوبالمهارات الكافية التي تتمتع الصغير صاحبة المشروعنجح وغالبًا ت. لحصول علي قرض آخرالتقدم بطلب ل

 .بيعهت أينالمنتج وأين تحصل علي 
صاحبة عرف تإذا لم المشروع فشل بمخاطرة ال  مقدارديزيو

ي مكان حتفظ بالمال فت، أو إذا لم ها آيفية إدارة أموالالمشروع
فمن المهم أن . م جيد للمشروعـلديه تفُهآمن، أو إذا لم يكن الزوج 

ي ك أفراد العائلة أن مشروع المرأة صغيرًا وأنها تحتاج إليدر
 آما. الدخارا العائلة وواإلنفاق علىدعم المشروع من أجل المال 

لية سداد القرض ي مسؤوأفراد العائلة المشارآة في يجب عل
 . قرض آخري اسم المشروع وإمكانية الحصول علي للحفاظ عل

أو  تاح لتناول الطعاماستخدام المال المي قد يكون من المغر
 .نجاح المشروعي  لن يساعد عل هذا ولكن،الشراب

 
ة من  متأآدقرض إال إذا آنِتي الحصول عل بتقومينيجب أن ال 

 دخل آاف لسداد أن استخدامك ألموال القرض سيؤدي إلي توليد
وإذا آنِت مضطرة . لفترة المسموح بها خالل اتهالقرض وفائد

 ي البنود التيمن إنفاقه علي تأآدالبد أن تقرض ي حصول عللل
.أدت إلي اقتراضِك للمال
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 مصادر التمويل العامة
 

ة مديريمكن ل المدخرات
المشروع استخدام 
مدخراتها النقدية 
 لبدء المشروع

 

ي ال يوجد فائدة عل
ي المدخرات المستخدمة ف

 المشروع

المدخرات الشخصية تحمل أقل مخاطرة ولكن 
 دخرات األسرةيستنفذ مقد فشل المشروع 

المشاريع تمويل 
 الصغيرة

تتاح مبالغ صغيرة 
 مشاريع الألصحاب
 الصغيرة

 

يكون سعر الفائدة مرتفعًا 
منح القروض وقد يشمل 

توفير تدريب لصاحبة 
 المشروع

 النساء احتياجات هذا المصدر مع يتناسبربما 
 الصغيرة، وقد توفر البيئة مشاريع الوصاحبات
  نظامًا للسدادالمقرضة

قروض البنوك تتيح  قروض البنوك
تكون أآبر، وعادة 

هذه القروض 
 التي األآبر للمشاريع
قدر أآبر من تتمتع ب
 الخبرة

 

 مشاريعللي سعر فائدة أعل
 ليس لديها التيالصغيرة 

 فيتجربة سابقة 
 االقتراض

 حالة عدم سداد القرضي يوجد تبعات ف

قد يكون التمويل  قروض عائلية
 محدود

ر بااللتزام عدم الشعو
سداد مبلغ أآثر من المبلغ ل

أي ال يتم سداد  (المقترض
فوائد علي القروض 

 )العائلية
 

 لسداد القرض تجاه العائلةي التزام أخالقيوجد 
 العائلى

غالباًَ ما يكون  مقرض أموال
 ًاالتمويل متاح

التبعات الناتجة عن عدم سداد القرض تكون   للغايةمرتفعسعر فائدة 
 خطيرة
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 قصة إيمان
 

صناعة  لغسيل وتنظيف الخضروات الموسمية، وتنظيف وتنقية الحبوب، واألعشاب الطبية، وبجاراتهااالستعانة : المشروع
 .منازلهنفي ، وتعبئتها تالمخلال
 المدرسة الثانوية: التعليم

 

  هذا المشروع؟لماذا اخترِت .1
ومساعدة ي االستفادة من وقت فراغي أنه يمكنني  آبير لذا فكرت فوقت فراغي الحضانة آان لدي إلي بعد أن ذهب أصغر أبنائ

وآذلك فإن هذا العمل سهل وال يحتم . اجتماعات وتفاهات ال نهاية لهاي تحقيق دخل بدًال من إضاعة وقتهن في علي جارات
عام ي لكثير، فعندما بدأت فكرتأنه ال يكلف اف وآذلك. المنزل يمكن القيام به من  من التعليم، آمامعيني قدر ه علتحصول صاحب

 . بدأت بثالث آيلوات من العدس1995
 
 تمويل لمشروعك؟ي  علمن أين حصلِت .2

، وعدم البدء بتمويل آبير ًا صغيركدائمًا بدء مشروعي وأعتقد أنه ينبغ.  الكثيري ذلكلم يكلفنوبثالثة آيلو عدس ي بدأت مشروع
 .يمكن خسارته

 
 

 ها اآلن وقد استقر مشروعك؟ن تواجهيالتيالتحديات ي  بدء مشروعك؟ وما هندع ِك واجهتالتيالتحديات ي ما ه .3
طوال ي  لي يقولونفالناس من حول. حاجة ملحة للمالي  فإال إذا آنِتين  ال تعملبأنِكي  تقضالتيالعادات والتقاليد االجتماعية 

 عانيت أيضًا من غيرة فقد ي أآون صريحة معكلكو. هذا العناءآل ي تتكبدي المال آي إلين  لست فقيرة وال تحتاجالوقت أنِت
 .ي للعمللم ترق لهن فكرة إدارتالالتي النساء بعض 

 
 

 )الزوج، العائلة، األطفال، الخ( من دخل مشروعك؟ نما هو عدد الموظفين وعدد األشخاص المستفيدي .4
أنفق وبالطبع . أحصل عليها التيالطلبات ي لبعض األحيان أآثر أو أقل من هذا العدد بناء عي  امرأة وف15معي اعتدت أن تعمل 

 .احتياجات عائلتىي  أحققه علالذيبعض الدخل 
 
 

 رأيك؟ي أسباب نجاحه في  تعتبرين مشروعك ناجحًا فما هإذا آنِت .5
 من دعمي إلين أعتقد أنك تحتاجآما المال هدفك الوحيد، ي ه، وعدم وضع الحصول علينبما تفعلي الجهد والتصميم واإليمان القو

 . لمواصلة مشروعكعائلتك
 
 

 الدروس المستفادة؟ي بدء مشروعها؟ ما هي تفكر في  إعطائها المرأة أخر يمكنِكالتيالنصائح ي ما ه .6
أن ي بالخجل في فالعمل عمل لذا ال تشعر! قدمًاي ه وتمضنبما تفعليي األشخاص السلبيين حولك، ويجب أن تؤمني إلي ال تنصت
أن ي  ينبغ، لذا مشروع عبارة عن فكرة وجهدأي اعتقد أن آما . تقدميها ألقاربك وأصدقائكالتيات مقابل السلع والخدمي تتقاض
وال .  أفكار جديدة عليهوإدخالدائمًا بتطوير عملك ي منتجك، وقومي الجدد علالعمالء االستماع ألفكار وتعليقات ي مرنة في تكون

 .وقت قصيري النجاح حليفك فالنجاح، فإذا آنت مؤمنة بما تفعليه فسيكون ي تستعجل
 

أن يقوم أحدهم بتدريبك عليه قبل بدء  بترغبين به بشكل مختلف؟ أو هل آنت  في القيامترغبين  شئ آنِتأيهل يوجد  .7
      مشروعك؟
 .ال ليس بالفعل

 
 

  بالتسويق لمشروعك؟آيف قمِت .8
أعتقد ي بها التسويق للمشروع، غير أنني قة يمكننمن خالل األقارب واألصدقاء، والمطويات الدعائية، واالجتماعات، وأية طري

 .ترويج منتجكل  أسلوب أفضلفهذا يعد وتقدمين منتج ذو جودة ممتازةباألمانة ودقة المواعيد ي  تتمتع إذا آنِتِكأن
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  مشروعك الخاص؟فوائد أن يكون لديِكي ما ه .9
 .أشخاص آخرين من خالل تزويدهم بالخبرة والدخلين  تفيدنِكآما أ. االستقالل المادىأيضًا  نفسك، وة مديراالستقالل فأنِت

 
 
 

 مشروعك ناجحًا؟ين لماذا تعتبر .10
السعادة والفرحة، آما ي أساعد العديد من النساء مما يجلب لي ، آما أنن مشروعىنجاحعلي  مؤشرأنا سعيدة للغاية وهذا هو أآبر 

 .يدة للنجاح الجالمؤشراتمن ي وزيادة دخلي  نمو مشروعنأعتقد أي أنن
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 قصة أسماء
 المدرسة اإلعدادية: التعليم ي مستو
  سنة59: السن

  أوالد6 بنات و5متزوجة ولديها : الحالة االجتماعية
 

 توقد آان.  منزًال وآانت أحوالها المالية جيدةاستأجرتوقد .  سنة20صنعاء منذ ي تعز وانتقلت مع زوجها إلي ولدت أسماء ف
وقد واجهت بعد ذلك بعض المواقف الصعبة، فلم تستطع سداد إيجار المنزل . رة بجوار العاصمة صنعاءلديها قطعة أرض صغي

وقد .  العاصمةبعدها عن بالرغم من  التي تمتلكهاقطعة األرضي قررت أسماء بناء منزل عللذا .  بالطردالعقاروهددها صاحب 
 البالغ عددهم أوالدها ببناء حجرة وحمام، ثم عاشت هناك مع باعت مصوغاتها الذهبية واقترضت المال من صديقاتها، وقامت

ي فتح متجر في ولهذا فكرت ف. سداد ديونهاولتغطية مصروفاتها األساسية يكفي مال ولم تكن أسماء تعمل، وآذلك لم تمتلك . 11
 جمعيةي  فقد اشترآت فهاروعوألنه ليس معها رأس المال الالزم لبدء مش. هذه المنطقةي  متجر فأي نظرًا لعدم وجودالجوار 

نهاية آل شهر ي المبلغ في إجمالي مجموعة من الناس يدفعون قدر معين من المال آل شهر، وأحدهم يحصل عل(مع جاراتها 
)  دوالر100( ألف ريال 20ي  عل من الجمعيةوقد حصلت). نفس المبلغي يحصل جميع أفراد الجمعية عل ىحتلمدة محددة 

وقامت  ،عينات من البضاعةبه  للمالبس، ووضعته بجوار منزلها ووضعت خزانة اشترت آما. متجرواشترت بها بضائع لل
 تذهب  المعروضة أوًال ثم عليه االختيار من العيناتي شيئًا معينًا المشتريطلب منها وعندما ،منزلهاي البضاعة في  باقبوضع

 .امت ببناء مطبخ، آما قلسداد ديونهايكفي دخل ي علأسماء وقد نجح المشروع وحصلت .  من المنزللتحضر البضاعة
 الصغيرة، لذا مشاريعتمويل اللصديقاتها بأخذ قرض من برنامج عزال  ىإحد نصحتها  من مشروعها سنوات10ي وبعد حوال

مشروعها من خالل تصنيع ي  فتتوسعبدأت وواشترت بضاعة لبيعها، )  دوالر100( ألف ريال 20أخذت أسماء قرض بمبلغ 
 .ور وبعض المشغوالت اليدوية والتفصيل أيضًاعطال

 500( ألف ريال 100أخذت أسماء قرض بقيمة و شخصية،قروض بالحصول علي  لهن ًا مسموحأصبح وعندما آبرت بناتها
ي وآانت تسدد القرض من أرباح بيع العطور والمالبس ف. منزلهاي ب حجرات أخر5 لبناء مصوغاتها الذهبيةوباعت ) دوالر
ي تغيير المطبخ إلي ، واستخدمته ف) دوالر850( ألف ريال 170ذ قرض قيمته خلقرض قامت بأهذا ا وبعد سدادها ل.المتجر

 . وقامت بشراء أنواع جديدة من السلعخزانة المالبسمتجر بدًال من 
لكل ي  أقص ألف ريال آحد30ي  يعطالذي الصغيرة ومشاريعآل هذه القروض من برنامج عزال لتمويل الي حصلت أسماء عل

هناك ي ذهبت إلف.  أآبرًاقروضي  يعطالذي الصغيرة ومشاريعلبرنامج تنمية الي وقد سمعت أسماء عن الصندوق االجتماع. فرد
 ،قم بسدادهتأخذ قرض ولم بسم االنفس لقيام امرأة أخري تحمل ها القرض قرض غير أن مدير المكتب رفض إعطاءوطلبت 

علي  المدير الجديد ووافقبعد فترة من الزمن تغير هذا المدير و . فرقأي يمثل لم هذا األمر  ولكنالمرأة،وأسماء ال تعرف هذا 
إجراء تحسينات وإصالحات بالمنزل ي  وقد استخدمت هذا القرض ف،) دوالر500( ألف ريال 100إعطائها قرض بمبلغ 

قرض لشراء ي قامتها فقررت الحصول عل بعيد عن مكان إالوقودوالحظت أسماء أن متجر براميل . وشراء بضاعة للمشروع
 1000( ألف ريال 200قرض قيمته ي  برميل من خالل حصولها عل20وقامت بشراء . متجرهاي  وبيعها فللوقودبراميل 
 آان بعيدًا ولم تكن تمتلك الوقودأن موزع وهي ثم واجهت مشكلة .  براميل إضافية10إعطائها بوقد ساعدها جيرانها ). دوالر
، ولكن الوقودالموزع وحمل براميل ي  للذهاب إل بالفعل واستخدمتها،، وقد وجد لها أوالدها عربة يجرها الخيلذهاب إليه للسيارة

 الوقود وطلبت منه أن يسمح لموزع الوقودمدير محطة ي لذا ذهبت أسماء إل.  فقط براميل7 أو 6هي لعربة  لالقصوىالحمولة 
.  لكي يذهب إليها الموزعاألقلي  عل وقود برميل50ي  رفض ألنها يجب أن تشترحطة الم مديرغير أنمتجرها، ي إلي أن يأت

ي  وأعادت البراميل العشرة إلللوقود برميل 30واشترت )  دوالر1000( ألف ريال 200قررت أن تأخذ قرض آخر قيمته ف
متجرها، لذا ي زع بأن يذهب إل للموالسماح يرفض  محطة الوقودمديروقود، ولكن بقى  برميل 50 لديها وأصبح. أصحابها
 400وبعد أن قامت بسداد القرض، أخذت قرض آخر قيمته .  لتحميل الوقودنفس العربةعلي حمل البراميل ي فأسماء استمرت 

وبعد أن سددت . الوقودالحل لمشكلة حمل براميل ي ، وآانت هذه السيارة ه آبيرةواشترت سيارة)  دوالر2000(ألف ريال 
وفتحت )  دوالر1000( ألف ريال 200منطقتها لذا أخذت قرض قيمته ي  فهاتفات الحظت أنه ال يوجد خطوط القرض األخير،

 .مرآز لالتصاالت داخل متجرها
 

 قلل مما  بمنطقتها منزلية، آما قام شخص آخر بفتح مرآز لالتصاالتهاتفترآيب خطوط ي وبعد فترة قصيرة بدأ الناس ف
محلها بحيث أصبح غرفتين واشترت ماآينة لتصوير ي أرباحها، فقامت بالتوسع ففيض أدي إلي تخمتجرها وي الطلب عل
 .المستندات

 
عرض لشراء صالون لتصفيف ي وقد حصل أحد أبنائها عل. أوالدهاآل مشروع قامت بتنفيذه بمساعدة ي آانت أسماء ناجحة ف

  لم غير أن أسماء).  دوالر2500 ( ألف ريال500آان ثمنه وآان الصالون مجهز بالكامل و. صنعاءي الشعر ف
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 عن مكان ًابعيدآان  الصالون في هذا النوع من المشاريع، آما أنخبرة بال نظرًا ألنها ال تتمتعشراء هذا الصالون ي ترغب ف
لشراء )  دوالر2500( ألف ريال 500 أخذت قرض قيمتهف ،شراء الصالوني  ابنها علارصرها وافقت أمام إ ولكن،إقامتها

ي  ولكن لم يذهب إل. التجميلي مجالدورات تدريبية في حيث أنها حصلت علالتجميل صالون العمل في  ابنتها وبدأت. صالونال
 ألنها  ألسماءخسارة فادحةتسبب في ، مما ألن الصالون القديم لم يتمتع بسمعة طيبةعدد قليل من األشخاص ي الصالون سو
واعتبرت أسماء أن هذا . سداد القرض من أرباح متجرهاي الرحبة، واضطرت إلي إلى منزلها فمشروعها ي العودة باضطرت إل
 .هذا المجالي  خبرة فأيةها ديكن لبسبب عدم دراسة المشروع جيدًا، آما لم ي خسرت الكثير من المال ألنها، فاشلالمشروع 

هذه المتاجر ي ، ولكنها لم تفكر فة لها أخري منافسستة متاجرتم افتتاح وآان يوجد عدد قليل من المنافسين ألسماء، وقد 
 ساعة 24 (ي جميع األوقات ف متاحة خدمات متجرهاألن عن منافسيها تختلفوأسماء . أحدي  بأن اهللا ال ينسإيمانًا منهاآمنافسين 

 .أنها تتعامل بأسلوب لطيف مع زبائنهاي للوفاء باحتياجات العمالء، باإلضافة إل) اليومي ف
 

 : أسماءواجهتها التيوالمشكالت 
فشل ي إلي  مشروع مما أدأيقبل بدء  ىجدولم تقم بإجراء دراسة  .1

 .مشاريعبعض ال
 الوقودعدم التعاون من عدة جهات مثل إدارة محطة  .2
 من الناحية المالية، لذلك لم مشاريعإدارة الي لم تكن لديها خبرة ف .3

 .تستطع حساب أرباحها
 

 :النصائح المقدمة
 .أرباحك ورأس مال مشروعك حساب دخلك ويجب عليِك .1
 خطوة أيمتكاملة للمشروع قبل بدء  جدوىالقيام بإجراء دراسة عليِك  .2

 .لتنفيذه
 عمل حسابات لمدخالت يجب عليِكآما  أموال، أيعدم إهدار  .3

 . المشروعومخرجات
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 قصة أمينة
 

 :معلومات عامة
 ثم التمريضي الصف الرابع االبتدائ: المؤهالت

 أرملة: الحالة االجتماعية
 6: عدد األطفال

  سنة52: السن
 
 مشروعك بالتفصيل؟ي هل يمكن أن تصف. 1

، )آروشيه(شغل الصنارة مالبس مطرزة، حقائب، فساتين زفاف، اآسسوارات، 
 .، إيشاربات، قبعات، ومالبس أطفالطاوالت، مفارش أسرةماليات 

 
 آيف بدأِت مشروعك؟. 2

 .الستة ورعايتهمي أتمكن من تربية أبنائي شروع لك قررت بدء هذا الم1985عام ي بعد وفاة زوج
 
 أهدافك لبدء هذا المشروع؟ي ما ه. 3

سداد مصروفات التعليم، وهم اآلن قد تخرجوا ي لقد آنت مضطرة إل. الستة بعد وفاة زوجى، وزيادة دخل العائلةي مساعدة أطفال
 .جميعًا من الجامعات

 
 لتحديد؟وجه اي هذا المشروع علي لماذا فكرِت ف. 4

تزوجت . التمريضي في شهادتي باإلضافة إلي مدرسة الملجأ اإلسالمي  عرفته عندما تربيت فالذيآان هذا هو الشئ الوحيد 
تطريز ي وبعد ذلك بدأ الناس يطلبوا من.  عامًا، وبدأت أقوم بأعمال التطريز للعائلة واألصدقاء15عندما بلغت من العمر 

ي منزلي مجال التمريض يأتين إلي عملن في يالالتي ومعظم صديقات. وثمن المواد الخامي  صنعتمالبسهم، وآانوا يدفعون مقابل
 .ـنأعطيهن ُحـِقي لك
 
 هل آان لديِك رأس المال عندما بدأت مشروعك وما هو مقداره؟. 5

 آنت أحصل عليها مقابل التي احتاجها من المبالغ التي دوالر فقط، فقد ادخرت المال لشراء المواد 35ي آان رأس المال حوال
 .ـن لزميالتىلُحـِقاي إعطائ

 
  بدء مشروعك؟ي  ساعدِك علالذيرأس المال ي آيف حصلِت عل. 6

 دوالر من مؤسسة إقراض تدعم 200قرض قيمته ي بعد بدء المشروع زادت المصروفات، لذا قررت التوسع والحصول عل
 . الصغيرةمشاريعال

 
 القرض؟ي آيف حصلِت عل. 7

 . الصغيرةمشاريعمؤسسة خيرية لبرامج منح االئتمان للي وهي ة مخزوممن مؤسس
 
 القرض؟ي الحصول علي صعوبات في هل واجهت  

 .غضون أسبوع واحدي القرض في علي وتمت إجراءات حصولي العكس فقد ساعدوني مطلقًا بل عل
 
 آم آان مبلغ القرض؟  

 . دوالر1500 دوالر، ثم 1000 دوالر، ثم 750م  دوالر، ث500ي  دوالر، والثان200آان أول قرض قيمته 
 
 آيف قمِت بسداد القرض؟  

 . دوالر شهريًا لمدة ستة أشهر33القرض األول ي وآنت أسدد ف. آنت أسدد القرض شهريًا من أرباح المشروع
 
 هل زاد رأس مال المشروع؟. 8

 .بدأت من الصفري وأعتقد أنن. ربالطبع آما زادت متطلبات العمل ومصروفاته يزداد رأس المال بشكل آبي
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 آم عدد األشخاص الذين يعملون معك؟

 .منذ عاميني  تعمل معالتيالمطلقة ي فقط ابنت
 

  تحصل عليه ابنتك شهريًا؟الذيما هو المرتب . 10
 . دوالر200

 
 أين يقع المشروع؟ آيف اخترِت موقع المشروع؟. 11

 .من أجل توفير المالي منزلي أنا أعمل ف
 

 بتسويق منتجاتك؟ تقومين آيف .12
 تنظمها مؤسسة اإلقراض، التيالمعارض ي  اآلخرين عن مشروعى، باإلضافة إلنالذين يخبروي وعمالئي من خالل أصدقائ

 .تسويق منتجاتىي فني إذ أنهم يدعمون. هذه المعارض مجانًاي حيث يمكننا المشارآة ف
من خالل ي عملية تسويق منتجاتي الممرضات المساعدة في صديقاتي م لالمساء، تقدي في أعمل آممرضة بالمستشفي وحيث أنن

 .صالونات تجميل السيداتي لة عن ترويج المنتجات في مسؤوآما أن ابنت. ترويجها بين صديقاتهن وعائلتهن
 

 بداية مشروعك؟ي  واجهتِك فالتيأهم المشكالت ي ما ه. 13
 .لم أواجه أية مشكالت

 
 ت أو مشكالت اآلن؟ صعوباين أيهل تواجه. 14

 .بعض المتاعب الصحية واإلرهاق فقط
 

 اليوم؟ ىوحت منذ بدء مشروعك هاناآتسبتي التيالخبرة ي ما ه. 15
أخذت دورات تدريبية أدارتها ي آما أنن. من خالل قراءة الكتب والمجالتي تطوير نفسي تعلمت الكثير من األشياء وعملت عل

 . بدأتهالذيالستكمال الطريق ي قمت بتعليم أوالدي آما أنن. تزداد يومًا بعد يومي بنفسي تأن ثقي مؤسسة اإلقراض، باإلضافة إل
 

 بها؟ين  تعملالتيالمنطقة ي  مماثلة لمشروعك فمشاريعهل يوجد . 16
 .ال أعتقد ذلك

 
  تتنافس مع مشروعك؟مشاريعهل يوجد . 17

 نسائية تعمل مشاريع بعيدًا عن منطقتى، ويوجد بجوارهن نوزبائن يسكني فلد. الفوري إذا آان هناك منافسة آنت سأعرف عل
 . منتجاتىنيفضلوي نفس النشاط، ولكن عمالئي ف

 
 أفضل طريقة لتسويق منتجاتك من واقع خبرتك؟ي رأيك ما هي ف. 18

 .المعارض والعائلة واألصدقاء
 

 بدء مشروعها الخاص؟ي هل لديِك نصيحة يمكن أن تسديها لمن ترغب ف. 22
.  الصغيرةمشاريعدعم من مؤسسات تمويل الي للحصول علي واثقة من بدء الخطوة األولى، واسعي الخوف، وآوني نسنعم ا

 .مشروعكي  تفيدك فالتياالستفادة من الدورات التدريبية المكثفة ي مع احتياجات السوق، وحاولي حاول أيضًا التماش
 

ي فيه لمساعدتك عل ترغبين آنِت الذيدء مشروعك، ما هو التدريب التدريب قبل بي ك الفرصة للحصول علؤإذا تم إعطا. 19
 إدارة مشروعك؟

 " مشروعكئينآيف تبد"حضور دورة تدريبية بعنوان ي  آنت أرغب ف-
االقتصادية،  ىالجدو يشمل التسويق، والمحاسبة، واالتصاالت، ودراسة الذيبتوفير هذا التدريب ي قامت مؤسسة مخزوم
 .المفيدة للمشروعي ية األخروبعض المواد التعليم

 )الكروشيه(الصنارة حضور دورة تدريبية للتطريز وأشغال ي  آما آنت أرغب ف-
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 قصة نازاريان
 

 المدرسة اإلعدادية: المؤهالت
 متزوجة: الحالة االجتماعية

 4: عدد األوالد
  سنة53: السن

 )آروشيه(شغل الصنارة تجارة مالبس، وفساتين زفاف و: نوع المشروع
  سنوات10 هذا المشروع؟ي مدة عملك في ما ه

 

 هل يوجد عائل آخر للعائلة غيرك؟
 .لديه عربة لنقل األثاثي نعم زوج

 

 آيف بدأِت مشروعك؟. 1
 .دعم العائلة ماديًاي في لمساعدة زوجي أردت استغالل وقت فراغي عندما آبر أوالد

 

 هذا المشروع بالتحديد؟ي لماذا فكرِت ف. 2
 .جلب منتجات من هناك بأسعار تنافسية لبيعهاي العراق فكرت في أذهب إلي جارة، وحيث أننأنا أحب الت

 

 هذا النشاط؟ي خبرتك في ما ه. 3
 .أية خبرةي لم يكن لد

 

 هل آان لديِك رأس مال لبدء المشروع، وما هو مقداره؟. 4
 . دوالر300بدأت المشروع بمبلغ 

 

 بدء المشروع؟ي  عل ساعدكالذيرأس المال ي آيف حصلِت عل. 5
 .اقترضته من صديقاتى

 

 هذا القرض؟ي آيف حصلت عل  
 .من صديقاتى  
 القرض؟ي الحصول علي صعوبة في هل واجهت  
 ال  
 آيف قمت بسداد القرض؟  
 .أقساط شهرية من أرباح مشروعىي سددته عل  
 

 3000ي  إل500تتراوح قيمتها بين  قروض 10ي  دوالر من مؤسسة مخزومى، ثم عل500قرض آخر بمبلغ ي ثم حصلت عل
العكس ي القروض، بل علي الحصول علي ولم أواجه أية صعوبات ف. أقساط شهرية من خالل البنكي دوالر، وقمت بسدادها عل

 .وبإجراءات السدادي المؤسسة الدعم واإلرشاد فيما يتعلق بقيمة القرض الالزمة لمشروعي فقد وفرت ل
 

 هل زاد رأس المال اآلن؟. 7
 .بالتأآيد

 

 ماذا آانت أهدافك عندما بدأِت المشروع؟. 8
. وتوفير مسكن ألوالدىي عائلتي للدعم المالي ، أما اآلن فقد أصبح المشروع ضرور أنشأت المشروع ألننى أحببت الفكرةبداية

 ويجب أن يذهب من مرض مزمني يعاني آما أن أحد أحفاد. أدوية غالية الثمني تدهور وهو يحتاج إلي في فإن صحة زوج
 .باستمرار للعالجي للمستشف

 

 به بالضبط؟ تقومين الذيما . 9
 .)هالكروشي(شغل الصنارة تجارة المالبس، وفساتين الزفاف، و
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 .هل يمكنك وصف مشروعك بالتفصيل. 10
 .فساتين األفراح المصنوعة من الجلد وإيجار المعاطفها من سوريا والعراق وبيعها، وآذلك بيع شراؤ: تجارة المالبس

 
 آم عدد األشخاص الذين يعملون لديِك؟. 11

 . موظفين، فأنا أعمل بمفردىي أيليس لد
 

  الموقع؟اأين يقع مشروعك؟ آيف قمِت باختيار هذ. 12
 .منزلىي للعمل في عدت مرة أخري بعد فترة، ولكني قمت بإيجار متجر بجوار منزلي منزلى، غير أنني مقام في مشروع

 
 اجهِت صعوبات عندما اتخذت قرار بشأن مكان مشروعك؟هل و. 13

 .للعمل من منزلىي لم أتمكن من سداد اإليجار لذلك عدت مرة أخري عندما قمت بإيجار المتجر المجاور لمنزل
 

 آيف قمِت بالتسويق لمنتجاتك؟. 14
ي جميل الخاص بابنى، آما أنن اآلخرين عن مشروعى، وأيضًا من خالل زبائن صالون التنالذين يخبروي من خالل زبائن
 .أحد المعارضي شارآت مرة ف

 
 بداية مشروعك؟ي  واجهتك فالتيأهم المشكالت ي ما ه. 15

 .أية مشكالتي لم تقابلن
 

 أية مشكالت أو صعوبات اآلن؟ي هل تواجه. 16
 .ال
 

 اليوم؟ ىوحت منذ بد مشروعك هاناآتسبتي التيالخبرة ي ما ه. 17
قرض ي شاطى، فعرفت مصادر البضاعة، آما تعلمت مبادئ المحاسبة، وآيفية التقدم للحصول علمجال ني اآتسبت خبرة ف

 .وإجراءات السداد من اإلخصائيين االجتماعيين العاملين بمؤسسة مخزومى
 

 بها؟ين  تعملالتيالمنطقة ي مماثلة لمشروعك في  أخرمشاريعهل يوجد . 18
 .نعم يوجد سوق للمالبس

 
 ق تتنافس معك؟هل هذه األسوا. 19
 .ال
 

 مع هذه المنافسة؟ين آيف تتعامل. 20
 . أبيعها رخيصة الثمنالتيأنا أجلب مالبس من خارج لبنان، والمالبس 

 
 رأيك أفضل طريقة لتسويق منتجاتك من واقع خبرتك؟ي في ما ه. 21
 . اآلخرين عن مشروعىنيخبروي زبائن

 
 شروعه الخاص؟بدء مي  نصيحة تسديها لمن يرغب فأيهل لديك . 22

طلب المساعدة من مؤسسات اإلقراض من أجل حضور ي أيضًا تعلم. القيام بجمع معلومات عن المشروع وإعداد دراسة جدوى
الحصول ي أنصح النساء بأن تبدأ في آما أنن. قروضي تحاول الحصول علي  توفرها لدعم النساء الالتالتيالدورات التدريبية 

 .العمل، وزيادة قيمة القرض بعد ذلكي بسهولة، ثم التوسع فقرض صغير يمكنهن سداده ي عل
 

  تفضلينه إلدارة مشروعك؟الذيإذا أتيحت لِك فرصة للتدريب قبل بدء مشروعك، فما هو التدريب 
ي بسبب مرض زوجى، ولكن إذا ُأتيحت ل"  مشروعكتبدئينآيف "الدورة التدريبية بعنوان ي لسوء الحظ لم أستطع المشارآة ف

 .ة لحضورها سوف أشارك بها واآتسب مهارات جديدةالفرص
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 قصة ألطاف
 

 المدرسة اإلعدادية: المؤهالت
 أنسة: الحالة االجتماعية

  سنة25: السن
 
 آيف بدأت مشروعك؟. 1

 . بالمدارس والجامعاتن أخوات، وجميعهم يدرسو4 أخوة و8ي حيث أن لدي لعائلتي أردت تحسين الوضع المال
 
 هذا المشروع بالتحديد؟ي آيف فكرِت ف. 2

 .أنا أحب الحياآة والحرف اليدوية
 
 أين بدأِت مشروعك؟. 3
 ي الحى الذى أعيش بهف
 
 هذا المشروع؟ي خبرتك في ما ه. 4

الحياآة والحرف اليدوية بمؤسسة التكافل، ثم ي تدريب في حصلت عل
. المال عن آل قطعة أقوم بإنتاجهاي اشتغلت آعاملة إنتاج وآنت أتقاض

وقد . بعد فترة أخذت قرض من مؤسسة التكافل واشتريت ماآينة حياآةو
زبائن ي وبعد فترة قصيرة بدأت أحصل عل. منزلىي الصباح والعمل بالحياآة بعد الظهر في اعتدت أن أعمل بمؤسسة التكافل ف

ي وساعدت ثالثة من أخوتمصدر دخل ي وبذلك أصبح لد.  ماآينات أآبر وماآينة تريكو3وقمت بشراء ي مشروعي ثم توسعت ف
. ة صغيرحافلةلشراء ي وأيضًا أعطيت أموال ألخ. فتح متجر صغير للبقالةي علي استكمال دراستهم الجامعية، آما ساعدت أبي ف

 . عامًا11هذا المشروع لمدة ي لقد عملت ف
 
 هل آان لديِك رأس مال عندما بدأِت مشروعك؟ وما هو مقداره؟. 5

 . رأس مالي أيلم يكن لد
 
 بدء المشروع؟ي  ساعدك علالذيرأس المال ي آيف حصلِت عل. 6

 من مؤسسة التكافل)  دوالر150( ريال 3000أخذت قرض قيمته 
 
 القرض؟ي من أين حصلت عل. 7

 مؤسسة التكافل
 
 القرض؟ي الحصول علي هل واجهت صعوبات ف  
 ال  
 
 آيف قمت بسداد القرض؟  
  آنت أدخره عندما آنت أعمل بإدارة اإلنتاج بمؤسسة التكافل الذييثالثة أشهر من دخلي قمت بسداده عل  
 
 هل زاد رأس المال؟. 8

 . ماآينات والعديد من الزبائن3اآلن ي نعم لد
 
 ماذا آانت أهدافك عند بدء هذا المشروع؟. 9

 .تعزي ر مشروع فيصبح أآبي لكي استكمال دراستهم وتطوير مشروعي علي لعائلتى، ومساعدة أخوتي تحسين الوضع المال
 

 بعمله بالتحديد؟ تقومين الذيما . 10
 .أقوم بأعمال يدوية وتطريز وحياآة
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 هل يمكنك وصف مشروعك بالتفصيل؟. 11
 .حجرة بها ثالث ماآينات خياطة وتريكو، ومنضدة لقص القماش، ودوالب للنسيجي لد
 

 آم عدد األشخاص الذين يعملون لديك؟. 12
 ثالثة أشخاص

 
 ين يقع مشروعك؟ وآيف اخترِت هذا الموقع؟أ. 13
 حجرة ملحقة بمنزلناي ف

 
 هل واجهت أية صعوبات عندما اتخذِت قرار بشأن موقع المشروع؟. 14

 ال ألنه ملحق بمنزلى
 

  منذ بدء مشروعك؟هاناآتسبتي الذيالخبرة ي ما ه. 15
 تعلمت آيفية حياآة التصميمات الحديثة

 
 بها؟ين  تعملالتيالمنطقة ي اثلة لمشروعك فممي  أخرمشاريعهل هناك . 16
 ال
 

 بدء مشروعها الخاص؟ي هل لديك أية نصيحة لمن ترغب ف. 17
 الحياآةي يجب أن تعمل بشكل محترف ألن االحتراف أهم مهارة ف

 
  تفضلينه إلدارة المشروع؟الذيإذا أتيحت لك فرصة التدريب قبل بدء مشروعك، ما هو التدريب 

 الحياآةي دورات تدريبية في آنت سوف أحصل عل
 



 
 

 
 

 

 5 الجلسة –ي الواجب المنزل. ج
 

 باستكمال أوراق خطة المشروعي قوم 
 

 متطلبات المصروفات ورأس المال) 3.7(
  الخ الالزمة من أجل مشروعك ...واألثاث واألدوات الثابتة والمعداتي  والمبانالعقاراتتحديد 

 ك؟ مشروعئينتبدي الالزم لك ىاألدنما هو الحد 
 يمكن إضافته عند نمو مشروعك؟ي ما الذ

 سبب قرارك؟ي  خطة لشراء هذه األشياء أم إيجارها؟ وضحهل لديِك
 هذه األشياء؟ي للحصول علين آم ستنفق
   

 )مصروفات رأس المال) 4.3( 
 المعدات الالزمة لبدء المشروع؟ي ما ه
 تكلفة آل بند من البنود؟ي ما ه

 أبسط؟تشغيل هل يمكنك بدء مشروعك بعمليات 
 

   تمويل بدء المشروع) 5.1( 
الالزم لتشغيل ي والتدفق النقدي ستثمار رأس المال المبدئال بالنسبةإليه لبدء هذا المشروع ين تحتاجي ما الذ

 المشروع؟
يمكنك تخصيصها ي  بالمدخرات الشخصية والقروض العائلية التتقريربإعداد ي مو؟ قالموارد المتاحة لِكي ما ه

 ع؟للمشرو
 

 
 خطة المشروعي راجع: 
 

 وصف فرص المشروع) 1.1(
 وصف المشروع) 1.2( 

  بأدائه؟ ىقمتي العمل الذي هذا الوصف بناء علي تغييرات في إجراء أي ف ترغبينهل 
 
 

 من ي وتأآد. قالب خطة مشروعكي باستكمال نفس األقسام في من استكمال أوراق خطة المشروع، قومي عندما تنته
 .به بعد االنتهاء من آل قسم تقومينحفظ ما 
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VIII.
 SESSION   SUMMATION ISION 

 الجلسةي نظرة عامة عل. أ
  العامة والفرعيةهأهدافرسالة المشروع و

 مخاطر المشروعات
 )غير المتوقعة(لألحداث الطارئة التخطيط 

 الخطوات التالية

 المواد التدريبية للجلسة. ب
 

 فرعية العامة والهأهدافرسالة المشروع و
 
 

 أهداف التعلم
  مشروعكرسالةإعداد  
 للمشروعوضع أهداف عامة وفرعية واقعية  

 
 :وتجيب عن األسئلة التالية.  الغرض العام من المنظمة المشروعتصف رسالة

      ما هو المشروع؟
      من هو العميل؟

 قيمة المشروع؟ي      ما ه
 ؟ للمشروعالميزة التنافسيةي      ما ه

 
ف، وخدمة المجتمع، ياألرباح، والتوظ في تحقيقها ومنها ترغبينويلة األجل والتي  النتائج ط العامة للمشروعهدافاألتصف 

 . للعملومنهج جديد
 

ي قد تكون مثًال المبيعات فف ،فترة زمنية محددةي لتحقيقه فين  ما تخططللمشروع علي وجه التحديد األهداف الفرعية بينما تصف
 .نهاية العام

 
 :خطة عملهاي  مشروع لتصنيع األيس آريم، وقد آتبت في إقامة امرأة ترغب فهناك  علي ذلكثالوآم

 
 :رسالة المشروع

 تصنيع أجود أنواع األيس آريم الطبيعية من منتجات األلبان المحلية -
 تحقيق ربح من أجل خلق فرص عمل وإعطاء مكافآت مالية للموظفين -
 المجتمع المحلىي المجتمع والمساهمة في ف يلعبه المشروع الذيالدور ب التعريف -
 

 :الهدف العام
 تحقيق مشروع مربح ومستمر -
 
 :هداف الفرعيةاأل
  وحدة شهريًا بنهاية الشهر السادس100بيع  -
 المهدربنهاية الشهر السادس من خالل تخفيض آمية اللبن % 5تخفيض التكلفة بنسبة  -
 

 :الهدف العام
، والفنادق رفيعة المستوى، والمطاعم يالمحلي المستوي لأليس آريم عل المورد المفضل مشروعي هوأن يصبح  -

 . بهاالُمـقامةوالحفالت 

 الملخص والرؤية: 6الجلسة 
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 :أهداف فرعية

  أشهر6 فنادق خالل 6ي عقود توريد في الحصول عل -
 قائمة مطاعمهمإلى  األيس آريم بإضافةمجال الفندقة ي  مديرين ف10إقناع  -
 

 :الهدف العام
 ياتتوفير فرص عمل للنساء المحل -
 

 :هدف فرعى
  أشهر6 نساء خالل 5تعيين وتدريب  -
 

 
 أما أهداف. تجاهه والتزامنا بأسباب تحمسنا للمشروع تذآرنا رسالة المشروع ألن هامًا؟ رسالة المشروع أمرًاعد آتابة تلماذا 

 .ه أفعالنايوجعمل علي ت العامة والفرعية فتالمشروع
 

آريم تصنيع نكهة غير طبيعية لأليس آريم بتكلفة أقل، فإن الرسالة تذآرها بأنها إذا ُأتيحت الفرصة لمن تقوم بتصنيع األيس 
 إذا قامت ًا جيدًاربما قد تحقق ربح.  منتجها عن الناسهوضعت رسالة لتصنيع منتج يمتاز بالجودة، وهذا هو ما أرادت أن يعرف

 . تعهدت بهالذيبتصنيع أيس آريم منخفض التكلفة، ولكن هذا ليس االلتزام 
 

فهدفها هو أن تظل . البدايةي أحد الفنادق يمكنها تهنئة نفسها ولكن هذه ليست سوي عقد في إذا حصلت صاحبة المشروع عل
 .مشاريعستة ي ناجحة ف

 
 التطبيق

 .المجموعةي ها عليعرضوارسالة لمشروعك، ي اآتب
 

_________________________________________________________________________________ 
 

_________________________________________________________________________________ 
 

_________________________________________________________________________________ 
 

_________________________________________________________________________________ 
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 خاطر المشروعم

 
 أهداف المشروع
 تحديد المخاطر المحتملة للمشروع 

 
 قصة

وفتحت )  دوالر1000( ألف ريال 200قرض قيمته ي منطقتها، لذا حصلت علي  فهاتفالحظت أسماء أنه ال يوجد خطوط 
ي الطلب عللي انخفاض حجم أدي إ مما  في منطقتهاثم قام شخص آخر بفتح مرآز اتصاالت. مرآز لالتصاالت داخل متجرها

 . أرباحها، وبالتالي انخفاضمتجرها
 

لديها بعض المدخرات فقامت بتوسيع المتجر بحيث أصبح غرفتين و  لذلكر النشاط، وآانت مستعدةيتغي إلي واضطرت أسماء
 .تقديم خدمات التصويرلواشترت ماآينة لتصوير المستندات 

 
 مهارة المشروع

 
 الناس وفي حالة أسماء بدأ. والقوانين واألنظمة الحكومية تتغيرلعمالء يتغيرون، والمنافسة تتغير،  تتغير، وامشاريعظروف ال

 .مراآز االتصاالتخدمات  استخدامهم لمما أدي إلي انخفاضات منزلية هاتف يقومون بترآيب خطوط
 

 تسببها هذه التيويقوموا بتقييم المخاطر  الذين يتميزون بالحكمة عن اتجاهات التغيير، مشاريع أصحاب الوبناء علي ذلك يبحث
 .هذه التغييراتي  تقليل المخاطر من خالل تحسين مهاراتهم أو بإطالعهم باستمرار علنويحاولو. التغييرات للمشروع

 
 ة لحمايةدراية بالمخاطر المحتملة وفكرت فيها جيدًا فال تزال لديها فرصة جيدي  علمشاريعفمثًال إذا آانت صاحبة أحد ال

فاألشخاص الذين قد . النجاحي قدرتها علي  آما ستزيد ثقة اآلخرين ففي نجاحها،زيد ثقتها سي مشروعها من هذه المخاطر، مما
 . وصفهاكدراية بالمخاطر ويمكني  علمعرفة ما إذا آنِتي  فنمشروع يرغبوباعتبارك صاحبة  أموال كإقراضن بيقومو

 
 التطبيق

 .النسبة لمشروعكب التالية عن هذه األسئلةي أجيب
 

 مشروعك؟ي المخاطر المحتملة في ما ه
_________________________________________________________________________________ 

 
_________________________________________________________________________________ 

 
 ها؟يتقدمي المنتج أو الخدمة التي تغيير الطلب عل من شأنهاي األحداث المستقبلية التي هما 

_________________________________________________________________________________ 
 

_________________________________________________________________________________ 
 

عطيك معلومات ووقت ت وحدهااتجاهات السوق   مراقبةفمجردحدها األدنى؟  ييمكن أن تقلل المخاطر إلي الخطوات التي ما ه
. كلتعديل وضع مشروع

_________________________________________________________________________________ 
 

_________________________________________________________________________________ 
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 )غير المتوقعة(لألحداث الطارئة يط التخط

 
 أهداف التعلم
 تحديد اإلجراءات الالزمة لحماية المشروع 

 
 مهارة المشروع

 طرأت علي العمل الجاد وتشغيل مشروعك نظرًا لظروف غير متوقعةي  أو غير قادرة عل،المستشفى في مريضةأنك ي تخيل
وضع ي  لك؟ لذا عليكظروف طارئة حدوث عندلموظفين لديك  وللعائلتكمشروعك، ولدخل ال ما الذي سيصبح مصدر. حياتك

 . في جميع األحوال استمرار تشغيل مشروعكتضمنإجراءات 
 

وضع خطة ي وباعتبارك صاحبة مشروع صغير فإن الحل يكمن ف". مريض أيضًاي  فمشروعإذًاأنا مريض "ويقول البعض 
التواجد إلدارة مشروعك، فعليك التفكير ي عيإذا آنت لن تستط. وعكمشري  مخاطر أو آوارث عليألي تقلل من األثر االقتصاد

 .غيابكي فيما سيحدث لمشروعك ف
 

 :الحسباني  أخذها ف عليِك يجبالتيبعض األشياء 
  أثق بهم؟من الذين

 تدريب إلدارة المشروع؟ي  حصل علالذيمن 
  يعرف أين أوراق مشروعى، ورخصته، والنقدية الخاصة به؟الذيمن 

 هذه األشياء؟ي ا الشخص يعرف آيفية الحفاظ علهل هذ
 وممتلكاتى؟ي  لديه المفاتيح الخاصة بسياراتالذيمن 
  يعرف الموردين الذين أتعامل معهم، وآيفية الوصول إليهم؟الذيمن 

 مسئولية استمرار مشروعى؟ي هل هذا الشخص أو غيره مستعد لتول
 تياجات العمالء؟هل هذا الشخص لديه المهارات الالزمة للوفاء باح

 ؟ لهذا الشخصهل قمت بتفويض سلطات آافية
 

تغيير مشروعك من ي ف ترغبينوقد . مشروعك أبدًاي من االستمرار في  لن تتمكنأنِكي فالمرض الطويل أو العجز الدائم قد يعن
 .ئبوثيقة قانونية مناسبة وسداد بعض الضراإعداد وقد يشمل ذلك . خالل اتفاقية لنقل ملكية المشروع

 
هل . إعطاء سلطة التوقيع لزوجك أو ألحد أقاربك من الدرجة األولىي ف ترغبين له سلطة توقيع حساباتك البنكية؟ قد الذيمن 
 ؟ي أموالك لشخص خارج دائرة أقاربك من الدرجة األولي بالراحة تجاه إعطاء حق التصرف فين تشعر

 

ي يجب عليك وضع بعض المستندات فوآذلك . لف أو دفتر واحدمي من األفضل تجهيز آل المستندات الالزمة لمشروعك ف
مع حالة الطوارئ ي ويجب أن تكون الملفات متاحة ف. من هذه المستندات لملفك الخاصآاملة مكان ظاهر، وعمل نسخة 

أو المحاسب الخاص ي به لحماية مصالحك، مثل المحامين مع شخص تثقي تشاور. وآمني مكان سري  فاالحتفاظ بها
.معهين  تتعاملالذي أو البنك شروعكمب
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 الخطوات التالية

 
 أهداف التعلم
 تلخيص الكلمات األساسية للمشروعات 
 تحليل المشكالت وحلولهاي  مهارات المشروعات فاستخدام 
 االلتزام باستكمال خطة المشروع 

 
 

 
 
 

. ل باعتباره محصلة التسويق والتمويل والتشغيلالمشروع آكي النظر إلي عليك البدء في ينبغ باعتبار أن هذه الجلسة الختامية
ي أجزاء خطة مشروعك غير الكاملة؟ التزمي ما ه. بمراجعة خطة مشروعكي دراسات الحاالت التالية ثم قومي علي انظر

 .خطتك التنفيذيةي باستكمال هذه األقسام ف
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  للمشروعاتاألساسيةالكلمات 
 
 

 حـالرب  • 
 
 
 
 
 

 لـالعمي •
 
 
 
 
 

 ةــالخط •
 
 
 
 

ي هل يمكنن
 تحقيق دخل؟

هل يوجد 
 احتياجات للعميل؟

إدارة ي آيف يمكنن
 المشروع؟

  العميل الربح

 الخطة
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 بدء مشروع التعاونية لزيت األرغان
 

 :هيأهداف هذه الحالة : الهدف
  التعاونية لزيت األرغان– المغربية الصغيرة مشاريعالأحد تحديد العقبات أمام مبادرة 
 التوصية بعناصر خطة تسويقية 
 التوصية بأدوات تمويل 

 
 :أسئلة للمناقشة

 ؟هذا المشروعأمام العقبات اإلدارية ي ما ه
 ل المخاطر؟ي تقلمن شأنها التياالستراتيجيات ي ما ه

 )المطاعم، الصيدليات، والتجميل(، وسوق الجملة )السائحين، والمغاربة(المستهدف؟ سوق التجزئة ي ما هو السوق المثال
 توزيع المنتج؟ي آيف ينبغ

 بها؟ين  توصالتيإستراتيجية التسعير ي ما ه
مطويات دعائية، و الفتات، ، استخدمىاإلعالن للعميل وتاجر التجزئةي في بها؟ فكرين ص توالتيإستراتيجية الترويج ي ما ه
 .  المختلفةوسائل اإلعالمو

 بها للجمعيات التعاونية المغربية؟ين  توصالتيبدائل التمويل المتاحة ي ما ه
 

 :خلفية
وآان عائد . وآان منتجهم هو زيت األرغان. متشكيل تعاونية منذ عاي جنوب أغادير فبقرية تاباتكوآت ي ن امرأة فقررت تسعو

 مما أدي  دخل من الزراعةأي يتحقق ولم انت المنطقة تعاني من القحط بشدة،وآ.  ماليًاتهنلدعم عائالي مشروعهم عنصر أساس
مالي األساسي ال الدعم آما أنهن ُأميات، ولكنهن يوفرن. والنساء تقليديات للغاية وال يترآن القرية.  القرية رجالإلي بطالة
 . درهم50لتر واحد يباع بمبلغ ي للحصول علي  أيام من العمل اليدو3يتطلب استخالص زيت األرغان و. لعائالتهن

 
النساء األخريات ي يجب علو. الرباط لبدء إجراءات التسجيل القانونيةي  تراخيص فن نساء ممن لديه10 أسماء وقد تم تسجيل
 ولكن ال للتعاونية بمجرد إيجاد مكان لها، بعض األموال وقد تم توفير. التعاونيةعضوية بالتراخيص والتسجيل ي الحصول عل

 .هاإنشاءإذ يشترط وجود مكان للتعاونية من أجل لمنظمة، ليمكن تأمين مكان بدون أوراق اعتماد 
 

تتحمل الجفاف ي ، وهمنطقة سوس بالمغربي وشجرة األرغان موجودة ف. يتم استخراج زيت األرغان من لب شجرة األرغان
 .ي األخشاب يتم قطع هذه األشجار من أجل الحصول علألنهولكنها معرضة للخطر، 

 
 : المشروعأهداف

 :هيحسب الرؤية الحالية فإن أهداف المشروع 
 بيع المنتجات محليًا بشكل مبدئى 
 الطويل ىالمدي تطوير المنتج للتصدير عل 
 حماية شجرة األرغان من االنقراض 

 
 .هو توفير مصدر دخل لعائالت القريةي المجتمعالهدف و
 

 : المشروعنقاط قوة
 المنطقةي المنتج يعد منتجًا فريدًا ف 
  هذه القرية طبيعيًا ونقيًا وغير مغشوش أو مخفففي الزيت 
 التنمية االقتصادية واالجتماعية للمجتمعي سوف يساهم المشروع ف 
 ي الطبخ يقال أنه يخفض مستويات الكوليسترول ويحمي  فاستخدامهي الزيت له مزايا عديدة، فباإلضافة إل

 .الجلد
 المجتمعبتحسين حالة اإلناث  إلي المشروع أن يؤدي يمكن. 
  المجتمع إلي توفير وظائف للرجال بالمشروعيمكن أن يؤدي. 
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 : المشروعنقاط ضعف
 في ، وصنع القرار، والتعاونإنجازه ىحتالتعاونية مثل مواصلة العمل ب مهارات التنظيم األساسية انعدام 

 العمل
 ال يوجد مهارات إدارية داخل التعاونية 
 مياتالنساء ُأ 
 لتر 2 آجم من لب الشجرة يدر 100إذ أن (العمل ويتطلب آمية آبيرة من المواد ي اإلنتاج حاليًا يعتمد عل 

 )المعلومةهذه ي من الزيت، يجب التأآيد عل
 يلةزيت األرغان ال يمكن تخزينه لفترة طو 
 مستويات اإلنتاج والتعبئة غير ثابتة 
  بأقل من السعر العادل لبيعهتسعيرهته بأقل من القيمة الواجبة، وبالتالي يتم  تقدير قيم يتمالمنتجأن يبدو  
 ال يوجد قنوات ثابتة يمكن االعتماد عليها لتوزيع المنتج 
 تمويل المشروعي يوجد حاجة إل 

 
 : المنتجتخطيط تسويق

 :آحد أدنىي آما ينبغ.  التنافسية، وحساسية التسعيروالجهات، احتياجات المستهلكين للمنتجمسح للسوق لفهم إجراء ي ينبغ
 آل سوقي تحديد آافة األسواق المحتملة والطريق إل 
 بالمنتج وخصائصه ي الوعرفع الصناعى، وي التجزئة أو المستوي مستوي تقييم العمالء المحتملين سواء عل

 وفوائده
 زيت األرغان المختلفة وأحجام بمنتجاتاتهتمامترتيب اال  
 للسائحيني لزيت االرغان وللمشتريات األخري اختبار حساسية التسعير بالنسبة للمصادر األخر 
 مواد ترويجيةأيقبل إعداد ي تحديد رسالة ترويجية ذات مغز . 

 
 :البدائل الترويجية

 وصف المستهلكين للمنتج 
  ندوات/ عقد مؤتمرات 
 مجالت 

 الت األغذيةمج _
 مجالت السائحين _

 مطويات دعائية 
 الصحافة التليفزيونية 
 مواقع االنترنت 
 المارآة وشهادة النقاءتحديد  
  ي المحيط الحيوي  مجموعة احتياطضمن  لتكون الغابة المغربية لشجر األرغانوضع دراسةقد يكون من المفيد

 . احتياطي المحيط الحيوي ترويجًا هائًال للمشروعآما سيعد االلتزام بالتعليمات اإلرشادية لمجموعةالعالمى، 
 

 :إستراتيجية التسعير
 ه يوجد موردون منافسون سعر البيع لكل درهم، يقال أن50تبيع لتر زيت األرغان بمبلغ ي الوقت الحالي بالرغم من أن النساء ف

مختلفة، وسوق السائحين، وسوق التجزئة أسواق ي واألسعار المختلفة قد تكون مقبولة ف. أغاديري  درهم ف70 لتر بمبلغ 5
المحلى، وسوق الجملة للتجميل، وسوق الجملة لصناعة األدوية، وتوريد المطاعم، والموردين والموزعين الذين يشتروا آميات 

 .آبيرة
 

 :التوزيع
 غير معروف هذا األمري االعتماد علي ومد. والبيعحيث أن النساء ال تترك القرية، فيجب قيام الرجال بالتوزيع 

  .الطويل ىالمدي  عل
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 :خطة اإلنتاج
لعملية من خالل حيازة أجهزة يمكن أن وتحديث هذه ا.  شهور3 زيت صالحيته إلنتاجإن العملية الحالية عبارة عن عمل مكثف 

 .المذاقي علبي بشكل سلولكن قد تؤثر عملية التحديث .  شهر12ي  شهور إل3 آثافة العمل وزيادة صالحية المنتج من يقلل
عمالء مختلفين بأسعار مختلفة وبطرق إنتاج ي  الزيت إل عندرجات مختلفةبإنتاج  وضع أهدافويجب تحديد ما إذا آان يمكن 

 .وتكاليف مختلفة
 

 .ي له سعر أعلووضعنقاء لتأآيد مصداقية المنتج إلثبات درجة العمل شهادة ي آما ينبغ
 

 :خيارات التمويل
آما أنه يوجد حاجة لخطة مالية تفصيلية تشمل متطلبات رأس المال والتدفقات النقدية واألرباح . ل للتمويليمكن تخيل عدة بدائ

 : تشملالتيمصادر التمويل المحتملة وي المتوقعة من أجل الوصول إل
 التبرعات 
 الفوائد 
 المستثمرين أو الشرآاء 
  للبنالكوآاآوال أو اي مثًال بفرض ضريبة إضافية عل(شرآات الرعاة( 
 قروض بنكية 
 الحصول فترة طويلة، أو رأس المال المبدئى، وي دعم حكومى، أو قروض بدون فائدة أو قروض يتم سدادها عل

 بعض المؤسسات يرتبط سداد القرض بنجاح التعاونيةي مساعدة عند تأسيس المشروع، وفعلي 
  لتصبح شرآةاونيةالتع للقروض الصغيرة إعادة هيكلة القائمون بعملية الترويجقد يشترط  
 تمويل المنظمات األهلية، والتبرعات العينية، والخبرة العلمية، والخدمات، واإلدارة 
 حملة ترويجية قومية 
  بطاقات المعايدة/ السياحة 
 الفنادق والمطاعمي فرض ضريبة مبيعات فمثل (السائحين الذين يقوموا بزيارة أغادير ي فرض ضرائب عل( 

 
 :سبيل المثال وليس الحصري  علروع تشمل للمشالخطوات التاليةو

 لتعاونيةي لاستكمال التكوين القانون 
 ربما ي اإلدارة من أجل الخبرة العلمية واستمرار المشروع، وتحديد الدعم الحكومي تحديد فريق اإلدارة أو استشار

 من خالل وزارة الزراعة
 إجراء مسح تسويقى 
 ومن هنا يمكن إعداد . ة المبدئية للمشروع واألسواق المستهدفةاستكمال خطة العمل وخاصة تحديد االستراتيجي

 .تجارة التجزئة، وخطط مالية، ومتطلبات رأس المال، والموازنة المتوقعة/ خطط للتسعير المناسب، والتوزيع 
 
 :المراجع

 منظمة مهتمة بزيت األرغاني مؤسسة نيكوال هولوت وه .com.nhf.www 
 ي المؤسسة األلمانية للتعاون الفن)GTZ (أو        048-33 38 80. منظمة غير حكوميةي وه 

73/72 29 33-048 
  044-47 23 58 –التعاونية آجداج 
  044-78 81 41 –التعاونية آمال 
• lhtm.index/com.tripod.fengann://http 
 AMSED –الصغيرةمشاريع مصدر من مصادر التمويل لل  
 الوآالة األمريكية للتنمية الدولية  مشاريعىإحدي مؤسسة زاآورا وه USAID: 

 048-52 73 99:  أولود تاجما
 022-22 64 21: الدار البيضاء
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 األزرارنسائية لصناعة التعاونية ال

  المغرب-إقليم صفرو 
 

 :هيأهداف هذه الحالة : الهدف
 االهتمام ي عوامل الوقت والنجاح، ومستوي  الصغيرة مع الترآيز علمشاريعإلجراءات الي توفير مثال حقيق

 المطلوب بالتفاصيل لمن يتعاون مع المشروع
 التوصية باستراتيجيات التسعير 
 التوصية باستراتيجيات التسويق والتوزيع 

 
 :أسئلة للمناقشة

 هذه المرحلة عند إنشائها؟ي  تواجه التعاونية فالتيالفرص، والتهديدات نقاط القوة، ونقاط الضعف، وي ما ه 
 االعتبار لوضع إستراتيجية للتسعير؟ي  من الممكن أخذها فالتيالبدائل ي ما هي بمعرفة الموقف الحال 
 لتعاونية؟لاالعتبار ي  أخذها فِك يمكنالتيالبدائل الترويجية ي ما ه 
 تقييمها؟ي  ينبغتيالاستراتيجيات التسعير ي ما ه 
 دولتك؟ ولسوق التصدير؟ي بتوسيع قنوات التوزيع ف تقومينآيف س 
 ؟ي محددبتحفيز النساء لإلنتاج وفقًا لجدول زمن تقومينآيف س 
 أهم الخطوات التالية؟ي ما ه 

  
 :خلفية

 وآان سكانها األصليون من وتعد صفرو مدينة قديمة.  آم جنوبًا من فاس27بعد ي منتصف جبال أطلس علي يقع إقليم صفرو ف
اآلن مجتمع ي وه. يًا تجارًامدار التاريخ مرآزي ولقد آانت صفرو عل.  بعد الميالد80اعتنق بعضهم اليهودية سنة  البربر، و

 يبلغ تعداد الذيأيضًا عاصمة إقليم صفرو ي  نسمة ه54000 يبلغ تعداد سكانها التيومدينة صفرو . بشكل أساسىي زراع
مرآز صناعة ي وتعد العاصمة ه. مدينة صفروب ويعملون ونيعيشوبالتالى فالعديد من األشخاص .  ألف نسمة237000سكانه 
ويعد إنتاج .  تزين الجلباب المغربىوالتي" الحرير" التقليدية المصنوعة من األزرار ألف سيدة بصناعة 30إذ تقوم . األزرار
 .األزرار ي صناعةلدخل معظم العائالت المشترآة في  الرئيسالمصدري اإلقليم، فهب مهنة رئيسية للنساء األزرار

 
 :تاريخ المؤسسة وهيكلها
ويقوم وسيط بإحضار المواد الخام للنساء . بناتهني منازلهن وتورث المهارات من األمهات إلي في تعمل النساء بالشكل التقليد

ي  إل4وبذلك يمكن للنساء صنع ) . مجموعة ( زر40لكل  درهم 2.5ي النساء وتتقاض. ويجمع المنتجات النهائية بعدها بأسبوع
النساء اإلبر والشمع واألوراق الالزمة ي تشتربينما ويقوم الوسيط بشراء الخيط، .  مجموعات يوميًا10 ىوحت مجموعات 7

  دراهم،10 – 8لغ  زرار بمب40ويمكن أن يقوم الوسيط ببيع المجموعة المكونة من .  يعملن عليهي الذي واإلطار المعدنلألزرار
 .واإلنتاج غير مرتبط بالطلب

 
وحاليًا . هناكي  وتقوم بتسليم المنتج النهائالمتجرالخيط من ي تحصل علأي من خالل متجر، أيضًا  يمكن أن تعمل النساء آما

 .منهم مع الوسطاء التقليديين% 40 و،من النساء مع هذه المتاجر% 60ي تعمل حوال
 

مجمع  بدعم من تعاونية بدء –ي التعليم الثانوي ما حاصلة عل آلتاه-ن وقررت امرأتا
عمل الصناعات التقليدية والذي ساعد التعاونية النسائية لصناعة األزرار علي أن ت

مساعدة مادية وراتب ي  أنهما سوف تحصالن علالمرأتانواعتقدت . بشكل رسمى
 .ًا صحيحي لم يكن توقعهما المبدئولكنمن الحكومة، 

 
وقد بدأ مجمع الصناعات . يمي ليصبح تعاونيةفقد قامتا بتغيير الهيكل التنظي وبالتال
 هيكل التعاونية غير الهادف قامتا بإقرار ثم التجاه، وناقشته المرأتان هذا االتقليدية
 .للربح
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ن من التعاونية، فقط اتفقت يتاثني علي وحيث أنه تم الموافقة بشكل قانون. نشاطها خالل هذه الفترةي آما بدأت تعاونية أخر
رئيسًا نشاط الجمعيتين ثم قمن باختيار دمج ي الدوافع وعلي  علنووافقواجتمع القادة بهما .  أنشطتهمادمجي  علالتعاونيتان

 . تقوم النساء األخريات بتوريد المنتج آإجمالي لعدد األعضاء علي أن نساء10 آما يشترط القانون من للتعاونية التي تتكون
مثًال . ة التعاونية إدراآهم لحقائق أنشطي توسيع نطاقعمل عليمن فاس ي هذا الوقت يجتمع آافة األعضاء مع استشاري وف

أنه يقع علي واآلن أدرآن . راتب من الحكومةي الحكومة، وبذلك يحصلن علي اعتقدت النساء أنهن سيصبحن موظفات لد
 .الدخل توليد يةمسئولعاتقهن 

 
 :األهداف العامة

تحسين إلي   التعاونيةنجاحإذ سوف يؤدي . أعضاء التعاونيةن الغرض من هذه التعاونية هو تحسين إيرادات وظروف عمل إ
 ليصبحن جزء من التنمية االجتماعية يؤدي إلي تمكينهنبحيث ي  االقتصادهناستقاللعائالت األعضاء، ودعم معيشة ي مستو

 )31000المقام، صفرو   باب-زرار الحريرية، مجمع الصناعة التقليديةالتعاونية النسائية لأل .ية لإلقليمواالقتصاد
 
 :نافهدلتعاونية ول

 نالحد من عمل الوسيط مما يسمح للنساء آسب مزيد من المال مقابل جهوده 
 يزيد الذيحيث تقل المنافسة ويوجد مجال للتسعير ي توسيع السوق وتنويع المنتج ليصل للسوق النهائ 

 .من قيمة المنتج
 

 .دفع ثمن السلعوتوريد المواد ي أن الوسيط يتحكم في  واجهت النساء هالتيإن المشكلة األساسية 
 

 يمكن من خاللها أن تقوم النساء بتنظيم التيومن بين البدائل الممكنة تم اعتبار التعاونية أفضل حل ألنها الطريقة الوحيدة 
وينظر الجميع للجهود الحالية المبذولة .  األخرىىالقر في للتعاونية والخطوة التالية للعشرة نساء هو إنشاء فروع. جهودهن

 . جعل الناس تعمل معًاىوجد مشكلة وهت ومع ذلك ،باعتبارها مجرد البداية
 

 أنه طالما أن الوسطاء نغير أن الكثير يعتقدو. وأحد البدائل هو بدء مشروع صغير واالستعانة بثالثة أو أربعة محترفين
 .تحقيق نجاح واالستغناء عن الوسطاءي  مشروع صغير سيواجه صعوبات فأيثل عملهم نسبة آبيرة، فإن ن ويمومتواجد

 
 :االعتباري فيوجد عدة قضايا يجب أخذها في وبالنسبة للهدف الثان

 المزخرفةاألزرار النساء صنع ال تستطيع آل  
 ل تسعير المنتج للتصدير غير واقعى، ولكن األسعار قد تجعي فالزيادات ف. يجب تحديد استراتيجيات تسعير مقبولة

 .الدولة قد يكون مقبوًالي تسعير المنتج ف
 النساء لتصميم منتجات جديدةيجب تشجيع . 

 
 :التمويل

 درهم من 10000أو % 25ي وقد وضعت النساء بشكل قانون. أموال لتأسيس المشروعي من الواضح أنه آان يوجد حاجة إل
 درهم، وهو مبلغ لم 1000 أن تدفععضو وبالنسبة لعشرة أعضاء، فإن علي آل .  درهم40000الموازنة المخططة والبالغة 

 درهم، 4000ي للتعاونية  درهم وآان متبق6000تمويل صغير قدره ي  علنيمكنهن الحصول عليه، لذا حصلت خمسة نساء منه
 .قرضة غير البنكيةـالُم الجهات المحلية إحدىرض من ي قعلفتقدمت أعضاء التعاونية بطلب للحصول 

 
وقد . مكاني آما أنها تحتاج إل. من هذا المبلغ لموازنتها المتوقعة% 50األقل ي  درهم أو عل30000ي  تحتاج إلالتعاونيةال تزال 

فوظيفة هذه المنظمة هي . ي مجمع الصناعات التقليديةمكان في  بتقديم طلب للوزارة من أجل الحصول عل األعضاءقامت النساء
 .ل تم انتخابهبمعرفة مسؤوهذا المجمع إدارة عادة يتم و. للتعاونية بداخل المجمع مساحة توفير

 
أوراق نهائية من أجل ي  أن تحصل علالتعاونيةواضطرت . وقد انقضت ستة أشهر منذ وقت االتفاق، وقد تم توفير المكان

 .المكان مما تطلب تمويل آاملي الحصول عل
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وما .  درهم لشراء مواد خام، وماآينة آهربائية صغيرة للبكر، وأرفف ومكاتب15000مانحة مبلغ الجهات ال ىإحدفرت قد وو
 . درهم أخرى15000ي  حاجة إلزال هناك

 
 .مكاني عام منذ بدء النشاط والحصول علي وعمومًا مض

 
 :التعاونيةي مشكالت ممثل
 واألخرىدارية فقد ظهرت عقبات أخرى، بعضها داخلية المسائل اإلي الفترات الزمنية المنقضية والتأخير في باإلضافة إل
 .خارجية

 
 صغير جدًا لدرجة  التعاونيةمشروعالتعاونية، وفي البداية آان  أمر يرق لهمأن الوسطاء لم ي  هاالتعاونية  أمامالعقبات الخارجية

 . موزعيأنه لم يمثل تهديدًا أل
 

 . األخرى، آما دعم النساء الريفياتمشاريعلتعاونية ألنها تعد نموذج لللدعمه ي خطاباته اإليجابية عل ىإحدي وقد أآد المحافظ ف
 

ى، آما يقمن ببيع  الزمنن ووفقًا لجدولهن الخاصالعمل بسرعتهي أن النساء آانت معتادة علي لتعاونية، فهلأما العقبات الداخلية 
. مسامعهني غريبة علمفاهيم عيد محددة أو جودة اإلنتاج تعد مواي االنتهاء من اإلنتاج فمثل مفاهيم فذلك ي  وعلاإلنتاج للوسيط،

 . آبيرة وإن آان يعني حصولهن علي مكافآتحتى لديهن  اهتمامي بأيللطلب ال يحظي فاإلنتاج وفقًا للجدول الزمن
 

األفكار  مقدمة بشأن المقترحات ال حازمة لتنفيذ إدارةت المألوفة حسبما تعلمن، ولكن ينبغي وجودتقوم النساء بإنتاج المنتجا
 .يتوافق مع التصميماتبشكل   تصنيع منتجات مبتكرةمحاولةي  عل النساءالمبتكرة لتشجيع

 
 :ملخص معايير النجاح

 ي فالنساء تحتاج إل. ن بتحقيق الهدفهما وقد نجح ذلك بعد عامين فقط ألنه تم تحفيزهن والتز لديهن دافع اآلنالنساء
 .أصبحن ملتزمات تجاه التعاونيةي  المبدئالقرارولكن باتخاذهن . أماآن أخرىي  إلالعمل وآان من الممكن أن يذهبن

 عال من الثقة، فلديهن نفس الهدفي التمتع بمستو 
 الشهادة الثانوية واألخريات ي النجاح وقد ال يكون، فاثنين من النساء حاصالت علي التعليم قد يكون عامل يسهم ف

 .مياتُأ
 ويلتمي يوجد حاجة للحصول عل 
 لديهن الوقت الكافي 
 ن بالمجتمعولديهن مؤيد. 

 
 :المراجع

  صفرو–اإلقليمية للصناعة التقليدية  وبيةد المن-ية بإقليم صفروقطاع الصناعة التقليد  
 "  31000المقام، صفرو   باب-التعاونية النسائية لألزرار الحريرية، مجمع الصناعة التقليدية 
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 ينمنتجات الغزل للتجارة مع السائح
 

 :هيأهداف هذه الحالة : الهدف
 تحديد صعوبات بيع المنتج بالنسبة للتجارة مع السائحين 
  إستراتيجية ترويج للمنتجوبالتحديدالتوصية بخطة تسويقية  
 واالنترنت للمشروعي تعزيز تكنولوجيا الحاسب اآللي تحديد مد 

 
 :أسئلة للمناقشة

 شاط؟هذا الني  تواجه النساء فالتيالعقبات ي ما ه 
 نقاط القوة، ونقاط الضعف، والفرص، التهديدات لهذا النشاط؟ي ما ه 
  التياالحتياجات اإلضافية ي عرف عنه؟ ما هنمن الجمهور المستهدف؟ ماذا 

 يجب معرفتها لوضع خطة تسويقية؟
 االعتبار؟ي أخذها في  ينبغالتيبعض البدائل الترويجية وي ما ه 
 المصممة السائحين؟ي تجهم عن المنتجات األخر تمييز منمشاريعآيف يمكن ألصحاب ال 
 جوانب التخطيط أو اإلنتاج أو التسويق؟ي هل يوجد فرص الستحداث تكنولوجيا ف. هذا نشاط تقليدى 

 
 :خلفية

.  آم عن مراآش نشاط تصنيع وبيع المنتجات للسائحين45 تبعد التيصناعة الغزل بقرية عزب ي تعملن في بدأت النساء الالت
والتجارة مع السائحين مزدهرة بالفعل، . سفح جبال األطلس الشاهقة ويمكن للسائحين الوصول إليها من مراآشي رية علوتقع الق
 تمر يوميًا من القرية، وهذه المجموعات تنظمها شرآات  بها مجموعات من السائحين سيارة الند روفر60ي  إل5من ي فحوال

يبعد ي ارتياد مطعم فرنسي باإلضافة إل. رؤية المناظر الطبيعية خارج مراآشي فمراآش إلتاحة الفرصة للسائحين ي السياحة ف
 . المحليةمشاريع العاآلن لم يتعاون المطعم م ىوحت. األقدام عن مرآز القريةي  دقيقة سيرًا عل20

 
حاجة لتأآيد ي وهم ف. ضتقوم النساء بغزل السجاجيد التقليدية ذات العقد باأللوان األحمر واألصفر واألزرق واألخضر واألبي

 ليس التي العديد من األسئلة ولديهن. ين الذين يمرون من القريةبيع السجاجيد للسائحمن أجل طبيعة الفرصة التجارية ووصف 
 :لها إجابات مثل

  شراء منتج محلى؟وبهل العمالء المحتملين لديهم اهتمام بالمنتج 
 العمالء ي المفضلة لد) سجاجيد ذات عقد أو بدون( والتقنيات المختلفة/ األلوان والتصميمات المتماثلة ي ما ه

 المحتملين؟
 هذه المصادر؟ي التصورات عن المنتج والخدمات واألسعار في المصادر التنافسية للمنتج؟ ما هي ما ه 
  بشراء المنتج؟نمرآز القرية؟ وإذا توقفوا هل سيقوموي  فالسائحونهل سيتوقف  
 ي  ينبغالتيالرسائل ي تج؟ ما هاإلعالن عن المني آيف ينبغ

 شرآة السياحة؟ي توصيلها إل
 ي قيمة فتجارية للسجاجيد؟ هل يوجد وضع عالمة ي آيف ينبغ

األيقونات التقليدية للبرير، وجغرافية وتاريخ التعبير عن معاني 
 صناعة السجاد؟ي لنساء العامالت فا وحياةالقرية، 

 
 :تجن إلى يحمشاريع المديراتذلك فإن ي باإلضافة إل

  وضع خطة للمشروع مع آتابة تفاصيلها وخطواتها والجدول
 للخطةي الزمن

 وخطة ي استكمال خطة تجارية تشمل بالتحديد مسح تسويق
 للتسعير والترويج

  استكمال خطة مالية تشمل بالتفصيل متطلبات رأس المال
 والنقدية
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 6 الجلسة –ي الواجب المنزل. ج 
 

 لمشروعباستكمال أوراق خطة اي قوم: 
 

 عبارة الرسالة) 1.3(
 من المشروع؟ي  الكلالهدفما هو 
 يقدمها المشروع ولمن؟ي الخدمة التي ما ه

  ذو قيمة أو لماذا يعد هامًا؟ذلكلماذا يعد 
 الحالية أو المستقبلية؟ي  األخرالمشاريع يتميز المشروع عن َمــِب
 

  
  للمشروع األهداف العامة طويلة األجل) 1.4(

ي  في  المشروع، والعميل، والمجتمع أو المستثمر؟ فكرةسهامات طويلة األجل للمشروع بالنسبة لصاحباإلي ما ه
 .قياسلل قابلةهذه األهداف ليس بالضرورة أن تكون و. األرباح، وابتكارات المنتج، والرفاهية االجتماعية

 
  األهداف الفرعية للمشروع )1.5(

ي الخمس سنوات األولي العام األول؟ في  قياسها والمتوقعة آل عام فيمكني اإلنجازات الموضوعية التي ما ه
 للمشروع؟

 عمله؟ متى؟ي فين ترغبي ما الذ
 

  مخاطر المشروع  )1.6(
 هذا المشروع؟ي المخاطر الممكنة في ما ه
 تقدمها؟ي السوق بالنسبة للمنتج أو الخدمة التي تؤثر علي االتجاهات المستقبلية التي ما ه

 مشروعك؟ي تقليل أثر هذه االتجاهات علين آيف تتوقع
 

  الملخص التنفيذى - 
 وهو عبارة عن ملخص مختصر لألهداف الكلية .بعد استكمال آل األقسام األخرىي يتم آتابة الملخص التنفيذ
 :تحقيقها، وهو يجيب عن األسئلة التاليةي لمشروعك، وآيف تنو

 
أهم ي احتياجات العمالء؟ ما هي الل هذه الفرص، وما هفرص المشروع؟ آيف سيقوم المشروع باستغي ما ه

التنبؤات المالية ي إيرادات مبيعاتك، وما هي خطة مشروعك؟ ما هي تقدمها وما هي مميزات المنتج أو الخدمة الت
مخاطر مشروعك؟ لماذا يرجح نجاحك بشكل ي االتجاهات المستقبلية ذات الصلة وما هي الرئيسية؟ باختصار ما ه

 متميز؟
 
 
  أرقام الصفحات– فهرس المحتويات  -  
 

 من ي وتأآد. قالب خطة مشروعكي باستكمال نفس األقسام في من استكمال أوراق خطة المشروع، قومي عندما تنته
 .به بعد االنتهاء من آل قسم تقومينحفظ ما 
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IX.APPENDICES 

 قامة عالقات العملإل موارد ومعارف
 

 المنظمات النسائية 
 ت المشروعات الصغيرة والمتوسطةمنظما 
 غرف التجارة بالمجتمع 

 
 يتم استكمالها محليًا

 

 

 المالحق
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 مالية وقانونيةومعارف موارد 

 
  يتم استكمالها محليًا 
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 المصطلحات والتعريفات
 الموازنة

 
 تقديرات للمصروفات المطلوبة إلدارة المشروع خالل فترة زمنية محددة

 موازنة رأس المال
 

 آلالت والمعدات والمقار الجديدةاء شرموازنة ل

 ات النقديةالتدفق
 
 

 النقدية لتغطية المصروفات أو األموال توفر لضمان  النقديةوالمصروفاتي تنبؤ بالدخل النقد
  سيتم صرفهاي التياألخر

 المنافسة
 

 لعمالءنا تقدم منتجات أو خدمات مماثلة التي مشاريعال

 التكلفة
 

 نتاج سلعة أو خدمةقيمة األموال الالزمة إل

 البيع باألجل
 

 وقت الحقي المنتجات أو الخدمات وسداد ثمنها في السماح للعمالء بالحصول عل

 الدين
 

  يدين بها مشروعك لشخص آخر أو مؤسسة أخرىالتيوال قيمة األم

 مدير المشروع
 

  من أجل تحقيق ربحًا جديدشخص أنشأ مشروعًا

 التنبؤ
 

 قبليةتقدير بالمبيعات المست

 الهدف العام
 

 تحقيقهي عبارة لما يرغب النشاط ف

 الدخل
 

  يتم الحصول عليها خالل شهر أو سنة، مثًال مقابل بيع السلع أو الخدماتالتيقيمة األموال 

 المخزون
 

 المواد الخام الالزمة إلنتاج السلع أو الخدماتي  باإلضافة إلللبيعالسلع المتاحة 

 رسالة المشروع
 

  للغرض من المشروع وقيمهةختصرعبارة م

 الهدف الفرعى
 

 بطريقة محددة وقابلة للقياسمعينة عبارة لما يمكن أن تحققه خطط المشروع خالل فترة زمنية 

 السعر
 

  بيع المنتج أو الخدمةالتي يتم الحصول عليها مقابلقيمة األموال 

 الربح
 

 ) المصروفات–الدخل (

 اإليراد
 

 ليها المشروع من بيع المنتجات أو الخدمات يحصل عالتياألموال 

 
 


