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 اتـمقدمة للمدرب
 

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

 
 تواجه باألخص تالصعوباوبعضًا من تلك . هممشاريعي  قد تؤثر عل–متعددة الجوانب  – صعوبات مشاريعأصحاب اليواجه 

ي تنمية وع آما يجب، نهمشاريعي  عللمواجهة أى آثار محتملة قد تؤثرتخطيط ال يجب عليهن ، لذاالنساء  منمشاريع الصاحبات
إذ يجب الموازنة بين ثالثة عوامل . ن وصحة أسرهصحتهني عل و الشخصيةنراحتهي  عل يتخذنهاالتيالقرارات بأثر  النساء
 آيفية – النساء وخاصة – مشاريع الومدير علميتيجب أن  لذا . المشروعلصاحبة  الشخصيةالراحةولمشروع واألسرة اي وه

 .مهمشاريع ونمو  الشخصيةمراحتهمن أجل وذلك   مستمرة ودائمة وتعمل بشكل يعتمد عليهمهمشاريعي الحفاظ عل
 
ساعد يما م، استمراريتهي ظ علاالحفمشروع و أي المهارات اإلدارية األساسية لبدء تعرض  وجلسات التدريب التدريبيةموادال

ي  سيتم تغطيتها فالتيوتشمل الموضوعات .  بثقة وحماسهنمشاريعوإدارة مشروع ال  قد تواجهمخاطرأى  ةإداري فالمشارآات 
 ، وتمويلط، والتخطيالربحبدء مشروع تجارى، ومسك الدفاتر، وتسويق المنتجات والخدمات، وحساب : الجلسات التدريبية

 .مشاريعالوإدارة 
 

آما أن . تأسيسه خالل فترةخطة المشروع المكتوبة جيدًا أساسًا قويًا للمشروع توفر إذ . قالب خطة المشروعآما سيتم عرض 
ي تساعد علفالخطة . مشروع مربح عناصر إدارة آافةاعتبارهم مقدمًا ي األخذ في خطة المشروع تجبر أصحاب المشروع عل

ي سعت المشروع سوف ة صاحبتولذلك تعد خطة المشروع ضرورية إذا آان.  للمشروعاألولىالل السنوات  خ العملمراقبة تقدم
 .المطلوبةنها توضح الفرص المحتملة واالحتياجات المالية ا، نظرًا ألتمويل لمشروعهي للحصول عل

 
 الجلسات التدريبية، بينهذه الواجبات  إعدادبسيتم تكليف المشارآات أحد المكونات الجوهرية للتدريب، و الواجبات المنزليةوتعد 

تقوم نهاية آل يوم ي وف. هنمشاريع قيامهن بإعداد خططي  إلةحيث ستكون بمثابة جسر ينقلهن من تنمية مهاراتهن اإلداري
 هنمشاريعي  التدريبية علةالمادي ه فنما درستطبيق ي ف مصممة لمساعدتهنالبواجباتهن المنزلية  بتكليف المشارآات المدربات
ويمكن .  خطة المشروعأوراق أسئلة عن المشارآات جميعأن تجيب ي وينبغ. هنمشاريع طإعداد خطي ن ف، وتوجههةالخاص

ي ليست مكتوبة بخط مائل فه التيأما األسئلة . نهمشاريع طخطي استخدام إجابات األسئلة المكتوبة بخط مائل لكتابة أقسام ف
 .هنمشاريع خطة أقسامإجاباتهن، عليهن آتابة ي تشعر المشارآات بالثقة فوعندما . فهم هذه األقسامي لمساعدتهن عل

 
 حلول فعالة عندي للحصول علي  مخاوفهن والسعللتعبير عن أثناء التدريب للنساء المشارآات  وقتإتاحةي نشجع المدربات عل

 من أهمالمحلية والمعارف  مواردقائمة بالي لالحصول عي للمشارآات ففرصة الإتاحة   تعدآما.  ناجحةمشاريعإنشاء ب قيامهن
  األساسيةهنمهارات فإن ،مشاريع الأدوات إدارةب  المشارآاتتزويدي إلبية  الجلسات التدريتهدفحين ي وف. لتدريبامكونات 

 .هندولي تاحة فالموارد المي  علهن، ومن خالل التعرفمشاريعي  فصعوبات  مواجهةعند ُتصقلسوف 
 
 
 :هىبالتحديد اف التعلم هدأ

 
 ا ونموهمشاريعال لبدء فهم الخطوات الرئيسية •
 مخاطرومواجهة أى دارة تنفيذية إلإعداد خطط  •
  لدعم النساء الالزمةمشاريع ال المجتمع ومواردمواردي التعرف عل •

 ما قبل التدريب
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 جذب المرشحات للتدريب
اللتحاق ا طلب لملء استمارةن اهتمام بالتدريب لديهي دعوة المرشحات الالتي لمجتمع، ينبغاي فبمجرد اإلعالن عن التدريب 

 ، وإنماالمشارآاتي اشتراط حد معين من الخبرة أو المؤهالت الدراسية لد ليس عبارة عن ستمارةهذه االالهدف من و. بالتدريب
 .تدريبلمتوقع من المشارآات تجاه الااللتزام اي ، وعلمشاريع الإدارةمهارات ي  علتدريبالجدية ي مدي التأآيد عل

 
 :آحد أدنىي أن تتضمن االستمارة ما يلي ينبغ

  للتدريباتاستمارة المرشح
 برنامج المرأة والتكنولوجيا

  الصغيرةمشاريعال إدارةي علتدريب ال
 مكان التدريب

  التدريبتواريخ
 :االسم

 
 :العنوان

 
 ) أخرىاتفوه أرقام أيالمنزل، المحمول، أو  (الهاتفرقم 

 
 :يتم االتصال به عند حدوث طوارئ يالذشخص الاسم 

 
 :يتم االتصال به عند حدوث طوارئ الذي شخصال هاتفرقم 

 
 .دراسيةالدورة ها واسم الشهادة أو الجهات دراسية درست فيالرجاء ذآر أية : التعليم

 الدورة الدراسية/ الشهادة  الجهة الدراسية
1(  
2(  
3(  
 

 جر أو بدون أجربأت به  عمل قمأيالرجاء وصف : العمل
1(  
2(  
3(  
 

 ساعات، 8كل جلسة المدة الزمنية لو.  أسابيع متتاليةستةي من المخطط أن يعقد هذا التدريب يوم واحد آل أسبوع ولمدة أربعة إل
خ التدريب  مع تواري تعارض لديِكأيذآر الرجاء .  ساعات خارج حجرة الدراسة8ي  إل6المتدربات العمل لمدة ي علوسيكون 

 ؟ليتوافق مع جدول الجلساتي  بتعديل جدولك الزمنينآيف ستقومو. المدة الزمنية للجلسات التدريبيةأو 
 
 

آما .  إجاباتك إمالء أحدهم ليكتب لِكورقة منفصلة، أو يمكنِكي  بنفسك علا آتابتهيمكنِك. آتابة هذه المقاالتي ينبغ: مقاالت
 .ريبمكان التدي يمكنك طلب المساعدة ف

 فكرة مشروعك؟ي صف
 ما هو أصعب شئ اضطررت لعمله؟

 ؟)أهم مهاراتكي ما ه(تؤديه بإتقان  الذيما هو الشئ 
 بدء مشروع؟عند  ما هو أصعب شئ بالنسبة لِك

  مشروع؟إنشاءي  فين سوف تنجح أنِكينلماذا تعتقد



 

 
 

 

7 

  معهد التعليم الدولى2009 ©  محفوظةحقوق الطبع والنشر

 

 دعوتهن للجلسات التدريبية و المشارآاتاختيارعملية 
 

ي عدد المشارآات الالتقائمة المشارآات واتخاذ قرار بشأن إعداد االنتهاء من  البد منشهر ي بحوالي التدريبية األولقبل الجلسة 
حدة ي  علمشارآةهتمام بكل  فرصة االألنه يتيح لِك أفضل آان ذلك ات المتدربفكلما قل عدد.  ويسر بسهولةن تدريبهيمكنِك

 . واإلجابة عليهاطرح األسئلةي ويشجع عل
 

االستفادة من وبدء مشروع ي  فلديهن الرغبةي المشارآات الالتتحديد ي بحيث تهدف إل عملية اختيار المشارآات تنظيمي ينبغ
 .المشارآات األفضل تعليمًا أو األآثر مهارة من الناحية الفنيةي أن تقتصر الجلسات التدريبية مثًال علي ينبغوال . التدريب

 
، الرد ينوعندما تستلم. ستالمه باك إخبارنهنمي المشارآات، واطلبي إلي البرنامج التدريبي فقبول بإرسال خطاب الي قوم
المواصالت ومفكرة بتواريخ لوسائل  واقتراحات مكان التدريبشمل يأن ي  ينبغالذيو بالتدريب الطرد الخاص لهني رسلأ

 مشاريعإدارة الي  علتدريبل لات دليل المشارآرفاقإآما يمكن .  بها قبل بدء الجلسات سيتم تكليفهنالتيالتدريب والمهام 
 . األولى التدريبيةبتوزيعه أثناء الجلسةي قوم ، مع الطرد المشارآاتبإرسال دليلي تقوموإذا لم . الصغيرة
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 الترتيبات
 

 .ةدولآل احتياجات حسب تتناسب ي آتعديلها ي وينبغ. قائمة المراجعة التالية بمثابة أداة إرشادية تعتبر

 اتالمدربب  الخاصةمراجعةالقائمة 

 
 مالحظات )√(ضع عالمة  النشاط

   قبل ورشة العمل بشهر
    تواريخ ورشة العملتحديد
    التدريبمكانحجز 

   اختيار المشارآات
    الزمنية للجلساتوالمواعيده مكان التدريب وار المشارآات بتواريخبإخ

   لتدريباإعداد جدول أعمال 
ة دليل المدرب، وتحديث مواد التدريب، واستبدال األسماء مراجع

 بحيث تتناسب مع دولتك القصصي واألماآن ف
  

   
 قبل ورشة العمل بأسبوع

 
  

   حضور المشارآاتي التأآيد عل
   مكان ووقت التدريبي التأآيد عل

   
 قبل ورشة العمل بيوم

 
  

   ، األقالم، الشريط الالصقلوحة تقليب األوراق: المواد التدريبيةجمع 
   لوحة تقليب األوراقي موضوعات علالآتابة 

   عمل نسخ من أوراق التدريب
   business cards جمع بطاقات األعمال
   جمع مواد التدريب

   وأقالم للمشارآات دفاتر للمالحظات والتدريباتجمع 
   

   ورشة العملي أول يوم ف
   حضورجمع استمارات تسجيل ال

   بدء التدريب
   

   لورشة العملي األسبوع التال
 للجهة  استخدام مكان التدريب أو إرسال بطاقة شكررسوم تسديد

 المضيفة للتدريب
  

   المتابعة مع المشارآات
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 جدول أعمال التدريب
 الواجب المنزلى الجلسة التدريبية 

  وضع القواعد األساسية للتدريب:اليوم األول
 بدء التدريب صباحًا

 بدء المشروع
 أهمية التخطيط
 قياس النجاح

 مائدة مستديرة الغداءوجبة 
 دفاتر النقدية األساسية ظهراًَ

 مراجعة وتحسين فكرة مشروعك 
 حاسب آلىحالة توفر ي ف. مواصلة تتبع النقدية الشخصية ،

 لتسجيل النقدية الداخلة Excelبرنامج ي  جدول علبإنشاءي قوم
 والخارجة

 بنود تشمل قائمة بكتابةي موق. مشروعكي في فكر 
قائمة التدفقات "ي إلي ارجع.  يمكنك ذآرهالتياالمصروفات 

 . المناسبةالفئةي  تسجيل البنود فيمكنك". النقدية
 خطة المشروع: 

  وصفحات معلومات االتصالاسم المشروع -
 وصف فرص المشروع) 1.1( -
 لمشروعاوصف ) 1.2( -

 اسيات التسويقأس: اليوم الثانى
 المنافسة صباحًا

نقاط القوة ونقاط الضعف  (SWOTتحليل 
 )والفرص والتهديدات

 مائدة مستديرة الغداءوجبة 
 ’P’s‘ 5: مبادئ التسويق ظهرًا

 المبيعاتالتنبؤ ب

 االجتماع ي ة ف التسويقيإستراتيجيتكملخص  لعرضي استعد
 التالى

 خطة المشروع: 
  التسويقإستراتيجية) 2.9ي  إل2.1( -

 

 تكلفة المشروع/  التسويقإستراتيجية: اليوم الثالث
 استراتيجيات التسويق صباحًا
  مستديرةمائدة الغداءوجبة 
 موازنة التشغيل ظهرَا

 إدارة المنتج وتكاليف التشغيل

 بزيارة ي قوم.  بتقديرها لمشروعكمِت ُقالتي التكاليف تعديل
 الموردين وأصحاب األعمال اآلخرين

 خطة المشروع: 
 ) عمليات المشروع3.6ي  إل3.1( -
 موازنة التشغيل) 4.1( -

 للمشاريع ممارسات الجيدةال ووتشغيله،  مشروعي ألالمفاهيم المالية: اليوم الرابع
 تدفق النقدية صباحًا

 حساب الربح والخسارة
  التسعيرإستراتيجية

 مائدة مستديرة الغداءوجبة 
 مكان العملي األمان ف ظهرَا

الوظائف ي  عل اآلخرينتدريبوالتدريب 
  بالمشروعالمختلفة

 الخدمة/ جودة المنتج 
 )قائمة الجرد (المخزون

 خطة المشروع: 
 الجوانب المالية) 4.4 و4.2( -

 وعمراجعة خطة المشر: 
 التنبؤ بالمبيعات) 2.9( -

 

 تمويل المشروع: اليوم الخامس
 موازنات رأس المال صباحًا
 مائدة مستديرة الغداءوجبة 
  مشروعأيآيفية تمويل  ظهرَا

 خطة المشروع: 
 مصروفات رأس المال) 4.3)(2.7( -
  المشروعتمويل تأسيس) 5.1( -

 مراجعة خطة المشروع: 
 وصف فرص المشروع) 1.1( -
 وصف المشروع) 1.2( -

 الختام ووضع رؤية للمشروع: اليوم السادس
  العامة والفرعيةه، وأهدافرسالة المشروع صباحًا

 ر المشروعمخاط
 )الطارئة(لألحداث غير المتوقعة التخطيط 

 مائدة مستديرة الغداءوجبة 
 الخطوات التالية ظهرَا

 شهادات المشارآات

 خطة المشروع: 
 العامة هأهداف المشروع، ورسالة) 1.6ي  إل1.3( -

  المشروع ومخاطر،والفرعية
 ملخص تنفيذى -
 فهرس المحتويات وأرقام الصفحات -
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 بإعداد جدول تقوم المدرباتأن ي وينبغ. اليومي  ف ساعات8ي  إل6لمدة وستة أيام ي رشة العمل ستة مرات فط عقد ومن المخط
ي وبالرغم من أنه يمكن تعديل الجدول لك. اء تناول الغدات واستراحايالشستراحات ال بحيث يتوفر به وقتلتدريب لأعمال 

نفس اليوم من آل أسبوع، مثًال يوم االثنين من آل ي  جدول للجلسات ف، فإن الهدف هو وضعآل دولةيتناسب مع متطلبات 
 .لمدة ستة أسابيعوأسبوع 

 
 : التدريبأعمالجدول 

ل يتناسب مع بشكتعديله ي فوقد ترغب المدربات .  للمدرباتره أداة إرشاديةباعتبا  عينةأعمالجدول عينه ل يوفر هذا الدليل
 .لجلسات أخرى ووقت أقل صيص وقت أطول لبعض الجلساتتخاحتياجات المشارآات وذلك من خالل 

 العلمية، فبعضها مصمم للمشارآات األقل خبرة وبعضها مصمم اتنطاق واسع من الخبري  تغطبحيثالمادة التدريبية تم إعداد 
 المشارآات ي علالحكمي في هن الشخصتقديري تعتمد المدربات علأن ي هذا الصدد ينبغي وف. لسيدات األعمال األآثر خبرة

آما ). وتشغيل المشروعالتسويق، والتمويل،  (مشاريعالمادة التدريبية المعدة موضوعات تخطيط الي وتغط. التدريبب الملتحقات
إضافة أنشطة تعارف وتبادل األدوار آلما آان ذلك ي  علونشجع المدربات. وقت للموضوعات الخاصةبعض ال سيتم تكريس

 .ُمشجعة وداعمة للمشارآاتالمستخدمة لغة التدريب  لذلك يجب أن تكون، ة وشاقة هامةي عملمشاريعبدء الف. مناسبًا
 

 :مشاريعال صاحباتموضوعات خاصة للنساء : اء مستديرةدموائد غ
. موائد صغيرةي عل الغداء وجبة وذلك أثناء تناول النساء لمجموعات المناقشة غير الرسمية الغداء استراحةيمكن استغالل فترة 

تكوين ي وقد ترغب المشارآات ف. بعضهن البعضي لتعرف علاي علاليوم األول ي فالمدربات تشجيع المشارآات  يوعل
 . تحققه آل منهنالذي التقدم لدعمصغيرة  أو مجموعات مجموعات ثنائية

 
أو إدارة ي وع االجتماع تهم المشارآات مثل رعاية األطفال أو قضايا النالتيباختيار أحد الموضوعات ي قوماأليام التالية ي ف

الموضوع ي ف خبرتها لشرحبدعوة ضيفة ي قوم). ليوم األولاخطة جلسة ي انظر (،األمور المالية الشخصية أو إدارة المنزل
وبنهاية . المجموعات الصغيرةي  وهو جعل المشارآات يعرضن أفكارهن ف بديًالًاأسلوبي ويمكن أن تتبع. عندما بدأت مشروعها

 . مجموعتهاناقشتها التي األفكار تعرض ملخصآل مائدة أن ي عل واحدة مشارآةمن ي ستكمال الجلسات اطلب وقبل االغداء
 

 :الواجب المنزلى
آافة المشارآات ي علي وينبغ. هنمشاريعإعداد أقسام من خطط ي يتم تكليف المشارآات بمهام وه  تدريبنهاية آل يومي ف
محاولة االنتهاء من ي عل جميع المشارآات تشجيع وعليِك. أوراق خطة المشروع الموضحة بجابة عن األسئلة التحضيريةاإل

  . المشروعومرفق قالب لخطة مشروع تم إعدادها لتكون بمثابة أداة إرشادية لعملية إعداد خطة. خطة المشروع
 

ت مناسب خارج جلسات التدريب وقي  التواجد فتحاول المدرباتأن ي ينبغو. أحد المكونات الهامة للتدريبي يعد الواجب المنزل
 . واستكمالها فيها والتفكيرأوراق خطة المشروعقراءة ي األسبوعية لمساعدة المشارآات عل
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 إعداد المشارآات
 

 الجلسات ومواعيد بتواريخ ومكان التدريبي إعطائهن جدول نهائي بغ التدريب ينلحضورلمشارآات ل دعوة عند إرسال
تقديم ي قد يؤدآما .  واقتراحات لوسائل المواصالت للمكان خريطةبالدعوةي أن ترفقالبد  جديدًا وإذا آان المكان. التدريبية

ي  فإذا آان األمر آذلكورش عمل التدريب، في إضفاء الصبغة المهنية علي إلالتدريب خاص بي زارتداء اقتراحات بشأن 
المشارآات أثناء ي اقتراح بشأن ز ي أيذلك فال تقدمبي ن تقومأوإذا لم يكن من الحكمة . قتراحهذا اال تقديم عليِكي  ينبغدولتك

 .التدريب
 

والهدف .  الخمسة األساسية قبل الجلسة األولىالواجباتالنساء استكمال هذه ي علي وينبغ. مع الدعوةيجب إرسال خمسة واجبات 
 .هن وللتدريبمشاريعوضع أهدافهن الشخصية لي هو شروع النساء فمنها 

 

  لمشروعىأهداف شخصية .1
 لديهن فكرة فريدة ربما يكون وأ قد تكون مالية، التي  لمجموعة من األسبابمشاريع مديراتتصبح النساء  .أ 

بيئة   من دخولنمنعهغير أن البعض قد يعترض طريقهن وي.  بالمشروعنقيامهي إلي تؤدومتميزة 
 .يها التقدم ف من أواألعمال المحلية

. بدء مشروعي أسباب رغبتك في  واآتبةمحددي مشروع، وآون لبدء أسبابك الشخصيةي بعمق في فكر .ب 
  الجادعملالي يحفِزك عل ودافعًاأساسًا لمبادرتك بمثابة وتعد . فقطي الشخص الستخدامك األهدافوهذه 

 .المشروعي ف كاتإنجاز لقياس ًامعياربعد آما ستكون هذه األهداف فيما . مشروعكب
 

 أفكار لمشروعى .2
وأفضل .  متنوعةًايبتكرن أفكارإذ أنهن .  إنتاجيةمشاريعو خدمية، مشاريعجارية، و تمشاريعتبدأ النساء  .أ 

 . هوبدء تنفيذلآلخرين   المشروعتوصيل فكرةل الترآيزبقدر آاف من ي  تحظالتيتلك ي ه مشاريعأفكار ال
 هذهي تفاصيله في أنه يجب عليك التوسع في محددة ولكن ال تشعري بوصف فكرة مشروعك، وآوني قوم .ب 

فكرة مشروع عامة بشكل غير " تقديم خدمات الحاسب اآللى "تعد عبارةسبيل المثال ي  فعل.المرحلة
" تكوين مشروع لتقديم خدمات تحرير وطباعة المستندات الفنية لألآاديميين المحليين "عبارة وإنما، مفهوم
 .مشاريعحد الآفكرة مبدئية أل منهاي أقو تعد

  ومواردِكتوافق مع مهاراتِكت التياألفكار بالتخطيط لتقييم ي ، وقومابيه عدة أفكار، اآتقد يكون لديِك .ج 
 . الشخصية الحاليةِكوأهداف

 

 من التدريبي أهداف .3
، مشاريعفبعضهم درس ال. ولديهم مستويات مختلفة من الخبرة والمعرفة مشاريعالي  فاألشخاصيدخل  .أ 

ي والبعض اآلخر لم يحصل عل. ه الخاصمشروع يملكه الغير، وبعضهم قام بإدارة مشروعبوبعضهم عمل 
 .المشروعي لديهم تساؤالت عن آيفية االستمرار فومعظم الناس .  خبرة أيةتدريب مسبق وليس لديه

ي  ف ترغبينالتياألسئلة ي عل )√(عالمة ي وضع. بدء مشروعك آيفية  حولبتسجيل أسئلتك ي قوم .ب 
 .خالل الجلسات التدريبيةي مناقشتها ف

 المدربات والمشارآات مع هذه األسئلةي لذا ناقش. خارج نطاق هذا التدريبستقع ألسئلة  بعض ابالتأآيد .ج 
 ال التي األشياء عددقليل تي اإلجابة عن تساؤالتك وحاولحاولي تحديد موارد . ستقابليهني الالتاألخريات 

 . مشروعكمتأآدة منها عند بدءي تكون
 

 دفتر النقدية الخاص بى .4
إعداد ي  فيًاأساسأمرًا  يعد آمامارسات األساسية للمشروع، دية والمصروفات أحد الميعد تتبع إيصاالت النق .أ 

 .موازنات المشروع والموازنة الشخصية
ي  بإنفاقها، بما فقومين تالتي عليها وتلك ين تحصلالتيلمدة أسبوع قبل بدء التدريب بتسجيل األموال ي قوم .ب 

بالنقدية المتاحة لك ي ئابد.  أموال مشروعكبتسجيلي قوم وإذا آان لديك مشروع،. ذلك أموالك الشخصية
قيمة خانة البيان، وي  ففرن غازي اآتب، وبإدخال التاريخي  قومفرن غاز بشراء مثًال إذا قمِتف. منزلكي فِ

 ".ألنها مصروفات تخص العائلة"، وحرف ع )التكلفة(المصروفات 
 .قالب عينة لدفتر النقديةل أو عينةل مثاي وفيما يل. ورقة بسيطةي ال يتطلب دفتر النقدية سو .ج 
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 أداة التقييم الذاتى .5

آما . وسيكون لديك بعض المهارات بالفعل. تنمية مهاراتك اإلداريةي  فين مشروعك، سترغبئينعندما تبد .أ 
 . آلما ازدادت خبرتكك مهاراتبين بعض المهارات من هذا التدريب، وسوف تزدادأنك سوف تكتس

ي بالتأآيد إلي من خالل هذا التدريب، مما يؤد ثقتك بنفسكتعزيز ك اإلدارية و مهاراتتحسيني فنأمل  .ب 
إدارة احتياجات التعلم الخاصة ي سوف تساعدك علي لتقييم الذاتوأداة ا. مواصلتك للتعلم وتحسين آفاءتك

 .وبعده أثناء التدريب عليها الترآيز  يجب عليِكالتينقاط ضعفك واألجزاء تحديد ي  آما ستساعدك عل،بِك
،  تحققينهالذي قدمالت لقياسإليها بصفة دورية ي قبل بدء التدريب، ثم ارجعي باستكمال أداة التقييم الذاتي قوم .ج 

 .التدريبي ف كجهودي من جديد علي ثم رآز
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 قالب دفتر النقدية
 

األموال / اإليراد  البيان التاريخ
 الداخلة

األموال / المصروفات 
 الخارجة

 توضيح
 ع، م، خ

 
 

    النقدية المتاحة

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

 :ملحوظة
 أموال للعائلة أو من العائلة أو لالستخدام الشخصى= ع 
 أموال للمشروع أو منه= م 
 أموال من المدخرات أو لعمل مدخرات= خ 
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 تقييم الذاتىأداة ال
 

 التاريخ :االسم
 

 التاريخ التاريخ

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

  ...) تقومى بما يلىآيف: (وتنميتهفهم الخطوات األساسية لبدء مشروع 
           والمصروفات النقديةللفواتيرمسك دفاتر أساسية 

          تحديد الربح
          تقييم المنافسة
          )SWOTتحليل (ي تقييم مشروع

          السوقي التواجد فتخطيط 
          التنبؤ بالمبيعات

          تحديد بنود مصروفات المشروع
          إعداد موازنة تشغيل المشروع

          إدارة تكاليف المنتجات
          يمة النقدية الالزمة لبدء مشروع واستمرارهحساب ق

          )الخسارة(حساب الربح 
           وتنافسىمقبولتحديد سعر 
           تتعلق بأمان مكان العملالتي المخاطري القضاء عل

          تدريب الموظفين
          تحسين جودة المنتجات

          )قائمة الجرد (إدارة المخزون
          تخطيط شراء المعدات

          تمويل المشروع
          فرعيةالعامة وال  المشروعوضع أهداف

          تقييم مخاطر المشروع
          

 :إعداد خطة مشروع تتضمن العناصر التالية
          ملخص تنفيذى

          وصف فرص المشروع
          تسويقال إستراتيجية

          خطة التشغيل
 :قوائم مالية

 موازنة التشغيل
         

          حساب األرباح والخسائر
          موازنة رأس المال

          التسعير
          تمويل تأسيس المشروع

          
 المجتمعب ومعارفتحديد موارد 

          الالتى لديهن مشاريعالنساء 
          ؤسسات النسائيةالم

          البنوك
          مؤسسات اإلقراض
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 الجلساتبدء 
 

 المجموعةي عدد المشارآات في  ويعتمد ذلك عل–ساعة  المدة الزمنية للجلسةي إجمال
السلوآيات  بإتباعتتسم قواعد ي وه.  التدريب جلساتلكافة عامةهذه الجلسة لوضع قواعد   منه والغرضمناخ التدريب

 .التدريبي  ف والمشارآة، الزمالةالمهنية، وأصول
 .ن وذآر أهداف تعلمهنالمشارآات بتعريف أنفسهو المدربةتقوم 
  مما يخلق بيئة والمدرباتبين المشارآات تعارف تبدأ عمليات التعارف بعمل شبكة ،

 .هنمشاريع وآذلك عند قيامهن بتنفيذ مشاريعتعلمهن عن ال أثناءداعمة للنساء 
 العملية التدريبية بربط ي ف المشارآات بين المتدربات يشمل أهداف التعلم تبادل

 احتياجاتهن الفعلية بالتدريب
 لوحة تقليب األوراق  المواد التدريبية

  إذا لم يكن قد تم توزيعه بعدالمشارآاتي  التدريب علدليلتوزيع  
 لتدريباي  سيتم تغطيتها فالتيالموضوعات ي التعرف عل  اإلعداد

 الموارد المتاحة لسيدات األعمالي التعرف عل 
  البعضبعضهني تعرف المشارآات عل  أهداف التعلم

  تعلمالتهيئة بيئة 
 لمشارآات إذا لم يتم توزيعه من قبلاي علتوزيع دليل التدريب   خطة الجلسة

 والمشارآاتالمدربةبين تعارف ال بعمليات البدء : 
 طموحاتهاألسماء وأهداف المشروع أو  -
 ورقة ي  لبدء مشروع فيةفهن الشخصاهدأأن تقوم المشارآات بتسجيل ي ينبغ

 التزام تجاه تعد هذه األهداف بمثابةإذ . المشارآاتمقدمة ملف دليل ي ويحتفظن بها ف
 .أنفسهن

 المشروعي  سوف تنطبق أيضًا علالتيوضع قواعد للتدريب و. 
 الموعد المحددي البدء ف -
  ال يوجد أسئلة غير هامةيأآافة األسئلة هامة  -
  لآلخرين باحتراماإلنصات -
 المشارآة -
 ي الواجب المنزلأداء  -
 )االلتزام بالحضور ( الجلسات التدريبيةحضور -
ي  نوردها آحد أدنالتيهذه القواعد وي  والمشارآات بالتوسع فتقوم المدربات -

 .من القواعد األساسية الالزمة للتدريب
  التدريب والقيام بتسجيلها هذامنسؤال المشارآات عن أهدافهن  

 هن؟مشاريعأسئلتهن عن بدء ي ما ه
  مثل المحاسبة، والتمويل، : التدريبي  سيتم تغطيتها فالتيسرد أهداف التعلم

 .مهارات التسويق، وتمويل تأسيس المشروع، وقانون العملو
 مثل رعاية:تسجيلهاوالمشكالت الخاصة بالنساء العامالت ي االستماع إل أيضًا  

 .األطفال، وقضايا النوع االجتماعى، وإدارة التمويل الشخصى، أو إدارة المنزل
  ي قوماقتراح مصدر آخر أو ي  أهداف لن يتم تغطيتها حاولالمشارآاتي لدإذا آان

 .تحقيق أهدافهاي  لمساعدتها عليجاد أحد المواردإل المشارآات بتوجيه
 من خالل اآتساب ي وع قو الهدف من التدريب هو إنشاء مشرنإعطاء ملخص بأ

 .مهارات إدارية وتبادل الخبرات

 جلسات التدريب
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 المشروعبدء 
 ساعة المدة الزمنية للجلسةي إجمال

  تنجح أو تفشلمشاريعال   والغرض منهمناخ التدريب
 التي  المهارات الالزمةنيمتلكو أو هممشاريع بنجاح نإما يحلمو مشاريعأصحاب ال 

 هممشاريع لنجاح يستخدموها
 المرحلة ي ف. المواقف والمهارات الالزمة إلقامة مشروعي ريب سنرآز علأثناء التد

 :المشروع أربعة معاييري ف يجب أن يتوفر األولية
 فكرة المشروع والسوق الحالى -
 توفر الموارد -
 الخبرة العلمية/  مشروع لديه المعرفة صاحب -
  مشروع لديه استعداد للعمل الجادصاحب -
 

 وراق وأقالملوحة تقليب األ  مواد التدريب
 المشروعتأسيسإلطار ي رسم تخطيط  
  المشروعتأسيسأوراق التدريب الخاصة بإطار  

 الموضوع من خالل قصةي التعرف عل  اإلعداد
 القصة عند الضرورةي إضفاء الصبغة المحلية عل 

  مشروع؟إقامةي  فين بشأن دوافعك، لماذا ترغبةواضحي آون  أهداف التعلم
 حقيقةي  حلمك إلمن أجل تحويل الخصائص األربعةي افهم 
 واقعية؟ي هل ه. فكرة مشروعكي اختبر 
 

. آان يوجد مدرسة بقريتهاوسميرة تعيش بعيدًا عن المدينة، ي آان هناك امرأة شابة تدع قصة
وقد نظرت حولها . وقد أصاب قريتها الجفاف والقحط وأصبح حصاد األسرة ضئيًال

ي  زآانو .  لألسرة دخلتوفيريمكنها رس فسالمداي  زبحياآةإذا قامت وفكرت بأنها 
من المدينة، وبعد إضافة تكلفة المواصالت ي ذلك الوقت ال يتم شرائه سوي  فالمدارس

القرية، سيكون ي إذا قامت سميرة بتفصيله فلكن و. الثمني غالي تكلفته يصبح الزي عل
وقماش وخيوط، لذلك قامت ببيع بقرة واشترت ماآينة خياطة . أرخص وسيشتريه الجميع

تم ي حتولم تدرك . بيتهاي  لتوصيل هذه األغراض إل األشخاصدفعت مبلغًا ألحدثم 
آيفية ي م ماآينة الخياطة أو حتاستخدا يةأنها ال تعرف آيفا بيتهي توصيل األغراض إل

 .واحدي مدرسي لم يتم تفصيل زلذلك و! المدرسة ي قص ز
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 شاريعم من الانيوجد نوع مهارة المشروع
  تدر دخًالمشاريع )1
 ذلكي  تفشل فمشاريع )2

 
االعتبار أربعة ي الواقع يجب أن نأخذ في وف.  نجاحًاهممشاريعيحلم الجميع بأن تحقق 

 :وهى آأساس للمشروع الجيد جوانب
 وع وسوق تسويق المنتجفكرة المشر )1
  بالمشروعالمعرفة والخبرة )2
 موارد المشروع )3
  بالمشروعد والعمل الجا إلقامة المشروعالدافع )4

 
 يكون بداية جيدة، وبدون أيًا منها لن سوف تبدئين األربعة العناصروباستخدام هذه 
 .أرض صلبةي مشروعك عل

 
 فنحن نتحدث عن عدة مهارات، فغالبًا ما نحتاج مشاريععندما نتحدث عن المعرفة بلغة ال

 السوق؟ي  ف يتمتع بالجودة لنبيعهًاهل نعرف آيف نصنع منتج. المعرفة العمليةي إل
 

ي آيفية مسك الدفاتر األساسية حت ينهل تعرف. مشاريعالمهارات إدارة ي إلونحتاج أيضًا 
  خسارة؟أم يحقق ربحًا كمشروعما إذا آان  معرفة لكي يتسن

 
ي  فاآلخرونهل يرغب . نامشروعي  سوف تساعدنا ف معرفة أشياء عن السوقآما أن

 الذيالسوق؟ من ي عل الناس تعرف أننا نعمل ف نقدمها؟ آيف سنجالتيالخدمة  المنتج أو
 السوق؟ي  ننتجها إلالتيمنتجنا وآيف سنقوم بتوصيل السلع ي سيشتر

 
، فإننا ال نتحدث عن العمل الجاد لمجرد يوم واحد، العمل الشاق الجادعن عندما نتحدث 

 دخل شروع الم فإن تحقيق،مشروع فعندما يكون لدينا. وميًاإننا نتحدث عن العمل الجاد ي
نفتح مشروعنا يوميًا؟ هل يمكن أن يعتمد ي ن لكدوفهل نحن متواج. من عدمه يعتمد علينا

  نقدم خدمة؟أمالناس ؟ هل نبيع سلعة علينا 
 

ي  نستخدمها لبدء مشروعنا تسمالتياألموال ف نحتاجها لبدء مشروعنا؟ التياألموال ي ما ه
السيدات ي لقد بدأت إحد. نتوقعقل بكثير مما وغالبًا ما يتطلب رأس المال قدر أ. رأس المال

 من مراآز النسخ  مطبوعةسخـُمشروعها باستخدام دراجة، إذ أنها بدأت خدمة توصيل ن
. مشروعهاي وقد حققت دخًال جيدًا للغاية ثم توسعت ف. مكاتب األعمالي والتصوير إل

 ا يرغبوالتي شاريعمعن ال" التحدث"ي ولكن يوجد العديد من الناس الذين ال يفعلون سو
 .اهئبدي ف
 

 .هذه األشياء قبل أن نبدأ مشروعناي يجب أن نفكر ف
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 .سميرةي  تدعالتي ذآرناها عن المرأة الشابة التيالقصة ي إلي ارجع التطبيق
 

 المعــرفة آانت تفتقر إليه سميرة؟ الذيما 
 

مدينة ليس بها من يهتم ي ف بيع برامج آمبيوتر لمراقبة الجودة ين تريد أنِكينربما قد تفكر
 .بجودة التصنيع

 
 يكون لديِكلن بذلك  ، وسوق ؟ ال يوجد إليهينتفتقر الذيهل سيكون مشروعك ناجحًا؟ ما 

 . أو زبائن عمالءأي
 

ي  بما فيحتجن إليهآل شئ قد ي ، وقد فكرن فافتتاح آوافيري رغبت مجموعة من النساء ف
 وقمن بكتابة  معًا ثم جلسن.مل للترفيه مثل التفازوعواذلك أربعة مجففات شعر بالكهرباء، 

 لتأسيس  الالزمرأس المالي للحصول علمستثمر آبير من قرض ي للحصول علمقترح 
 .المشروع مواردي وهذه ه –مشروعهن 

 
ي تبدأ مشروعًا؟ هذه المجموعة يمكن أن تكون ما زالت فآانت هذه النساء تتحدث أم هل 

ولكن آان يمكنهن البدء بمشروع صغير وآلما تعلمن ! لمال اإلعطائهنانتظار شخص ما 
تلك  باستخدام المشروع تنمية  منفسيتمكَّـن ربحال بعض وحققنالمزيد عن إدارة المشروع 

 .األرباح
 

. ظل إطار العمل الموضحي باختبار أفكار مشروعك ف مجموعات صغيرة من خاللي قوم
بعبارات عامة فكرة ي وصف"). المشروعفرصة ("السوق ي  فهانتجدي التيالحاجة ي صف

 ").وصف المشروع("مشروعك 
 

وآلما زاد . ضرورية الختبار فكرة مشروعكي ، وهتشمل أهم النقاطهذه مراجعة واقعية 
 .أآثر دقةك  تخطيط مشروعسيصبحفكرة مشروعك، تطوير ي  علإصراِرك
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  المشروعبدءإطار 
  

 

 

  المتوفرةالموارد
 )المال(

 
 الدافع

 العمل الشاق الجاد

 أساس تأسيس المشروع

 
 فكرة المشروع

 سوق تحديد ال

 
 المعرفة
 الخبرة
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 أهمية التخطيط
 المتقدمي لمشارآات المستوي أخرساعة ي إضافة إلساعة واحدة  ة للجلسةالمدة الزمنيي إجمال

 
.  لمشاريعهنسيكون لدى المشارآات مستويات مختلفة من المعرفة فى مجال التخطيط  والغرض منهمناخ التدريب

ي فتخطيط ال منظور سواء من مدير المشروعاحتمال نجاح من فتخطيط المشروع يزيد 
من أجل التخطيط ي تشجيع المشارآات علبي قوم. تخطيط األآثر تقدمًابداية المشروع أو ال

  أمرًا بحيث يصبح عليهنأن يشكل التخطيط عبئًاي ال ينبغأنه هن مع توضيح مشاريعنجاح 
أن يصبح تطبيق التخطيط حجة لتأجيل بدء ي  ينبغأنه الي وآذلك يجب أن توضحمحبطًا، 
 .المشروع

 وراق وأقالملوحة تقليب األ مواد التدريب
 لألسئلة األساسيةي رسم تخطيط

 المتقدمي أوراق التدريب الخاصة بقالب خطة المشروع لمشارآات المستو
 الموضوع من خالل قصةي التعرف عل  اإلعداد

 القصة عند الضرورة ي إضفاء الصبغة المحلية عل 
 األسئلة األساسية للتخطيطي التعرف عل  أهداف التعلم

 تخطيط المشروعإعداد خطة رئيسية ل 
وقد فكرت . ، وآان لديها ماآينة خياطةسميرةي تدعي القري إحدي آان هناك سيدة تعيش ف قصة

المدينة ي لذلك ذهبت إل. أن تبدأ مشروع تفصيل، ولكنها لم تكن متأآدة مما تريد تفصيله
 تلك  يقوموا ببيعها وأسعارالتيالمعروضات نوعية وزارت جميع المحالت لرؤية 

 تفحصتهوقد . نفس الوقتي المدرسة في أن الجميع يحتاج زي توصلت إلثم . ضاتالمعرو
المدرسة بنفس الجودة وبسعر أقل من تلك األسعار ي بعناية واعتقدت أنه يمكنها تفصيل ز

 .المدينةي المتاحة ف
 

وبذلك . منزلهاي وألنها آانت تبدأ مشروعها فكرت أنه سيكون من األفضل أن تبدأ العمل ف
دفع إيجار، ولكنها إذا قامت بذلك فكيف سيعرف الناس أن لديها مشروع ي ضطر إللن ت
 معها عندما زارت امدرسة وأخذتهالي زل عينةبتفصيل المدرسة؟ لذلك قامت ي تفصيل زل

ناظر المدرسة وأخبرته بأنها ستقوم بعمل هذا ي  عل العينة عرضتثممدرسة القرية، 
ي وقد قامت بنفس الشئ ف. ياء األمور عن مشروعهاأولالمشروع، ثم طلبت منه أن يخبر 

. للمصلين اآلخرينعملها ي علي  أن يثن المسجدإمام من طلبتو  تذهب إليهالذيالمسجد 
وأخيرًا نظرت حولها للبحث عن .  خططتهبما  بإخبار جميع صديقاتهاسميرةوقد قامت 

أنها سوف تدير وفكرت . ح مشروعهاا نجحالةي فمساعدتها ي شخص قد يكون قادر عل
 يدرنفسها دفع أجور، ولكنها آانت تأمل أن ي توفر علي البداية حتي العمل بنفسها ف

شخص ي إلتحتاج ي هف من يساعدها، أجور  لتوفيرالمستقبلي ف  دخَال وفيرَامشروعها
 .تعامل مع الزبائن بلطفالي فلمساعدتها ودود 

 
 . بشكل جيد جدًابالبحث والتخطيط سميرةلقد قامت 

 
 .إعداد خطةي  إلينقبل بدء مشروعك تحتاج مهارة المشروع

 . قبل بدء مشروعكعنها اإلجابة  عليِكويوجد أسئلة أساسية يجب
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 .سميرة بقصة الخاصةاألسئلة األساسية ي أوًال اطرح التطبيق
 

قيام ي ينبغ. نترنتإي مقهتبدأ مشروع ي قامت بها دالل وهي تجربة أخري إلي انظر: ثانيًا
المقابلة الشخصية ي إحداهما تقوم بدور من تجر:  األدواربتبادل من المشارآات نيثنتا

 .ة المشروعمدير تقوم بدوري واألخر
 

  هذا المشروع؟لماذا اخترِت .1
 

 يرتادها التياالنترنت ي فمقاه.  مخصص للنساء فقطانترنتي مقهي بسبب الحاجة إل
  دائمًاأن البيئة ليست آمنةي باإلضافة إل دائمًا مقبولة بالنسبة للنساء، تالجنسين ليس

اخترت هذا المشروع ألنه بمثابة خدمة مقدمة ي آما أنن. لعمل النساء والفتيات
 .للمجتمع، وبذلك فأنا والمجتمع يمكننا أن نحقق فوائد من المشروع

 
 تواجهينها التيالتحديات ي  بدء مشروعك؟ وما هعند واجهتك التيالتحديات ي ما ه .2

 مشروع؟الد بدء اآلن بع
 

 آانت طويلة التيأوًال اإلجراءات الحكومية :  واجهتها هىالتيالتحديات الرئيسية 
ي لزيادة المطردة فاي أدهشتنيشمل استخدام االنترنت، وثانيًا ي للغاية ألن مشروع

ي يبيع المنتجات بسعر أعل همبعضالفرصة و وايستغلاألسعار، وثالثًا الرجال الذين 
ي علي لن تكونفآونك امرأة  لمجرد ألنهم يعتقدوا أنه رائهن من السوق عند شلنساءل

 .دراية باألسعار الفعلية
 
الزوج، واألسرة، (ما هو عدد الموظفين وعدد األشخاص المستفيدين من دخلك؟  .3

 .)واألطفال، الخ
ي بالمشروع ف فقط سوف نعملي دفع أجور لموظفين فأنا وصديقتي ال أرغب في ألنن

 . ولست متزوجةمتقاعدةالى، وأنا الح الوقت 
 
 رأيك؟ي وصفة النجاح في  أن مشروعك سينجح، فما هإذا اعتبرِت .4

 
ي  يصبح مشروعأني فأمل ي ، وآلانترنتي مقهالمراحل النهائية الفتتاح ي أنا ف

 بدءهلمشروعك تخطيطًا جيدا قبل ي أن تخططي اعتقد أنه ينبغي ناجحًا، ولكن
 . سوف تقابلكالتي للمفاجآت واالستعداد وافيةي باستخدام دراسة جدو
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بدء مشروعها الخاص؟ ي تفكر في  أخرالمرأة تقديمها  يمكنِكالتيالنصائح ي ما ه .5 

 الدروس المستفادة؟ي ما ه
 

آاملة، ي  بدراسة جدو قمِتاستعدادك واعتقادك بأنِكي بصرف النظر عن مد
 وفقًا له، إذ ينتعملي  إطار زمنيجب أيضًا أن يكون لديك آما !دائمًا مفاجآتي ستجد
الحد ي  تتوقععليِك أنيجب وآذلك عليك تحديد مواعيد لنفسك إلنجاز أهدافك، ي ينبغ
 أيأنصح ي آما أنن. األقلي  عللمشروعكي المراحل األولي من الربح في األدن

 التيحي ، مثًال فمشروعهمجال ي  مشروع بأن يتعرف علإقامةي فشخص يرغب 
أتمكن من ي حتي صيانة الحاسب اآللي دورة تدريبية في صول علفأنا أخطط للح

ي إلدون أن أضطر ي  بنفسمشروعي معرفة آيفية إصالح أجهزة الكمبيوتر ف
 .لمشروعىشخص آخر ألداء هذا العمل ي العتماد علا

  
  تتمنين بشكل مختلف؟ أو هل آنِتبهي قد قمتي تكون أن  شئ تمنيِتأيهل يوجد  .6

  بتدريبك قبل بدء مشروعك؟قيام أحد األشخاص
 

ي إل أحتاج وأالصيانة الحاسب اآللى، ي لو أخذت دورات متخصصة في آنت أتمن
 . شخص لصيانة األجهزةي أياالعتماد عل

 
 مشروعك؟/ بتسويق منتجك ي آيف تقوم .7
 

 تزورها التياألماآن ي في توزيع المطويات الدعائية الخاصة بمشروعي أفكر ف
 .تبة ومدارس الفتيات ومراآز اللياقة الرياضية، الخ مثل المكاتنساء آثير

 
 ؟ مشروعك الخاص بِكفوائد أن يكون لِكي ما ه .8
 

إذا آان لديِك مشروعك الخاص أوال أن أآون مديرة نفسى، في الفوائد الرئيسية ه
يتك ألنك تعتمدين ويدعم شخصي  أقويجعلِكفإن ذلك يضًا أألحد، وي  ال تتبعفإنِك
 . المالىكاستقالل ب آل شئ  بنفسك، وثالثًا تتمتعينمليننفسك وتعي عل

 
 ؟ًالماذا تعتقدين أن مشروعك ناجح .9

 
، بعدي لم أبدأ مشروعي ناجح، ولكني أن أتمكن يوم ما أن أقول أن مشروعي أتمن
 .غضون أسبوعيني ف ءللنسا نترنتإي مقه أمل أن أتمكن من افتتاحي وآل
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ي  فالمشارآاتي بعرضها علي ورقة وقومي  التالية فئلةإجابات عن األسي واآلن اآتب
 .شكل مجموعات صغيرة

 عمله أو بيعه؟ي  فين ترغبالذي ما 
 منتجك أو يدفع مقابل خدمتك؟ي  سيشترمن 
 صنع هذا المنتج؟تكلفةي ما ه  
  ؟ أو الزبون سيدفعه العميلالذي السعرما هو 
 ببيع منتجك أو خدمتك؟ين ستقومأين  
 يمكنهم شراء منتجك؟ي السوق حتي  فِكآيف سيعرف الناس أن 
 يجب عليك دراسته بتفصيل الذي بالتخطيط بشكل آاف؟ ما مِت ُق أنِكينهل تعتقد 

 ؟أآبر
 

 .بإجاباتك، وسوف نرجع إليها فيما بعدي احتفظ
 

 ). الملحقىانظر. ( بتوزيع استمارات وقالب خطة العمل المدربةتقوم
 

ي  سيتم تغطيتها فمشاريع أن مفاهيم الضيحفهرس المحتويات، وتول  المدربةمراجعة
. نهاية آل جلسةي ف هنمشاريع األقسام المناسبة ليتم إعطاء المشارآات. جلسات التدريب

 تشجيع جميع بةرالمدي وعل.  المشارآات باستكمال استماراتهنجميعومن المتوقع قيام 
. هنمشاريع طخط باستكمالها إلعداد قمن التياستخدام استماراتهن ي المشارآات عل
ي علتستكمله المشارآات آل ي  سيتم تكليفهن بها آواجب منزلالتيالمهام ي وستكون هذه ه

 . بين الجلساتحدة
 

ي علي وينبغ. عملية التخطيطي الخبرة المتاحة ف من المشارآاتوسوف تستفيد جميع 
ي وف.  أثناء دورة التدريبهنمشاريع طالمتقدم توقع استكمال خطي مشارآات المستو

ي السنة األولي  فن ستكون مرجعهالتيالنهاية سيكون لديهن خطة تتسم بالطابع المهنى، و
المناقشات ي آما ستكون الخطة مفيدة ف. هن ودورات التخطيط التاليةمشاريعلتأسيس 

 جهات من اغيرهوالعروض المقدمة للممولين المحتملين للمشروع، والعاملين بالبنوك، و
ي عمله وفي ة المشروع قد فكرت بعمق فيما ترغب فمديرة أن وتوضح الخط. التمويل

 .آيفية عمله
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 قياس النجاح
 ساعة واحدة المدة الزمنية للجلسةي إجمال

 
 هو ه مشروع ومعيار نجاحأي الدافع لبدءويعد . مشروعيوجد العديد من األسباب لبدء   والغرض منهمناخ التدريب

بالضرورة  يتمتعن ال وقد، مشاريعخبرة بالاء ليس لديهن لكن العديد من النسو. تحقيق ربح
باحتياجات ي يفبالتأآيد المشروع الناجح و .مشاريعبالمهارات المالية الالزمة إلدارة ال

 هو األصلي  ف الربح ولكنالمجتمعي ًا فاعًال ف وعضومسئوًالالعمالء ويكون صاحبه 
 . مشروعأي مقياس نجاح

 األوراق وأقالملوحة تقليب  مواد التدريب
 الربح: تخطيطي رسم

  محليةاألمثلة، استخدام أسماء مدن وعمالتالقصة وي ف اإلعداد
 تعريف الربح  أهداف التعلم

 معرفة الفرق بين الدخل والربح 
  ة المشروع، وعائلتها، مديرإدراك أن أرباح المشروع تولد مدخرات لدعم

 .ومشروعها
ضرت ورشة عمل عن حي سلمي دن الجنوب تدعمي إحدي فتعيش آان يوجد امرأة  قصة

ي ، فهمشاريعآانت قد بدأت لتوها أحد الللموضوع ألنها ي تحمست سلم. مهارات المشروع
، ثم  نقد محليةوحدات 5قطعة سعر المالبس ي  لتشترخارج حدود دولتهامدينة ي تذهب إل
ها حققت آل هذه فخورة بأن سلمىوآانت . وحدات نقد محلية 10مدينتها بسعر ي تبيعها ف

 !بدء مشروع آخري األموال، ورغبت ف
 

 :وقمنا بسؤالها ما يلى
 بالحافلةالمدينة؟                            ي  إل تذهبين آيف آنِت-  
 نة؟               آانت تقيم بأحد الفنادقالبقاء ليًال بالمديي  إلين تضطر هل آنِت-  
                            بالطبع آانت تأآل تأآلين بالمدينة؟      هل آنِت-  
 بسيارة أجرةالنزل؟      ي  المالبس من السوق إلينحضر ُت آيف آنِت-  
  عبر الحدود؟         بالتأآيدالرسوم الجمرآية ين تسدد هل آنِت-  
 

تكلفة آل قطعة، وجدنا أن آل قطعة ي علمصروفاتها لشراء المالبس  إضافة آافة وبعد
، وآان ربحها  نقد محليةاتوحد 5 وليس وحدات نقد محلية 9الحقيقة ي  تكلفت فمالبس

غير سعيدة ي سلموآانت .  نقد محليةاتوحد 5 وليس وحدة واحدةعن آل قطعة مالبس هو 
 . توصلنا إليهاالتي بالنتيجة أبدًا

 :المشارآاتي قبل قراءة القصة اسأل خطة الجلسة ومهارة المشروع
 تحقيقه من ذلك؟ي  فين ترغبالذيدء مشروع؟ ما ب بينلماذا ستقوم

 : المشارآات عن هذا السؤال بما يلىي إحدأن تجيب بي وتوقع. اإلجاباتي سجل
 حـــالرب

 
 : بالتفصيل شرح الربحبعد ذلكي القصة ثم تابعي اقرئ

 
آسب المال ي  فنإنهم يرغبو. مشاريع إقامةي نفكر لماذا يرغب معظم الناس فيجب أن 
 المال ريتوفي  فنآما يرغبوالمدارس، ي دعم عائلتهم، وإرسال أطفالهم إلو لحياتهم، الالزم

 . لتحقيق ربحمشاريع نولذلك فإنهم يقيمو.  مرضىيصبحونالالزم لشراء دواء عندما 
 

 تحصل عليه عندما تبيع الذي المال  بعض الناس أن الربح هو يعتقدح؟ولكن ما هو الرب
 .نفس الشئل ينفالدخل والربح ليسا مرادفدخل، هذا هو الولكن . المنتجات
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 حــالرب=  المصروفات –ل ـالدخ 

 
 نقوم فيه الذيهل يجب علينا سداد اإليجار للمكان . نحتاج دائمًا أن نتذآر هذه المصروفات

ي بصناعة أو بيع منتجنا؟ هل يجب سداد مقابل المواصالت؟ هل نقوم بدفع مرتبات إل
 .مشروع أيبعض مصروفات ي ون لدينا؟ هذه هاألشخاص الذين يعمل

 
، وهذه دون أن ندرك ذلكنا مشاريع ربحي نقوم بعمل أشياء تؤثر علبعض األحيان ي ف

 لتقديم خدمة  مشروعفإذا آنا نقوم بإدارة.  المشروعتخفيض ربحي إلي  تؤد مااألشياء عادة
 خفضنبذلك مة مجانًا، فإننا المجتمع، وآنا نسمح ألصدقائنا باستخدام هذه الخدي  فاإلنترنت
 بعض الفطائر المزارعي  بالفواآه ونعطفطائرعمل إذا آنا نقوم بآذلك و.  مشروعناأرباح

وإذا آان لدينا آوافير .  مشروعنا ربحبذلك أيضًا نخفضبيته، فإننا ي المجانية ليأآلها ف
  ربحنخفضرة، فإننا أحد األيام شديدة الحراي  فًا باردًازبائننا مشروبي وقمنا بإعطاء إحد

وال . يمكننا دعم عائالتناي  ربح حتلتحقيق ًا مشروعنقيملذا يجب علينا تذآر أننا . مشروعنا
 .مشروعناربح ي  علخيارتناأثر  ولكن يجب أن نفهم ات الخيارتلك اتخاذ  بوسعنايزال

 
. نا مشروع من ذلك دعم؟ من أجل دعم أنفسنا، وعائالتنا، واألهمًالماذا نحقق أرباح

 .نموهي علمشروعنا وي  للحفاظ علوسيلتناي ومدخراتنا ه
تستوعب المشارآات موضوع الربح، وإذا لم تتمكن من التفرقة بين الربح والدخل، إذا لم  التطبيق

 . من األمثلةعدد أآبر بإضافةي قوم
 

  باعتها خالل األسبوع، وآانالتيآراسات المدرسة ي  علوحدة نقد محلية 40 مهاأنفقت 
المواصالت، ي  علوحدات نقد محلية 10، وقد أنفقت وحدة نقد محلية 50مبيعاتها ي إجمال

  األسبوع؟هذاي  أم خسارة فًاهل حققت ربح. الغداء لتناول وجبة وحدات نقد محلية 5و
 

 باعتها خالل األسبوع، وآان التياألقالم الرصاص ي  علوحدة نقد محلية 20 هناءأنفقت 
وحدات نقد  5المواصالت وأنفقت ي ، ولم تنفق شيئَا علوحدة نقد محلية 30مبيعاتها ي إجمال

 ما هو ربحها؟. الغداء محلية لتناول وجبة
 

  ربح أآبر؟ت أعلى؟ ومن حققامن آانت مبيعاته. مها وهناءي قارن
 

 مصروفاتنا، فمن غير المرجح أن االعتباري عندما نخطط لمشروعنا بشكل جيد ونأخذ ف
 .ل هذا الموقفمثي نجد أنفسنا ف

 
حيث تبيع  المدرسة لبيعها مطعمي  فطيرة وتأخذها إل100 آل أسبوع بعمل تمارا تقوم 
 100بيتها ومعها ي وعادة تبيع آل فطائرها وتذهب إل.  واحد نقدبوحدة الواحدة الفطيرة

ِك إلي حققته ألنها لم تستطع حسابه، لذا الذيوال 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

ا آانت  لتبيع فطائرهالمطعمي آل مرة ذهبت فيها إلي 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 معرفةي بحاجة إل
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  الدخل                                           المصروفات
 

 
 
 

 الداخلةاألموال     الخارجةاألموال    
 
 

  ححــــــالربالرب
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 الدفاتر األساسية للنقدية: التمويل
 ثالث ساعات المدة الزمنية للجلسةي إجمال

 وهذه الجلسة ،الستمرار المشروع ونموهالالزمة دخار  مفاهيم الربح واالناشرح فيما سبق  والغرض منهمناخ التدريب
ي للرقابة علرئيسية الداة واألالنقدية ي ل الرقابة الرئيسية عللعرض وسائمخصصة 

  مالية بخبراتيتمتعن المشارآات  أنقد تجدين. دفتر النقديةي وهالمصروفات وتتبع الدخل 
يتمتعن بقدر أآبر ي الالت المفاهيم األساسية للمشارآات شرحي التوسع فيمكن لذا . مختلفة

 .من الخبرة
 قليب األوراق وأقالملوحة ت مواد التدريب

دفتر ( من الدفاتر المالية 2و) مدخرات، الدائن، المدين( تطبيقات 3 يوضحي رسم تخطيط
 ) األرباح والخسائروحسابالنقدية، 

 أمثلة - دفتر النقدية : وأوراق التدريبي رسم تخطيط
  التدفقات النقديةأداة تتبع: وأوراق التدريبي رسم تخطيط

 أن مشاريعات المدير يمكن للنساء ي التيقائمة بالبنوك والمؤسسات األخربإعداد ي قوم اإلعداد
بقدر اإلمكان ي وقوم).  للمشروعيًا جارًاحسابو(هن مشاريع لمدخرات ًا حسابلديها يفتحن
. الخدماتتقديم هذه ضاها آل مؤسسة مالية مقابل ا تتقالتي المصروفاتبين مقارنة  بتوفير

 دعوة آما يمكنِك.  ماليةآل مؤسسةي بالمسئول فالتصال  معلومات ابتوفيري آذلك قوم
يجب أن يشمل آما . امشروعهب إدارة النقدية إجراءات لوصف  المحليةمشاريعأحد الة مدير

دفاتر النقدية، ودفاتر األستاذ، أو سجالت النقدية، (يومية الدفاتر ل التدريب عرض
مالية ي  حاسب آل برامجي أيأضيفتمان، وإذا آان األمر مقبوًال وسياسات بطاقات االئ

 )مشاريعالي مستخدمة ف
  لحماية نقدية المشروع الالزمةفهم الممارسات  أهداف التعلم

 معرفة الدفاتر األساسية إلدارة نقدية المشروع 
 معرفة شكل دفتر النقدية أو قائمة التدفقات النقدية 
  للمشارآاتألموال الشخصيةلبدء وممارسة مسك الدفاتر  

آل تقوم امرأتان مختلفتان و. الدواجن بيضبيع ل الدواجن تربية مشروعبعض النساء بدأت  قصة
 ذلك تسجيلإعطاء خصم لصديقاتهن دون  بالنساءهؤالء وتقوم . يومين بجمع البيض وبيعه

تقوم و. أحيانًا باستخدام أموال بيع البيض لشراء مشروبات لعائالتهنيقمن آما . الدفاتري ف
وتقوم . الدفاتري  فتسجيله دون سداد ثمنه أو  الخاصنه الستهالآأخذ بيضبمنهن العديد 

ي وف. الدفاتري المسئولة عن النقدية بتحصيل األموال منهن ولكنها ال تقوم دائمًا بتسجيلها ف
يقم أحد بتحصيل وأحيانًا ال . آخر لتحصيل األموالبعض األحيان تقوم بإرسال شخص 

 تضيع آانت وأحيانًا. منزلهاي معها إلإلى أخذ األموال بائعة المما يضطر البيض بيع أموال 
أحد األيام قام زوج ي وف. لة عن النقديةلمسؤو أو يتم سرقتها قبل إعطائها لاألموالهذه 
 أموال لشراء أيةي  آانت تحتفظ به، ولم يتبقالذيعن النقدية باقتراض المال لة لمسؤول

، ولكن لم المحققةالنساء عن األرباح ي سألت إحدي االجتماع األسبوعي وف. للدواجنطعام 
 وترآن غضبًا بعض النساء واستشاطت.  أم خسارةًا ما إذا آن يحققن ربحتعرف أيًا منهن

 .االجتماع
 هذه القصة؟ي ماذا حدث ف 
 األموال؟ي الطريقة الصحيحة للرقابة علي هل هذه ه 
 ربح أم خسارة؟تحقيق ي  إلهذه الطريقةي هل ستؤد 
 تغييرات؟أي اقتراح ِكهل يمكن  

 

من وقبل أن يبدأن، ق. DVDي دي في بيع أفالم دلقررت مجموعة من النساء بدء مشروع 
 أفالم  مختلفة ببيع امرأة تقومآل يوم أي. العمل بالتبادلي قد اتفقن علوبتنظيم المشروع، 

 .المالي آما أنهن وضعن قواعد للرقابة عل. دىي في الد
يقمن بإعطاء ، ولم الدفاتري  ف البيعوقمن بتسجيلي دي في د مأفال ببيع وقامت النساء

 .الدفاتري هذه الخصومات ف تسجيل ألعضاء المجموعة معي خصم سو
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إيصاالت ي ف القيمة مع مراجعة يوميًا  بيع األفالمعن النقدية بتحصيل أمواللة لمسؤواتقوم  

 تقومو. آل مرةي فلة لمسؤولتغيير ثبات دفتر إلي  بالتوقيع فوتقوم جميع النساء.  األفالمبيع
 تراجع التيطريقها للمنزل باالتصال بسكرتيرة المجموعة ي فعن النقدية لة لمسؤوا

البنك مرتين ي  ف المشروعوتقوم المجموعة بوضع أموال. دفتر النقديةي سجلها فتاألموال و
ية آل شهر، يقمن بقراءة نهاي ، وفالصندوقي فالنقدية يتم تحديد آل اجتماع ي وف. أسبوعيًا

 .البنكبقائمة تلخص الدخل والمصروفات والربح والودائع 
 
 هذه القصة؟ي ماذا حدث ف 
 األموال؟ي الطريقة الصحيحة للرقابة علي هل هذه ه 
 ربح أم خسارة؟ي إلهذه الطريقة ي هل ستؤد 
 تغييرات؟أي اقتراح هل يمكنِك  
 

 ثابتةممارسات ي تبني لإ مشاريعات مدير نحتاج آإذ. والناأم" إدارة"ي حاجة إلي نحن ف مهارة المشروع
 .أموالناي للرقابة عل

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

 . لديناالتياألموال 
 
 .بالخزينة النقدية وإيداع بصفة دورية بالبنوك إيداع األموال أيتأمين األموال، ي ينبغ -
 
لكن إذا آانت وسيكون هناك استثناءات لذلك، و. )بالدين (نبيع باألجلأن ي ينبغال  -

ديون ، فإن المشروع يمكنه إنشاء دفاتر لتتبع الالبيع باألجلعدم ي القاعدة األساسية ه
 .ووضع ممارسات لتحصيل األموال المستحقة للمشروع

 
 . طويلة األجلالديونتحصيل ي ينبغ -
 
ي إللقاء نظرة علي دور بشكل  األرباح والخسائرحساباد أن نقوم بإعدي ينبغ -

البداية قد نقوم بذلك أسبوعيًا ثم شهريًا ثم آل ثالثة أشهر ي وف. مصروفاتنا ودخلنا
 ).بشكل ربع سنوى(

 
وسيقوم هذا .  أو أمين خزينةمحاسبي إلي إذا آان مشروعك آبير بما فيه الكفاية، قد تحتاج

 . بالدفاترومقارنتها إيصاالت النقدية مراجعةوالموظف بمسك دفاتر يومية 
 
 عمله هو مسك دفتر  شئ يجب عليِك أن أولتجدين  بمزيد من التفاصيل،شرح هذا األمرول

 اسم هذا الدفتري ونطلق عل.  إنفاقهاومصادر وهذا الدفتر سوف يتتبع مصدر أموالِك. يومى
فبدون الدفاتر ال . المشروع وضعمعرفة ي علهذا الدفتر  ، وسوف يساعدنادفتر النقدية

 تعليمات لمسك دفتر ينوسوف تجد. (يمكننا مطلقًا معرفة ما إذا آنا نحقق ربحًا أم خسارة
 ).النقدية فيما بعد

 
نهاية ي حتي وال تنتظر.  بشكل دورىدخاراحساب ي  وضع األموال فثانيًا يجب عليِك

وضع ي حاوللذا . ية متبقية الدخارهانقدي فبنهاية الشهر غالبًا لن تجد...االدخارالشهر لبدء 
 التياألحداث الطارئة يصبح هذا المبلغ صمام أمان لتغطية بحيث مبلغ صغير آل يوم، 

 .تحدث لمشروعنا
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ي ف لمدخراتك، ولكن ًا أمينًا؟ يمكن أن تكون البنوك مكان مشروعناأموالأين يمكننا ادخار  

أحد بقام رجل حريص بوضع مدخراته فمثًال .  البنكية مرتفعةالرسوم تكون األحيانبعض 
 البنكية تزيد الرسوم  أوضح أنالذي نهاية الشهر استلم آشف حساب البنكي البنوك، وف

 من خيار أفضل) صندوق له قفل(هذه الحالة تكون الخزينة ي فف. األموال المودعةعن 
 .مكان آمني  فك لحماية مدخراتالبنوك

 
قد ال مثًال ف. البيع باألجلي  فنيتوسعويرة ألن أصحابها  الصغمشاريعتفشل العديد من ال

 السلع نيبيعو  األعمال بعض رجاللذا نجد ،ةسلع لسداد ثمنمال  البعض الناسي يكون لد
يتم ي حتبالفعل  ًاصبح بيعتال ولكن هذه العملية . اإلطالقي  عل عدم البيعخشيةباألجل 
  أموالك أيضًا، فأنِت فقط وإنما ربحكين ال تخسر آصاحبة مشروعأنِتف . السلعسداد ثمن
صاحب المحل ي في فكر.  يخلق أصدقاءن والبيع للناس باألجل ل، ثمن هذه السلعةدفعِت
 انصرفي  حت باألجل لعمالئه ثم لم يجد نقدية آافية لشراء مخزونالبيعي توسع ف الذي
 .همحلل تهراوخسشروعه مفشل  مما ترتب عليه لشراء السلعي محالت أخري لإه ؤمالع
 
 لدعم زوجك ينهاأموالك، وأنت تحتاجي فهذه ه.  األجلة طويلبالديوني ال تسمحلذا 

 الغالبي في يعنارية من خالل البيع باألجل، مما وغالبًا ما تتم األعمال التج. وأوالدك
 خطة لتحصيل وآذلكلسداد ثمن السلع مقدمًا بوضع شروط ي لذا قوم. مدفوعات مؤجلة

 .المدفوعات
لالنتظار لمدة باألجل مما اضطرهن ي مكتب حكومي ع منتجهم إل نسائية ببيمؤسسةامت  ق

مدفوعات نقدية، ي وخالل هذا الوقت لم يحصلوا عل. نأموالهي  علللحصول ًا شهر11
 . مخزون لبيعه لعمالء آخرين المال الالزم لشراء لديهنيتوفروآنتيجة لذلك لم 

 
إجراء ولكن قبل .  أم خسارةًاربحما إذا آنا نحقق ل ية دورمراجعةي حاجة إلبوأخيرًا نحن 

 . يجب مسك دفاترهذه المراجعات
ن من دفاتر النقدية وثالث ممارسات إلدارة أموال يمن المشارآات ذآر اثني اطلب التطبيق

 .هنمشاريع
 

فتح حساب أن تذهب إليها ل مشروع أي لصاحبة يمكن التيآافة األماآن المحلية ي ناقش
 .وبأقل تكلفة ممكنة بسهولة ا أموالهوإيداع

 
 . المبتدئاتمشاريع اللصاحبات دفاتر النقدية األساسية بعرضي قوم

 .المشروعب التحرآات المالية المتعلقة فإننا نكتب آل مشاريععندما نقوم بمسك دفاتر ألحد ال
 

ا من المشروع ونحصل عليهي  ننفقها علالتي  إال تلكدفتر النقديةي  ف أموالال نسجل
 عدد قليل يمكننا أن نقوم بدفع مرتبات ألنفسنا حيث يوجد. مبيعاتنا أو مقابل تقديم خدماتنا

أموال يأخذوها ي إذا احتاجوا إلو ألنفسهم، ًا راتب الصغيرة يدفعونمشاريعمن أصحاب ال
آافة أموالنا وأين تذهب، ي  من أين تأته علينا معرفةوألن.  مباشرةمن صندوق النقدية

  .دفتر النقديةي  بتسجيل آل شئ فن نقومفيجب أ
 

فتر مستقل مخصص استخدام دي فوإنما يك ،مغاليًا فيهوال يجب أن يكون دفتر النقدية 
 وال  بأعمدةًا مجهزيكوني  أما الدفتر المحاسب.الغرضي دفتر بسيط يؤد أي ف،لمشروعنا

ي  وفآدفتر نقدية، Excelبرنامج ي ف إنشاء جدول ك يمكنآما.  جهد من جانبِكأييتطلب 
لضمان عدم ضياع معلوماتك   نسخة مطبوعة إضافيةِكلديهذه الحالة يجب أن يكون 

 .الحاسب اآللىجهاز حال تعطل ي فالنقدية 
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آل  تسجيل قيمة من خالل بطريقة منظمة يكون ذلك يجب أن  النقديةتسجيلبعندما نبدأ  

 .بترتيب حدوثه اسم المصروف أو اإليرادمصروف أو إيراد وأمامه 
 

ي فهذه ه. فى أول المدةالنقدية آذلك بعد ي بكتابة عناوين لألعمدة، وقومي مو قنتبدأي ولك
 .أول المدةي  النقدية فأي. لإلنفاقجيبك أو محفظتك والمتاحة ي  بها فين تحتفظالتيالنقدية 

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

 
أحيانًا عندما نبدأ ال يكون لدينا . قبل أن نبدأ" الصندوقي النقدية ف"ينا فقط معرفة يجب عل
فيجب أن .  الداخلةاألموالعمود ي  نكتب النقدية صفر ففى هذه الحالةاإلطالق، ي نقدية عل

ال تشمل " الصندوقي النقدية ف"و. لو آان صفروي الدفتر حتي  رقم نبدأ به فأييكون لدينا 
األموال لذا فعمود . هذه اللحظةي ها فيتنفقي  لك لديِكالتياألموال ي إنما ه مدخراتنا،

 شيئَا من  بشراءصاشخقام أحد األوإذا . الصندوقي  فالتية يخبرنا بقيمة النقدية الداخل
عمود األموال الداخلة ألن المال يتم ي أموال نقوم بتسجيلها فالمقابل ي فمشروعنا ودفع لنا 

عمود ي إذا أعطانا شخص ما أموال فيتم تسجيلها أيضًا فآذلك و. وعنا مشرداخلإنفاقه 
 .األموال الداخلة

 
 أموال لشخص ما إعطاء أموال أو إنفاق يتمي متأما عمود األموال الخارجة فإنه يخبرنا 

مدخراتنا فإننا نقوم بتسجيلها ي  وعندما نضع أموال ف.خزينتنا من  هذه األموالفإنها تخرج
 .موال الخارجة ألنها تنفق من نقدية مشروعنا ويتم وضعها جانبًاعمود األي ف
 

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

أو ، فإذا أعطيت زوجك بعض النقود العمليات الماليةتسجيل آافة أموال  يوميًا وعليِك
 .العمليات هذه  تسجيلعليِك هفإن قهوة اشتريِت وأ مبيعات حققِت

 
ي األسبوع، حتي  نقوم بذلك سبعة أيام فأي، وآل يوم نقوم بكتابة تفاصيل ما حدث ألموالنا

يذهب ي  بعض المال آك زوجإذا أعطيتي  حتربما...إذا مرضنا فإننا نظل نمسك الدفاتر
مسك ي ف يفالبد أن تستمر تك عائلةريازب إذا قمِتي وحتبكتابة ذلك، ي قوملشراء الدواء 

فبدون هذه الدفاتر ال يمكننا . المواصالت والطعام الخي  فقمِت بإنفاقه ما آتابة وكدفاتر
 .معرفة أداء مشروعنا

 
الكثير من يقوم ا البد من استخدام هذه الدفاتر، حيث ذل. مشروعناي إن الدفاتر تساعدنا ف

 .نها وال يستخدمو إليهان دفاتر ولكنهم ال ينظروبمسك مشاريعالأصحاب 
 

  مشروعناآيف هو أداءالدفاتر تخبرنا  -
 الدفاتر توضح لنا أين تذهب أموالنا -
  مشروعنا وتقليل مصروفاتهزيادة ربحي الدفاتر تساعدنا عل -
  األرباح والخسائرحسابباستخدام الدفاتر يمكننا إعداد  -
 دفاترمسك  بدون  المؤسسات الماليةإحدى من قرضي ال يمكن الحصول عل -

 منتظمة
 تحديد  مشروعنا من أجلدقيقة لربحالحسابات من مسك دفاتر تعكس الالبد  -

 .الضريبة المستحقة للحكومة
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 لديك محاسبة ، سيتوفر شهر أو لمدة بمسكها لمدة أسبوعقمِت التيالدفاتر ي إلي انظر 

ها للمعيشة، ين تحتاجالتيمقدار األموال هو ما . معقولة لمصروفات معيشتك الشخصية
 من أنه يمكنك آسبها ين تعتقدالتيمقدار األموال هو م بنفسك وبعائلتك؟ ما ولالهتما

ي نفسك، فهل سيكسب مشروعك دخل يكفي اإلنفاق علمشروعك؟ وإذا آان هدفك هو 
 ؟ آاف لِكراتبلتأمين 

 
ر؟ هل المشروع  تخبرنا به هذه الدفاتالذيما .  مبسطالمثال األول، وهو مثالي إلي انظر

 ل المشروع يدعم األسرة ويولد مدخرات؟هو يحقق ربحًا؟
 

. السوق المحليةي  قامت ببيع الطماطم في التيليلدفاتر ي هذه ه. المثال الثانىي إلي انظر
 ًا جيدًاوقد اعتقدت أن لديها مشروع. غزل بعض الصوف وتقوم أحيانًا ببيعهآما أنها قامت ب

 سك دفاتر لمشروعها، وقد بدأت بم بعد ذلكثم قامت.  مطلقًاولكنها لم تقم بمسك دفاتر
 مصروفات بعض الطماطم ودفعت ا به وحدة نقدية اشترت15 ولديها المشروع

 مصروفات وحدات نقدية ودفعت 10باعت الطمام مقابل ي اليوم التالي وف. المواصالت
 وحدات نقدية وقد اشترتها مقابل 10المواصالت، وعندما سألناها لماذا تبيع الطماطم مقابل 

 قامت بشراء بعض ثم. هذا الوقت من السنة ال تكون جيدةي حدة قالت أن الطماطم ف و15
 . قامت بغزلهاالتي خالل يومين، آما باعت قطعة الصوف الخضروات وباعتها

 
  األسبوع؟هذاي  فًاربحي ليل هل حققت

 
 الربح=  المصروفات –الدخل نعلم أن 

 
عمود ي  نقوم بإضافة النقدية فسارة،أم خ ًاحققت ربحي ليلنكتشف ما إذا آانت ي ولك

آل دخلها خالل  تم تسجيلو). أول المدةي ف نقوم بتضمين النقدية وال. (األموال الداخلة
وتم تسجيل . وحدة نقدية هذا األسبوع 35قد حققت و. عمود األموال الداخلةي ف األسبوع
 وحدة 30فات  المصروهذهي  إجمالوبلغعمود األموال الخارجة ي ألسبوع فت امصروفا

 .نقدية
 

 الربح=   المصروفات –الدخل   
 

  وحدات5=  وحدة  30 – وحدة 35
 
لذا . ربحآ  وحدات نقدية5السوق ولم تحقق سوىي ف البيعي  أيام ف5ي ليل قد قضتف

 .أصابتها دهشة آبيرة
 

هو ي األسبوع التالي في ليل  أن أول شئ فعلتهينستجدي مرة أخر الجدولي وبالنظر إل
جودة تتحسن ، فمن غير المرجح أن التصرف غير حكيموربما آان ذلك .  طماطمشراء

 آانت  مشروعهادفاترتعرف آيفية قراءة ي ليلوإذا آانت . خالل فترة بسيطةالطماطم 
فقد حققت ربحًا من . خضرواتي هذا الوقت من العام أن تشتري أنه من األفضل في ستر

 . باعتهاالتيالخضروات 
 

وقد . ألطفال الرضعامالبس تبيع طماطم ولكنها قامت بغزل ي ليل لم تعد وبعد ستة أشهر
تلك الدفاتر آان ربحها سيكون مسك بدون  و.شهريَا وحدة نقدية 40ي حوالي زاد ربحها إل

 . فقط وحدات نقدية5
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استمرار المشروع من أجل  أآثر أهمية مسك دفاتر نقديةأصبح اد نمو مشروعك، دزاآلما  

 .ونموه
 

 .المتقدمي بعرض القوائم المالية واألدوات المستخدمة محليَا لمشارآات المستوي قوم
 
آيف بدأت؟ ما . مشروعهاي  بدعوة ضيفة للتحدث عن ممارسات إدارة النقدية فأيضًاي قوم
  يمكنها مشارآتها معنا؟التيالدروس ي  تفعله اآلن؟ ما هالذي
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 قالب دفتر النقدية األساسي
 

األموال / اإليراد  بيانال التاريخ
 الداخلة

األموال / المصروفات 
 الخارجة

 ع، م، خ/ التوضيح 

   50 الصندوقي النقدية ف  فبراير1
     
     
     
     
     
     
     
 

 1مثال 
األموال / اإليراد  البيان التاريخ

 الداخلة
األموال / المصروفات 

 الخارجة
 ع، م، خ/ التوضيح 

   10 الصندوقي النقدية ف ير فبرا1
 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   خيريةمؤسسةإعطاء   فبراير4
 م 3  مواصالت  فبراير5
 م 15  نشراء مخزو  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  فبراير4
 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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 المنافسة: تسويق مشروعك
 ساعتين المدة الزمنية للجلسةي إجمال

 
نفس العمالء، ي  المتشابهة تتنافس علتقدم المنتجات أو الخدمات المتماثلة أو التيالشرآات   والغرض منهمناخ التدريب

إذ . اهصنع قرارات أفضل لمشروعي عل اهساعديلمنافسة مفهوم ال  المشروعةمديرفهم فلذا 
 .أفضلبجودة  اختلفة عن منافسيه الناجح ببيع سلعة م المشروعةمدير تقوم

 لوحة تقليب األوراق وأقالم المواد التدريبية
 معروفة مشاريعثالثة أو أربعة دولتك من خالل تحضير ي في بإعداد مثال حقيقي قوم اإلعداد

 هاتف الاتخدمتقديم  أو أربعة شرآات لنترنتإي مقاه، مثًال أربعة  محليًاللمشارآات
 .المحمول

 معرفة أهمية المنافسة  لمأهداف التع
  تهديد تنافسىأيوصف  
 وصف االستجابة المناسبة 

باقات  يوجد صف طويل من محالت الزهور، بعضها يقوم بعمل العاصمةسوق ي ف قصة
د ترتيبات المواسم، وبعضها يقوم بإعداد الزهور للحفالت، وبعضها يقوم بعقي  فالزهور

تلك المحالت، وآان واحد من  فرق بسيط بين الواقع يوجدي وف. لتوريد الزهور للفنادق
ا بشكل يتسم تقوم صاحبة المحل بتحية عمالئه) 1:  أفضلهم لسببينهو المحالت تلك

باقات الزهور محل مختلفة عن زهور المحلين اآلخرين ودائماًَ تكون الزهور ) 2باألدب، 
 .تسم بذوق رفيع الزهور يومزهرياتي  اختيار أوانمتفتحة ومرتبة بشكل رائع، آما أن

وإذا آان .  مشروعنافيه يوجد الذي مكانالوقت ونفس النفس ي السوق في يوجد منافسون ف مهارة المشروع
بالتأآيد أفضل ويعملون بجد أآثر، فإنهم بشكل لديهم مهارات أآثر منا، ويعرفون السوق 

من ر ثأآعمالء ي  علبتكلفة أقل ويحصلون من منتجنا  منتجًا أفضلنيصنعووف س
 رضاي ومشروعهم حاز عل بشكل أفضل، خططوا نجد أنهم قدالنهاية ي وف. عمالئنا

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

 الميزة التنافسية؟ي هذه القصة ما هي ف التطبيق
 

نفس ي وف.  الخاصةإستراتيجيتهلديه ي آل مشروع فرد. محلىمن الواقع المثال  بعرضقم 
 .الوقت آل مشروع يتأثر بشدة بالمنافسة

 
 :ىناقش

؟ لماذا؟ هى المكونات التى تجعل مشروع أآثر تنافسية من غيرهمن ماذا تفعل المنافسة؟ 
 :يجب أن تشمل المناقشة

 للمنتججودة أفضل  
 للمنتجعرض أفضل  
 للمشروعفضلمكان أ  
  للعميلخدمة أفضلتقديم  
 

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

 
 ماذا أيضًا يمكن أن تفعله المنافسة؟

 
 هؤالء المنافسين؟يمكن أن تفعلى لمنافسة ذا ماف،  بأعالهمشاريعحد الأل ة مالكإذا آنِت
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 اط القوة ونقاط الضعف والفرص والتهديداتنق: SWOTتحليل  
 ساعتين المدة الزمنية للجلسةي إجمال

 ةمدير لرض هذه الجلسة إطار عمل إلجراء تحليل لكافة أوجه المشروع، آما تسمحتع  والغرض منهمناخ التدريب
 ه ونقاط ضعف المشروع، وتقييم نقاط قوةهامشروعي بإلقاء نظرة موضوعية عل المشروع
 لتحقيق والتخطيط ،بأمانة المشروع يواجهها التيوالتهديدات المتاحة أمامه والفرص 

 طوال حياة SWOTوسيتم تكرار تحليل . حدها األدنىي نجاح وتقليل المخاطر إلي أقص
 .تشغيله بنجاحي المشروع لتعديل خطته والحفاظ عل

 لوحة تقليب األوراق مواد التدريب
 SWOTتحليل : تخطيطيرسم 

  تقومالذي  SWOTتحليل عرض دعوة سيدة أعمال محلية لمشارآة قصة بدء مشروعها و اإلعداد
 .به

  مشروعي ألS, W, O, T الحروفي معرفة ماذا تعن  أهداف التعلم
  مشروع من خالل نقاط قوته، ونقاط ضعفه، والفرص المتاحة أمامه، أيوصف 

 . تواجههالتيوالتهديدات 
 الصغيرة مشاريعيم عمل الالعواصم، وآانت تقوم بتنظى إحدبآان يوجد غرفة تجارة  قصة

الغرفة، ولكن وجد ي وآان مجتمع األعمال يحترم منظم. مشاريع لهذه ال تدريبوإعطاء
. تقوم بالتواصل معهمال  الصغيرة الجديدة مشاريعالعديد من ال أن  بالغرفةالمنظمون

 استقبال المكالماتموظفة أسلوب  وجدوا أن  لمعرفة السبباالتصال بهمحاولوا وعندما 
ي لإ بشكل ال يدعو أجش، وآان صوتها العمالءي الرد علي ف آان فظًالديهم ية هاتفال

المنظمون وقام هؤالء ر ـّتغيي  مشكلة حت األمر يمثل هذهظلولقد .  بالعمالءالترحيب
 يةهاتفالمكالمات البصوت حسن الستقبال  يتمتع بتعيين موظف آخر المنظمون الجدد

 داخل غرفة التجارةي وظيفة أخرب للعملي موظفة األولقاموا بنقل ال آماتب االستقبال، مكب
 .تتناسب مع مهاراتها

، ونقول هى أفضل طريقة للعمللبًا ما نعتبر طريقة عملنا عندما يكون لدينا مشروع، فغا مهارة المشروع
فضل ؟ األي ه نتبعها التيالطريقة ولكن هل ".  دائمًا بهذه الطريقةلطالما عملنا: "ألنفسنا

ي آون.  لشخص آخرًامشروعنا آما لو آان ملكي إلمن النظر أغلب األحيان ي فلذا البد 
ه أآثر ينجعلتآيف يمكن أن ؟  مشروعك عمله لزيادة أرباح يمكنكالذيناقدة لمشروعك، ما 

ء؟ هل  لجذب مزيد من العمالك عمله يمكنالذيتحسينه؟ ما ي إل نيحتاجت الذي؟ ما نجاحًا
 ؟بالمهنيةبإدارة المشروع بشكل يتسم  نيقومت؟ هل مع مشروعكن العمل خرويحب اآل

 آل ثالثة أو أربعة أشهر لمعرفة ما إذا آان يمكننا SWOTجراء تحليل إل نحن بحاجة
 .نا مشروعتحسين أرباح

Strengths = نقاط القوة 
Weaknesses = نقاط الضعف 

Opportunities = الفرص 
Threats = التهديدات 

تحسين نقاط ي عل نيمشروعك بانتظام وتعملي إل نيتنظر  يجعلِكSWOTإن تحليل 
 .من الفرص المتاحة أمامك نيضعفك وتستفيد

أما الفرص . اط القوة ونقاط الضعف تحت سيطرتك، ويمكنك اتخاذ إجراء بشأنهانق التطبيق
 .استجابة لهالاالستعداد لوالتهديدات فخارج نطاق سيطرتك، ومع ذلك يمكنك 

 
. اعم وأماآن التسلية للطباعة وطباعة البطاقات وقوائم الطعام للمطمحًال ني تديرأنِكي تخيل

 آان ما إذالمعرفة وذلك  لمشروعك، آيفية إدارتكي لإ أنه يجب عليِك النظر وقد قررِت
كن أن بكل ما يم قائمة قمِت بإعدادوقد . يمكنكبقدر ما ناجحَا  ة المشروعإداري ك فأسلوب

 :يخطر ببالك بما يخص مشروعك أو عملك وتوصلتى إلى النتيجة التالية
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  أصدقائك بنصف الثمني يوميًا قوائم طعام إل نيأنِت تبيع. 

 دفتر ي بتسجيل مبيعاتك ف نيوأنت تقوم. تم بناء فندق جديد بالقرب من وسط المدينة
 .النقدية يوميًا

  بالجودةتسم ال ت بمحلك القوائم الخاصة بعضطباعة. 
 بشكل ودود مع زبائتكدائمًا  نيتتعامل. 
 المدينةي تم افتتاح ثالث محالت للطباعة ف. 
 بساعةقبلك مبكرًا  يوميًا يفتح أبوابه فتح بالقرب منِكالذيلمحل ا . 
 عن ربع السنة الحالىالمشروعبسداد رخصة ي مو لم تقأنِت . 
 الجديدةالطلبياتبعض ي لع المدينة وحصلِتي  بزيارة ثالث فنادق ف قمِتلقد . 
 إغالق األنشطة التجارية فى الشارع الذى موضوع   يناقشجلس المدينةأن مى علمت

 يتواجد فيه محلك
 

 .نقاط قوةأيًا من األشياء المذآورة تمثل ي القائمة وقرري إلي انظر
 

 . للغايةًا جيدًامسك دفاتر يوميًا يعد أمر .أ 
فالناس يفضلون الشراء من . ًا جيدًاأمراالحتفاظ بعالقة ودودة مع زبائنك يعد  .ب 

 .المزاجي شخص عصبمن  ، وليسشخص ودود ويقوم بتحيتهم باسمهم
 أنِتف. ًا جيد آان شيئًا الشراءطلباتبعض ي  للحصول عل الثالثةفنادقالزيارة  .ج 

 .عن عمل وبحثِت ذهبِت
 

 ؟نقاط الضعفي ما ه
 

، وهذا يعد  مشروعكحبيع قوائم الطعام ألصدقائك بنصف الثمن يقلل من أربا .أ 
 .نقطة ضعف.. .سيئًاأمرًا 

شراء بطاقات مطبوعة بحبر ضعيف؟ ي  شخص فأيوأيضًا لماذا قد يرغب  .ب 
بيع منتج يتمتع ي ه بأن لمشروعكسمعةتكوين ي ف ني ترغبعالم األعمال أنِتي فف

 . جودة المنتج يعد نقطة ضعففانخفاض. بجودة عالية بسعر معتدل
 . رخصة المشروعال يوجد عذر لعدم سداد .ج 

 
 .الفرصي نا ننظر إليواآلن دع

 
ي فسوف يشتر. ه بقرب وسط المدينة يمثل لنا فرصةؤ يتم بناالذيالفندق الجديد  . أ

 إدارة الفندق  إقناعيمكنِكالفندق بطاقات وقوائم طعام للمطعم الخاص به، وربما 
 .الشراء من محلك

 
 .التهديداتي نا ننظر إليدعوأخيرًا 

 
 .منافسة لمحلكي فه... ًايدة تعد تهديدالمحالت الجد . أ

  فال يمكنِكهاشروع قد قامت بسداد رخصة لمآانتأن هذه المحالت إذا غير 
 . وفتح محالتهماتخاذ إجراء حيال قدومهم

 محلكي  يفتح قبل أن تفتحالذي عمله بخصوص المحل  يمكنكالذيولكن ما  . ب
 .مبكرًا لفتح محلكي  أيضًا أن تصل؟ ربما يمكنِكبساعة
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بإشاعة إغالق الشارع الذى تعملى فيه، ربما ال تستطيعى تغيير ذلك ي إذا سمعت .ج  

 .الواقع ولكن يمكنك البحث عن موقع آخر جيد لعملك
 
 :فيما يلىي قصتنا فكري ف

 ؟ مشروعك نقاط ضعفحيالماذا يمكنك عمله  .1
  نقاط قوتك؟دعمآيف يمكنك  .2
 ؟ مشروعكآيف يمكنك االستفادة من الفرص المتاحة أمام .3
  تواجهه؟التيآيف يمكنك حماية مشروعك من التهديدات  .4

 
نقاط قوتك، ونقاط ضعفك، ي ما ه. مشروعك أو فكرة مشروعكي إلي واآلن انظر

 .ةودقيق ةموضوعيي آون تواجهك؟ التيوالفرص المتاحة أمامك، والتهديدات 
 

 البيئةي  وف مشروعكوضع بتحديده بشأن قمِتالتفكير بخصوص ما ي نبدأ ف بعد ذلك
ي  االستفادة القصو؟ آيف يمكنِكات يمكنك عمله بهذه المعلومالذيما . المحيطة بمشروعك
للفرص والتهديدات؟  نيه بشأن نقاط ضعفك؟ آيف تستجيبني ستفعلالذيمن نقاط قوتك؟ ما 

 . لمشروعكتخطيطالهذا التفكير سوف يكون بداية عملية 
 

 قمِت الذي SWOTنتائج تحليل ي  فصغيرةالمجموعات الي شارآبذلك بنفسك ثم ي قوم
 .بإجرائه
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 SWOTتحليل 
 

 
 نقاط القوة

 
 نقاط الضعف

 
 

 مسك دفاتر يومية
 معاملة ودودة مع الزبائن

 طلبياتي زيارة ثالثة فنادق والحصول عل

 
 بيع قوائم طعام يومية بنصف الثمن لألصدقاء

 حبر الطباعة جودة سوء
 عدم سداد رخصة المشروع

 

 
 لفرصا

 
 التهديدات

 
 

 هؤوجود فندق جديد يتم بنا
 

 
 ثالث محالت جديدة للطباعة

 محل قريب يفتح مبكرًا
موضوع إغالق األنشطة التجارية فى  يناقشمجلس المدينة 

 الشارع الذى يتواجد فيه محلك
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 تسويق منتجك أو خدمتك
 ساعتين المدة الزمنية للجلسةي إجمال

 
 . عملية التسويق هو العميل، فمبادئ التسويق تدور حول العميلي أهم شئ ف  والغرض منهمناخ التدريب
 لوحة تقليب األوراق وأقالم مواد التدريب

 فرص المشروعي ما ه: تخطيطيرسم 
 أسئلة التسويق: تخطيطيرسم 

  اإلعداد
لمنتج، ا: وهى (P 5P's بحرف تبدأ التي الخمس الخاصة بالتسويق وعناصرال معرفة  أهداف التعلم

 )والسعر، ومكان المنتج، والترويج، والناس
ي إحدب يقع الذيافتتاح محل لتفصيل المالبس بالقرب من منزلها ي  فالنساءي إحد رغبت قصة

قد ف. الحفالت واألفراحي  فالنساءرتديها  تالتيفساتين ال تفصيل وقررت. الضواحى
المالبس سعرًا لذا فكرت ي  أغلالمدينة أن هذه الفساتين آانت مني الحظت عندما آانت ف

ومن أجل تخفيض تكاليفها قررت أن تفتح . ق ربح آبير عندما تقوم ببيعهايأنه يمكنها تحق
.  آم من وسط المدينة2بعد ي غرفة إضافية بمنزلها، بالرغم من أنها تسكن علي المحل ف

 سوف يهتموا ديهاترت التيالناس الفساتين الجميلة ي وقد يكون المكان بعيد ولكن عندما ير
 لذا ستكون مشغولة للغاية، فإنهاالحقيقة ي وف.  تقوم بتفصيلهاالتيويأتوا لشراء الفساتين 

ولكن ابنة عمها لم تكن . لة عن المبيعاتمسؤونة عمها العمل معها آسوف تطلب من اب
  صاحبة فكرة المشروعوآانت.  مسك الدفاترية آيفوإنما تعرفتجيد التعامل مع الناس 

 .مشروعهاي ستحقق نجاحًا باهرًا ف أنها أآدة منمت
 ما هو المنتج؟

 أين آانت ستبيعه؟
 آيف آانت ستقوم بتحديد السعر؟

 آيف ستقوم بجذب الزبائن؟
 آيف خططت لمشروعها، من أين أتت بالفكرة؟

 
حاجة لرؤية بأنها ستقوم بفتح محل لتفصيل المالبس، وقررت أنها ي قررت امرأة أخر

آان  ما إذاي ثم ستر.  يرتديها الناس، وجودتها، وأين يتم صناعتهاالتيس نوعية المالب
ي وقررت أنه يمكنها تفصيل ز. البس بجودة أفضل وبيعها بسعر مميزيمكنها تفصيل م

وقبل أن تبدأ مشروعها  . بسعر أقلوبيعه  ُيـباع بالمدينةالذيذلك  من أفضلي مدرس
ثم . هم عن محلها أصدقاءتطلب منهم أن يخبرواستقوم باالتصال بكل صديقاتها وأقاربها و

 الجميع ويمكنهم نستذهب لرؤية عمدة البلدة وناظر المدرسة والقادة الدينيين، ألنهم يعرفو
المحل وبحثت ي شخص ليساعدها في وسوف تحتاج إل. اآلخرين بالذهاب إليهاتوصية 

ستقوم بتفصيل   آماوسوف تحقق أرباحًا. ترم زبائنهامن يجيد التعامل مع الناس ويحع
 .بأسعار معقولةوتميز بالجودة يي مدرسي ز

 ما هو المنتج؟
 أين آانت ستبيعه؟

 آيف آانت ستقوم بتحديد السعر؟
 آيف ستقوم بجذب الزبائن؟

 آيف خططت لمشروعها، من أين أتت بالفكرة؟
من المرجح ؟ لماذا؟ أيًا منهما بزيارته نيستقوم يًا من المحلينأ ،التسوقي ف نيعندما ترغب

 أن يحقق ربحًا؟
 

                                                 
  Product = المنتج, Price = السعر, Place = المكان, Promotion = الترويج, People = الناس 



 

 
 

 

40 

  معهد التعليم الدولى2009 ©  محفوظةحقوق الطبع والنشر

 
 

فهم احتياجات  مشروع أن تصاحبة ي أيلذا يجب عل. العميلي ناجح علالمشروع ال رآزي مهارة المشروع
ها بشأن المنتج، ني تتخذالتي قراراتك عبارة عني  هعناصر للتسويق وأول أربعة .اعمالئه
 األربع تدور حول العنصر عناصر الوهذه.  المنتج، وترويج المنتج، وسعر المشروعومكان

 بإعداد فكرة هذه العناصر أثناء قيامكي إلي انظر.  عمالئكأيالخامس وهو الناس 
 .مشروعك

 .القصتين اللتين قمنا بروايتهماي أوال تذآر التطبيق
 

 ما هو الفرق بين المنتجين؟
  سيصبح أآثر شهرة؟الذيالمنتج ما 

 ؟"تياجات العميلأآثر توجهًا الح" سيكون الذيما هو المنتج 
 المشروع؟ي  المكان عليؤثرآيف 

 المشروع؟ي لمبيعات علالة آيف تؤثر مسؤو
 المشروع؟ي  مشروع بتحديد سعر المنتج؟ آيف سيؤثر ذلك علة آل صاحبتآيف قام
  أثر أآبر؟ لماذا؟ا سيكون لهالتيا؟ ومن قوم آال منهما بالترويج لمشروعهتآيف س
  بإعدادها؟ات خطة، آيف قاما لديهآلتاهما

 
 . المكان-دعونا نختار أحد عناصر التسويق  ي وفيما يل

 
 جذابة لعمالئك؟ هل ستكون مختلفة انهيستجعلبإنشاء وآالة سفريات، آيف  ني تقومإذا آنِت

 عن الشرآات المماثلة القريبة منك؟
 

 قد يكون هذا المشروع عبارة عن.  للحكومةأعمالتأسيس مكتب ألداء ي ف ني ترغبأنِت
أن يبدو مكتبك؟ آيف  نيآيف تريد. أداء عمل مكتبى، أو توفير خدمة نقل أو توصيل

 وأن مكان عملك منظم بالكفاءة الالزمة نية وتتمتع محترفأنِكبالمكاتب الحكومية  ينستقنع
 .ونظيف

 
 وجمع  السوقمن خاللها فهم  يمكنِكالتيالطرق ي أفكار مشروعك، ناقشي  إلبالرجوع

 كاعتباري في ويجب أن تأخذ للتسويق، إستراتيجيةبإعداد أفضل قومى و. المعلومات عنه
 مشاريعزيارة الوإجراء مقابالت شخصية مع العمالء،  ووضع نفسك مكان العميل،

 .المنافسة
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 فرص المشروعي ما ه
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 لـالعميمن هو 
 

 
  لمنتجكتضعينه سوف الذي السعرما هو 

  مشروعكبترويجين آيف ستقوم

أين مكان 
 مشروعك

 

 ما هو
 المنتج
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 أسئلة التسويق
 

 ؟من هم عمالئي
 

  إليه؟ يحتاجونالذي؟ ما عمالء يحبه الالذيما 
 

 الناس

 ؟ منتجيهل لديهم المال لشراء
 

 المنتج؟ي آيف أصنع أو أحصل عل
 

 المنتج

  باحتياجات العميل؟المنتجي هل يف
 

 أين ابدأ مشروعى؟
 

 المكان

  مناسب للعميل؟ المشروعهل مكان
 

 عميل؟المنتج وتوصيله للي  سأتحملها للحصول علالتيالتكلفة ي هما 
 

 لمنتج؟ل ثمنًاآم سيدفع العميل 
 

 السعر

 هل سأحقق ربح؟
 

 السوق؟ي في  مشروعوجودب نآيف سأجعل الناس يعرفو
 

 مشروعى؟ي آيف سأجذبهم إل
 

 الترويج

 أفضل من غيره؟ي  أن منتجنآيف سيعرفو
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 التنبؤ بالمبيعات
 

 ساعة المدة الزمنية للجلسةي إجمال
ي فأن تبدأ المشارآات ي هذه الجلسة ينبغي وف. مناقشة العميلقمنا بالجلسة السابقة ي ف  والغرض منهمناخ التدريب

 . ثمنًا للمنتجحساب عدد العمالء وآم سيدفع آل عميل
 لوحة تقليب األوراق واألقالم مواد التدريب

 المبيعاتب  التنبؤ تتبعأداة: وأوراق التدريبي رسم تخطيط
 عرفه آل المشارآاتت الذيية محلال مشاريعلا مثاًال من أحدي اتخذ اإلعداد

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

 لماذا يعد من المهم التنبؤ بإيراد المبيعات؟ مهارة المشروع
 إستراتيجيةجزء من باعتباره هذه المرحلة المبكرة  ي فالمشروعيتم التنبؤ بمبيعات 

التنبؤ ي إجراء تعديالت علوسيتم ، فكرة المشروعنجاح اختبار لأيضًا باعتباره ، والتسويق
آما  .للربح المشروع تحقيق لضمان  الفعلية فيما بعدمقارنته بالمصروفاتإمكانية المبكر و

أداء ي  مستولقياس  والمبيعات الفعليةات بالمبيعلتنبؤيفضل إجراء مقارنة دورية بين ا
 .الحالية والتخطيط للعمليات المستقبليةالمشروع عمليات 

 
 ما هو إيراد المبيعات؟

 سعر الوحدة × الكمية المباعة = اإليراد
 

 اإليراد هو الربح؟هل 
 ما الفرق بينهما؟. المعادلتيني إلي ال انظر

 
 نهاإليراد وال يتم طرح المصروفات م= الدخل 

 
 : المشروع تحديدصاحبةي ومن أجل التنبؤ بإيراد المبيعات، يجب عل

 العمالء -
 أنماط الشراء -
 سعر الوحدة -

 
 :العمالء

 يمكن أن يصبحوا عمالء الذينو لمشروعا  فيهادالتى يتواجالمنطقة ي يوجد جمهور ف
 . أآثر من غيرها بالمنتج أو الخدمةمهتمةفئة  سيكون هناكاألرجح ي علو. للمشروع

 أو التعليم أو الفئة العمريةأو  )ذآر أو أنثى (ي هذه الفئة حسب النوع االجتماعتقسيمويمكن 
قد يهتموا ف. وعلى األغلب هذه الفئة ستتوفر لديها خيارات شرائية عدة. االهتمامات
بناًء و. حد منافسيكأ من منتجات بالرضى  يشعرونعمالءقد يوجد  أو ، الجديدكبمشروع

 . الجديد، والبعض اآلخر لن يقوم بذلككمشروعي  إلن العمالء نسبة مستتحول ذلكي عل
حساب عدد آذلك لعميل المستهدف ولي  الواقعتحديدالي هالتنبؤ ي في الخطوة األولعد ت لذا

 .العمالء
 :أنماط الشراء

 بتكرار وقد يقومون. رة واحدة أو عدة مراتقد يقوم العمالء بشراء منتج أو خدمة م
تقدير  يساعد علىنماط الشراء إن تحديد أف ذلكي وعل.  أو شهريًا أو سنويًاشرائهم يوميًا
 .الكمية المباعة
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 :سعر الوحدة 

المنتج أن يكون تسعير ي لذا ينبغ.  بالنسبة للمشترىته مع قيم المنتجيجب أن يتناسب تسعير
التسعير ي ن يغط يجب أآما. معرفة تسعير المنتجات المنافسةيًا ويتم ذلك من خالل واقع

الكمية المباعة لتقدير إيراد ي ويتم ضرب السعر المختار لكل وحدة ف. مصروفات المشروع
 .المبيعات

 .مجموعات صغيرةي بتقسيم المشارآات إلي قوم التطبيق
 .بعينه لمدة شهر واحدي من آل مجموعة اإلجابة عن هذه األسئلة لمشروع محلي اطلب

 
 المجتمع؟ي ع فعمالء المشروي ما هو إجمال

  للمشروع؟من الناس من المرجح أن يكونوا عمالء) أو فئات(هل يوجد فئة 
 المنطقة التجارية للمشروع؟ي  ف المحتملين العمالء المستهدفينهممن 

 المحتملين تقريبًا؟المستهدفين آم عدد العمالء 
  المحلى؟ فى المجتمع لعمالء المشروعالمحتملي  العدد الواقعما هو
  شهر؟خالل بشرائها ن سيقوموالتي؟ آم عدد الوحدات أنماط الشراء يما ه

 ما هو السعر المرجح للمنتج؟
 ما هو إيراد المبيعات؟

 
وجد اختالفات، فهذا تنبؤ وال أن تي وينبغ.  السؤال األخيرتجيب عنآل مجموعة ي اجعل

 للغاية توضيح  آانت إجابتها مختلفةالتيمن المجموعة ي اطلب. بعينها يوجد إجابة صحيحة
لو آانت تختلف ي  قبول تنبؤاتهم، حتِكوإذا آانت افتراضاتهم سليمة فيمكن. سبب إجابتهم

 .غيرهاعن 
 

  الجهديستحق أن التنبؤ بإيراد مبيعات المشروع ن يعتقدن آ إذاالمشارآات ماي واآلن اسأل
 مر األإال أنمشروع، ال صاحب يحصل عليها مكاسب؟ يوجد المبذول للحصول عليه
بقاء النشاط ي  علبأنه سيحافظلإليراد ي التنبؤ المبدئي يوحوإذا لم . يتطلب أيضًا عمًال جادًا

وآلما آان التعديل مبكر آان ذلك .  فيمكن مراجعة خطة المشروعالمشروع صاحبودعم 
 .عملية التخطيطل أفضل بالنسبة

 
ي ولكن إذا لم يعن. هامشروعي  عندما تفكر آل مشارآة فاألمر ذو أهمية آبيرةويعد هذا 

عن المشروع، وإنما ي التخلي ذلك أنه ينبغي بقاء المشروع مربحًا، فال يعنبالمبيعات التنبؤ 
تغيير المنتج؟ هل ي هل ينبغ.  القيام بمزيد من التخطيطا عليه المشروعةمديرأن ي يعن
تكاليف ي  فالتوفيرو الخدمة لجذب مزيد من العمالء؟ هل خط المنتج أي فتوسع الي ينبغ

؟ هل يصل ترويج  المنتج سعرزيادةتشغيل المشروع؟ هل يمكن ي المشتراة أو فالمواد 
من ي ة المشروع االستفادة القصومدير العمالء؟ آيف يمكن ل من عدد أآبرإلىالمنتج 

 ؟مشروعها  المتاحة أمامفرصال
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 إيرادات المبيعاتالتنبؤ بأداة تتبع 
 

  المبيعاتداتإيراب  التنبؤادخل أداة تتبع
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 استراتيجيات التسويق
  ساعات3 المدة الزمنية للجلسةي إجمال

 قامت المشارآات التييعد هذا التدريب فرصة لمراجعة واختبار استراتيجيات التسويق   والغرض منهمناخ التدريب
ي  استراتيجياتهم وتلقعرض التدرب علىالمشارآات ي علي ينبغ. إعدادها آواجب منزلىب

 . من المجموعةاألسئلة
 لوحة تقليب األوراق وأقالم مواد التدريب

 قصة لينا: أوراق التدريب
 منافسيكمنتجك أو خدمتك وليس منتج أو خدمة ي تحديد آيفية جعل العميل يشتر  أهداف التعلم

 تقديم العروضممارسة  
متك وليس منتج أو منتجك أو خدي  العميل يشترينآيف ستجعل:  التسويق هىإستراتيجية مهارة المشروع

 :األسئلة الرئيسية. منافسيكخدمة 
 من هو جمهورك المستهدف؟ )1(
 بالوفاء باحتياجاتهم؟ نيآيف ستقوم )2(
  بمشروعك؟منهيستعرفآيف  )3(

 :األسئلة التاليةي شكل مجموعات صغيرة بقراءة قصة لينا، وناقشي في قوم التطبيق
 

 )عطريةعطور طبيعية ومنتجات (يميز عطور لينا؟  الذيما 
 )طبيعية وغالية الثمن% 100آانت منتجاتها (السوق؟ ي فلينا ها ت واجهالتيمشكلة ما ال

وزارة السياحة واختارت الوزارة ي ذهبت إل(التسويق؟ ي  فإستراتيجيتهاماذا آانت 
  .)باعتبارها عميلها المستهدف

ا ذلك ولكنها لم تقم بتخفيض السعر، ولم تقم بتغيير منتجها، وآان بإمكانهلينا : أني الحظ
 .)الوزارةي اختارت الذهاب إل

 بمشروعها الخاص )الشعار (مجموعة تحمل اسمها واللوجوآما أنها قامت بتصميم (
 .)للترويج للمشروع

 
 عند  فى آتيب المشارآات2.8  رقمالقسم مراجعة بمفردها المشارآات آل آافةي علي ينبغ

 أمامي ل مشارآة بعمل عرض تقديمقيام آي عدد المشارآات ينبغي وبناء عل. الضرورة
 .صغيرةالمجموعات لا أمامالمجموعة الكبيرة أو 
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 قصة لينا

 
 الجغرافياي درجة البكالوريوس ف: المؤهالت

 غير متزوجة: الحالة االجتماعية
  سنة34: السن

 صنع عطور: نوع المشروع
 

تبدأ ي صنعاء من أجل إيجاد وظيفة أفضل آي االنتقال إلي فوبدأت لينا تفكر . 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
 
قيامها ي إلبها للزهور حي تحب الزهور وقد أدي وه. نو اآلخريشعر بهاتشم أشياء قد ال ي حاسة شم قوية، فهبلينا تتمتع و

 . العطورصنع بتجربة
 

زميالتها ي وقد تحدتها إحد.  تضعها زميالتها وتعرف مكوناتهاالتيتشم العطور ي فه. مع زميالتها بالعملوقد بدأت تجربتها 
ر طبيعية ثم دمج نباتات وزهوي وبدأت العمل علي وقبلت لينا التحد). اسكادا( آانت تضعه الذيبأن تصنع نفس العطر ذات مرة 

 .بدء مشروعها الخاصي  عل بتشجيعهااللواتى قمنصنعت نفس العطر 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  مكاتبأحدي ذلك ذهبت إلول. بعض المدخرات، ولكنها لم تكن آافية لبدء المشروع

 المبلغ غير أن ألف ريال، 600 قيمته بسيطوقد عرض عليها المكتب قرض .  مليون ريال4 أو 3ي ألنها آانت تحتاج إلقرض 
وقد . مرة أخرى ًاوضقر إعطاءها  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 مشروعها بسيطةال هاأدوات

 
 عن لمؤسسة تبحثوآانت تلك ا الصغيرة، مشاريع تساند الالتي) سيمبس(زميالتها بتقديمها لمؤسسة ي أحد األيام قامت إحدي وف

لشرآة سويسرية تملكها ) نوع من أنواع العطور% (100بنسبة ي  طبيع)نوع من أنواع العطور" (ناد"شخص يقوم بصنع عطر 
 وتقديمه العطرعملت بجد لمدة أسبوع لتحضير قد  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 لت لينا علوبعد فترة قصيرة حص. 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 د خام بكميات أآبر، ولكن تم إرسال المواد عن طريق الخطأ إلشراء مواي  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
 

. العطرية لزراعة الزهور واألعشاب أيضًا تستخدم حديقة المنزل آما آانت، تخدمة أدوات بسيطةمسالمنزل ي آانت لينا تعمل ف
 التيالوحيدة   ليناآانتزرع الزهور، ولكن ي فسحق األعشاب والزهور، وأيضًا ي ها فن بنات يساعدو6 أوالد و6وآان لديها 

  .تقوم بصنع العطور
 

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

عامة بيعها بأسعار مرتفعة ال يمكن أن يتحملها ي فسوف تضطر إلي ، وبالتالطبيعية% 100 حيث أن آافة المنتجات النقود
وزير أن منتجاتها يمنية وطبيعية وأن الوزارة يمكنها  حيث أوضحت للوزارة السياحةي 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

 
 
 
 



 

 
 

 

48 

  معهد التعليم الدولى2009 ©  محفوظةحقوق الطبع والنشر

 
 

 نوع من نمختلف الثقافات والشعوب، وعرفت أن بعض الشعوب يستخدموي عل لينا تعرفترج اليمن ومن خالل سفرها خا
آما . تصنيع هذا العطر وبدأت تروج له وتبيعه لألجانب وللكنائس خارج اليمني لذا فكرت ف. الكنائسي  ف"ناد"أنواع عطر 

 .ية وعطر نادأقامت عالقات جيدة مع العديد من األجانب المهتمين بالعطور الطبيع
 

يتعرف ي  الخاص بها حت)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
 

 :المكتسبة اتالخبر
 :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 الآتساب خبرة ف المشاتلالعديد من ي عملت لينا آمتطوعة ف. 3

 .زرع حديقتها باألعشاب والزهوري جعلها قادرة عل    مما 
 . سوريا وألمانيا منآلي عملية فصل العطور في دورات في حصلت لينا عل. 4
 

 :تطوير المشروع
وقد . وارتفعت معدالت مبيعاتهاي لسوق األجنبفى امعروفة  سنوات من صناعة العطور والمنتجات العطرية أصبحت لينا 6بعد  

آما قامت بشراء قطعة أرض لزراعتها . تقليدية مثل الرسومات واألنتيكاتوالحرف العملها لتشمل منتجات التجميل ي توسعت ف
. دفعهاي بأسعار يمكن للمستهلك اليمني لينا حاليًا بدراسة احتمال افتتاح شرآة الستهداف السوق اليمنتقوم  و. باألعشاب والزهور

 .اتحاد المستثمرين اإلناث العربي لسيدات األعمال وعضو في لس اليمنالمجب  لينا أحد األعضاءوقد أصبحت
 

 : المقدمةالنصائح
 الذاتي االعتماد عل .1
 اآلخرينالتعامل مع ي  فالدبلوماسية .2
 التصميم وعدم اليأس .3
 الكفاءة واألمانةي نجاح هالأسباب  بأن اإليمان .4
  بنجاحان المناسب الذين يمكنك العمل فيهمادراسة السوق ومعرفة المك .5
 عملهي ف نيقدرات واختيار ما ترغبالمواهب ول وفقًا لالذاتتقييم  .6
 من حولكي  بما يجرالمعرفة .7
  خطواتأي السوق قبل اتخاذ دراسة .8
 . تعاملك مع اآلخريني جيدة ودبلوماسية فومديرة محاسبة ي أن تكوني سيدة أعمال ناجحة ينبغي تكوني لك .9

 
 :كها قبل بدء مشروعن تحتاجيالتيالدورات 
  ماليًا وإداريًامشاريعإدارة الي دورات ف
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 موازنة التشغيل
 

 ساعتين المدة الزمنية للجلسةي إجمال
 ، ووضع أسعار معقولة المشروعمعرفة تكاليف المشروع مهمة لتقدير تكاليف تأسيس  والغرض منهمناخ التدريب

 . بكفاءة عمليات المشروع، وتشغيلللمنتجات
 يب األوراق وأقالملوحة تقل مواد التدريب

 3 القسم –أوراق خطة المشروع : أوراق التدريب
  النقديةاتتدفقالأداة تتبع : أوراق التدريب

سيدات األعمال المحليات لوصف مشروعها والتكاليف الواضحة والتكاليف ي إحددعوة  اإلعداد 
 .المفاجئة للمشروع

 عورمشوضع بنود المصروفات إلدارة ال  أهداف التعلم
 تخطيط المشروعبهدف الموازنة  لتحديد المصروفات يعتجم 

 .قبل بدء المشروع من المهم عمل موازنة بالمصروفات مهارة المشروع
 

ومن أجل وضع أسعار معقولة . علينا إعداد موازنةيجب  قرض ي أيمن أجل الحصول عل
بة  مراقالبد منولتشغيل المشروع بكفاءة .  المشروعيجب معرفة مصروفات لمنتجنا

وعنا، نقوم ومن أجل اختبار فكرة مشر.  الموضوعةالمصروفات الفعلية وفقًا للموازنة
 . يمكننا تحققيهالذي باإليراد ونقارنها  للمشروع األولالعام بعمل موازنة لمصروفات

  ودراسة سيكون األآثر صعوبة حيث أننا نقوم بتأسيساألولتذآر أن العام نيجب أن 
 .مشروعنا

.  مشروعكئينها عندما تبدي تتوقعالتي قائمة بكافة المصروفات بإعداد بمفردك يقوم التطبيق
 يمكنك التيآافة البنود ي اذآري وآحد أدن. آل مرة بتكلفة تلك المصروفاتي  فيئوتنب

بقدر ي فكر 3.6 – 3.1أوراق خطة العمل القسم  باستخدام. التفكير فيها إلدارة مشروعك
معرفة التكاليف ي حاولي  وخالل األسبوع التال.تخطيطك يأآثر دقة في لتصبح استطاعتك

 .أداة تتبع التدفقات النقديةي تكاليف المتوقعة فالي بذلك سجل نيوعندما تقوم. الفعلية
 

 . لنفسك أم الًا منتظمًاراتب ني آنت ستدفعما إذا  هوالتخاذه نيتضطرس الذيوالقرار الوحيد 
 

من ي وإذا لم تنته.  بالمجموعةكتزميلي  إلتكة مصروفاقائمي وقبل مغادرة الجلسة صف
 .المنزلي  فابإنهائهي ومقعمل القائمة 
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 إدارة المنتج وتكاليف التشغيل
 

 ساعة المدة الزمنية للجلسةي إجمال
العمليات التى بعض .  مشروع زيادة األرباح من خالل إدارة التكاليفأي ةمديريمكن ل  والغرض منهمناخ التدريب

مواد شراء العلى  قامتإذا " خاطئة"يمكن أن تكون  مشاريعال  التوفير فى تكلفةتهدف إلى
 ي علهذه الجلسة نؤآدي ف. تصنيع منتج منخفض الجودةوأدت إلى الرديئة ذات النوعية 

 . المشروعتخفيض تكاليفالطريقة الصحيحة والفعالة فى 
 لوحة تقليب األوراق وأقالم مواد التدريب

  تكاليف المنتجلتخفيضم دفاتر النقدية استخدا  أهداف التدريب
 ماآينات 3ولديها حجرة بها . ألطاف لديها مشروع للتطريز والحياآة واألعمال اليدوية قصة

وقد . وهذه الحجرة ملحقة بمنزلها. حياآة وغزل، ومنضدة لقص المالبس، ودوالب للنسيج
ي لغاية لذا عادت بمشروعها إل مخزن بجوار منزلها، وآان اإليجار مكلف لباستئجارقامت 
، وتقوم بتطريز مفارش النسائيةتقوم بتفصيل عدد متنوع من المالبس ي وه. منزلها

آل  تقريبًا وتذهب. الحاجةالمواد الخام حسب ي تشتري وه. السفرة، والكوفيات الصوفية
 .مختلفةال  الحياآةخيوط أو موادال لشراء يوم

 
 طاف؟ألي المصروفات المختلفة لدي ما ه 
 آيف يمكنها تقليل المصروفات؟ 

 
خصم ي  للحصول علالشراء بسعر الجملةوالشراء بكميات آبيرة : كاعتباري في خذ

التوقف عن تصنيع المنتجات و ، تتمتع بإقبال العمالءالتيللمنتجات شراء المواد و، الكمية
وفات مصرال تخفيضو، والمواصالت تخفيض تكاليف السفرو، التى ال يوجد طلب عليها
 التيالكمية ي وما هي نشتري االحتفاظ بدفاتر آافية لمعرفة متو، غير المتعلقة بالمشروع

 .هاؤيجب شرا
 . أرباحنازادت مصروفاتنا آلما انخفضتلماذا؟ . إبقاء التكاليف منخفضةي نحتاج إل مهارة المشروع

 
 يف تخفيض تكال عن آيفية معلومات المشروعةمديرل وضحيلمشروع امسك دفاتر 
ية اإلدارة  يجب استخدامها لمعرفة آيف، وإنمامسك الدفاتر وحده ليس آافيًالكن و. المشروع

 .األمثل لمصروفات المشروع
 

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

لتكاليف اي هذه ه.  أو التغليفالمواد الخام، والمواصالت، والتعبئة= التكاليف المباشرة 
 . تصنع وحدة واحدة من المنتجالتي

 
 سداد كيجب عليإذ . الكهرباءو، لمياهاو ،السوقورسوم األتعاب، = التكاليف غير المباشرة 

 . وحدة من وحدات المنتجأيبصناعة أو بيع ي موإذا لم تقي هذه التكاليف حت
 

 يجب عليِكآما . ًااح للتأآد من أن مشروعك يحقق أرب منتجكيمكنك مقارنة تكاليفك بأسعار
 بتسجيل نيتقوموعندما . التكاليف غير المباشرةي يغطمشروعك سالتأآد من أن 
، يمكنك رؤية أين يتم إنفاق معظم )األموال الداخلة(ودخلك ) األموال الخارجة(مصروفاتك 

  تكاليف من خالل التخطيط بعناية؟أي تقليل هل يمكنِك. األموال
 



 

 
 

 

51 

  معهد التعليم الدولى2009 ©  محفوظةحقوق الطبع والنشر

 
 

 .مجموعات صغيرةي  فمثالهذا الي ناقش التطبيق
. القريةفى  تقدم طعام الفطور آل صباح التي بإدارة أحد المطاعم ءنسا من المجموعةتقوم 
،  بالتبادلالطبخبوتقوم النساء . اردة طوال اليوم مشروبات ساخنة وب أيضًاالمطعميقدم و

أجرة ي ل آما تحصل ع، تحتاج إليهاالتي منهن المال لشراء المكونات امرأة آل وتأخذ
 تقريبًاآل يوم إحداهن تقوم و. اء خالل رحلتها للمدينةالمدينة ومقابل غدي المواصالت إل

 آما تقوم النساء. وجبة اإلفطاري  المستخدمة فدقيق وبعض المكوناتالبالذهاب لشراء 
وزجاجات  يا السكر والشيقمن بشراءآما . بالمكيال من آشك بجانب المطعمبشراء الزيت 
 . لإلضاءةشراء شموعي يحتجن إل  الكشك، وعند المساءالصودا من

 
 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 
  لإلضاءةعشمو

   لمن تذهب للشراءاءدغ
  زيت للطبخ

  مرتبات
 

 تخفيض التكاليف؟للمجموعة  يمكنآيف 
 

جودة ي  مع اإلبقاء عل تخفيض أيًا من هذه التكاليفهل يمكنِك. تكاليف مشروعكي اذآر
 المنتج وخدمة العمالء؟

 
 .ضها لعرمشاريعآل مجموعة اختيار مثال المطعم أو أحد أمثلة الي علي ينبغ
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 ية النقداتتدفقال
 ساعة المدة الزمنية للجلسةي إجمال

.  ومصروفات التشغيلبالمبيعاتإيراد ب  التنبؤبين مشروع تجمع يأل التدفقات النقدية إن  والغرض منهمناخ التدريب
معلومات   المشروعلصاحبة وتوفرفقائمة التدفقات النقدية تقارن الدخل بالمصروفات، 

 .تضع خطة للتعامل مع هذه الفتراتي بها نقدية آافية لك لن يوجد التيفترات ال بشأن
 أوراق التدريب وأقالم مواد التدريب

 أداة تتبع التدفقات النقدية: تخطيطيرسم 
 ملخص التدفقات النقدية: تخطيطيرسم 

 قيام آل مشارآة بتقدير مصروفات مشروعها مني أآدت. موازنات التشغيلي راجع اإلعداد
المشارآات عرض التنبؤ ي حدإمن ي وقبل الجلسة اطلب. كمال موازنة التشغيلاستو

 .بمبيعاتها ومصروفات تشغيلها آمثال
 م قائمة التدفقات النقدية لمقارنة مصروفات التشغيل باإليرادااستخد  أهداف التدريب

 مشروعم قائمة التدفقات النقدية لتحديد قيمة النقدية الالزمة لتكاليف تأسيس الااستخد. 
تقارن إيراد المبيعات ي فه. تعد قائمة التدفقات النقدية من التقارير المالية األساسية مهارة المشروع

وقعاتنا تي  بناء علفيما سبقبمصروفات التشغيل خالل فترة معينة، وآال منهما قمنا بإعداده 
 مشاريع ولكن الالبداية،ي يمثل تحديات فوقد يبدو األمر معقدًا و. بالمشروع) تنبؤاتنا(

 . من هذه التقاريرتستفيد آثيرًا
 

موال  األ أو مواعيدتيوقت/تاريخ تم التنبؤ بها لمقارنة التينستخدم قائمة التدفقات النقدية 
الوقت المتوقع أن  توضح إذ أنها. )المصروفات(واألموال الخارجة ) اإليراد(الداخلة 

 آما توضح ، المشروعفات تشغيلدية آافية لتغطية مصرونقي  علنا مشروعيحصل فيه
 . يحققهالذيوفقًا للدخل تغطية مصروفات تشغيله ب قائم مشروع آيفية قيام

 
 أموال المشروع تحديد قيمة صاحبة تستطيع، بها حديثا بدء العمل  تمالتي مشاريعالي ف

توفير هذه ي  إلتحتاج  المشروعصاحبةف. واستدامته  المشروعلتأسيس التشغيل الالزمة
ي طلب دعم العائلة واألصدقاء، أو طلب الحصول علخالل قدية من المدخرات، أو من الن

 .المشروع مصروفات تأسيستغطية قرض ل
  

. مصروفاته من إيراداتهي وبصفة عامة فبمجرد أن يصبح المشروع مربحًا يجب أن يغط
الشهور أحد ي  المصروفات فتزيد قد أي.  يكون موسميًامشاريعبعض الي  العمل فغير أن

ن اإليراد عند نضوج وفمثًال يجمع الفالح. يما بعدأو ربع سنة معين، وتتحقق اإليرادات ف
حساب الضرائب ي ويكسب المحاسبون أموال عندما يضطر المواطنون إل. المحصول

تمكنه من أموال آافية ي علالمشروع  يحصل والوضع المثالى هو أن. المستحقة عليهم
 خطة تم إعدادإذا ف. التى يكون بها نقص فى اإليراداتات فترالي  مصروفاته فتغطية

 . تلك الفتراتفىالمشروع  ذلك استدامة لـسوف يسُه األموالالدخار 
 

تسجيل اإليراد ومصروفات التشغيل الذين تم ب ات النقديةاستخدام أداة تتبع التدفقبي قوم
استخدامها لتتبع اإليرادات والمصروفات الفعلية بمجرد بدء تشغيل ي آما ينبغ. االتنبؤ بهم
 .المشروع
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 .هيتوقعأن ت فهم أفضل لما يجب سيتكون لديِك يةالفعلاألرقام  بتنبؤاتكمقارنة من خالل و 

إنذار مبكر عندما تتغير المصروفات أو اإليرادات عن النمط المعتاد بمثابة آما أنه قد يعد 
 .اتكأو عن تنبؤ

 
فإذا . السلع أو الخدمات باألجلببيع  مشاريعال تقومأال ي  ينبغعمومَافيما سبق قلنا أنه 

 طرح هذه عليِكف وحدات، ولكنك خططت لبيع وحدتين لعائلتك باألجل، 10 مبيعات توقعِت
مقابل الوحدتين  مالي علي  لم تحصلفأنِت.  مشروعكمبيعاتي المبيعات من إجمال

فإذا .  بالمقابلمالي علي لم تحصلو مقابل المواد الخام مال دفعِت، ولكنِك ين باألجلتالمباع
 - الصحيحي  هو القرار اإلدارفيها البيع باألجل حاالت يكون  هناك- باألجل نيستبيعآنت 

ي وبمجرد تحصيلها وحصولك عل. كيوند فيما يتعلق بتحصيل ةحريصي فيجب أن تكون
 .نقدى التدفق ال هذا تسجيليجبالنقدية، 

ويجب .  الخاصة بمشروعها تتبع التدفقات النقديةأداة عرض اتالمشارآي حدإمن ي اطلب التطبيق
 :صفبو أن تقوم المشارآة

 )التنبؤ بمبيعاتهاي بناء عل(اإليراد  -
حدة، وستقوم األداة بجمع ي بنود المصروفات آل علي بناء عل(مصروفات التشغيل  -

 )مصروفات التشغيلي إجمال
 ) المصروفات، وتقوم األداة بحسابه–اإليراد ي يساو(يل دخل التشغ -
ي  من أنشطة أخر خارجةقد تحدث تدفقات نقدية(ي النقدية من أنشطة أخري صاف -

وإذا تمت مبيعات باألجل فيجب . النقدية الالزمة لشراء معدات لمرة واحدةمثل 
 .)طرحها

داخلة ولد تدفقات نقدية قد تت(ي  يتم الحصول عليها من أنشطة أخرالتيالنقدية ي صاف -
وتقوم األداة بتجميع إجماليات ) (مثل تحصيالت لديون قديمةي من أنشطة أخر

 ).النقدية، ورصيد النقدية آخر المدةي التغير في النقدية، وتوضح صاف
  رصيد نقدية موجب؟المشارآةي قد يكون لدي مت

 ؟نقدية لتأسيس مشروعهاي  المشارآة إلهل تحتاج
 

باستخدام أداة تتبع التدفقات النقدية ملخص التدفقات النقدية ي إلاإلجماليات بتحويل ي قوم
 التدفقات النقدية الداخلة والخارجة لفترة معينة هذا الملخص يوضح. المشارآةب الخاصة
 . شهور أو سنة3  ما تكونعادة

 
هذا  ماستخدا يةآيفي في فكر. "فائض" يسمى ذلكموجب إذا آان رصيد النقدية آخر المدة 

 ني بذلك بالفعل؟ هل ستقومقمِتي تكونبدفع مرتب لنفسك إذا لم  نيهل ستقوم. الفائض
 لتغطية هنيستخدمست هل بادخار الفائض؟ نيالمشروع؟ هل ستقومي  ف الفائضباستثمار

سداد ي  فهنيستخدمست ديون فهل أي المستقبل؟ وإذا آان لديِكي التدفقات النقدية السالبة ف
 ديونك؟

 
 بين قوسين،  الرصيدذلك بوضع قيمةي ن رصيد النقدية آخر المدة سالبًا، فوضحوإذا آا

 فيه نقديةوضع يكون رصيد الي  البقاء ف ومشروعِكأنِت ال يمكنِك. "عجز" ويسمى ذلك
؟ هل تغيير عمليات مشروعكي حاجة إلي  فهل أنِتعليك إذًا التفكير . بالسالب لفترة طويلة
عليك االستمرار بنفس الطريقة؟ ما هو مقدار ي  هل ينبغ؟السوقي وضع المشروع جيد ف

المصادر المتاحة ي نقدية؟ ما هي فيها إل ني تحتاجالتيالمدة ي ه وما هين تحتاجالتيالنقدية 
 أمامك؟

 
 .ملخص التدفقات النقديةي يتم تسجيل هذه التوصيات ف
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 حساب الربح والخسارة
 ساعة المدة الزمنية للجلسةي إجمال
لذا سيتم شرح منهج . الجميع فهمهي أمرًا يسهل علقد ال يكون حساب الربح والخسارة   والغرض منهالتدريبمناخ 

 .تفصيًالومنهج أآثر ي أساس
 لوحة تقليب األوراق وأقالم مواد التدريب

 حساب األرباح والخسائر األساسى: تخطيطيرسم 
 أداة تتبع األرباح والخسائر: تخطيطيرسم 

 بيوتر محمول إذا آان متاحًاآمبيوتر أو آم
 األرباح والخسائر بعرض حساب ني ستقوم آنِتما إذاي  قرر.خبرة المشارآاتي في فكر اإلعداد

ي  لتقديم المفهوم ثم االنتقال إلمبسطمن الممكن استخدام شكل . التفصيليأو ي األساس
 ًا جيدثاًال فكرة مشروعها م قد تمثلالتيأحد المشارآات ي اختار. التفصيليالحساب 
 .التفصيلي ألرباح والخسائرا لحساب

 . من سجالت المبيعات والمصروفاتالربح والخسارةمعرفة آيفية حساب  أهداف التعلم
 األرباح والخسائر مرة أسبوعيًا أو مرة شهريًا عند بدء حسابإعداد ي آما ذآرنا سابقًا ينبغ مهارة المشروع

 . ثالثة أشهرإعداده آلبعد ذلك ثم يمكن . المشروع
 

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

 . األرباح والخسائرحساب
 
األموال الداخلة  مصدر تتبع سنحاول نقوم بإعداده الذي األرباح والخسائر حسابي ف

 يتعلق اإلدخال، هل فى حساباتناولهذا قمنا بوضع عنوان لكل عملية إدخال . والخارجة
ه  تم الحصول عليالذيمعرفة الدخل ي فنحن نرغب ف. بالعائلة أم بالمشروع أم بالمدخرات

ي  ننفقه علالذيالقدر معرفة ي آما نرغب ف.  تكلفة إدارة المشروعآذلكمن مشروعنا، و
  تتبع مدخراتنا ألنها سبيلنايجبوآذلك .  بحكمة أم الآان هذا اإلنفاق يتم ما إذاعائلتنا، و
 .مستقبل أفضلي  إلالوحيد

 
 . قراءته عليِكجعل من السهلت ة معينصيغة األرباح والخسائر له وحساب

 . األساسىألرباح والخسائرا حسابتوضيح ي علي  المثال التالكسوف يساعد التطبيق
  

 حسابي إلي ثم انظر.  فبراير1 يبدأ بيوم الذيدفتر النقدية لألسبوع ي إلي أوال انظر
 .األرباح والخسائر

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

 
 60 فبراير مستخدمًا 1 يبدأ بيوم الذياألسبوع ي إن األرقام تخبرنا بأن المشروع بدأ ف

 . آانت بحوزة المشروع عند بدايتهالتيالنقدية ي وحدة نقدية، فهذه ه
 

وهذا هو مجموع عمود األموال الداخلة، .  نقدية وحدة55قدره  دخل تحققوخالل األسبوع 
 .سطر الدخلي ومسجل علبوع دخل األسي وهو إجمال
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 تم الحصول معرفة ما إذا آان هذا الدخل ناشئ عن المشروع، أو ربماي حاجة إلي ولكننا ف 

عمود ي جميع اإلدخاالت ف.  صاحبة المشروع من أحد األقارب أو من مدخراتعليه
 اتتحققت من عملين آافة األموال أ نفهم من ذلك، " م"األموال الداخلة أمامه حرف 

ام خانات متم إدخال صفر أ تم إدخاله أمام خانة المشروع، آما 55لذا فإن رقم . المشروع
 . أموال هذا األسبوعةأيالعائلة والمدخرات ألنهما لم يقدما للمشروع 

 
ي ف اتضافاإلمعرفة قيمة ما سيتم إنفاقه خالل األسبوع وذلك من خالل ي اآلن إلنحتاج 

سطر ي  وحدة نقدية، فهذا مكتوب ف33 هو اإلنفاقي إجمال. عمود األموال الخارجة
 شئ أنفقنا هذه األموال؟ فنحن نقوم بإضافة ي أيولكن عل. المصروفات تحت رقم الدخل

ثم نكتبها ) ع(العائلة ي  تم إنفاقها علالتيوعمود األموال الخارجة ي  فحدةي علآل شئ 
 ونكتب إجماليها بجانب )م (مشروعثم نقوم بإضافة آافة البنود الخاصة بال. بجانب العائلة

 ونكتب إجماليها )خ (المدخراتي  نضعها فالتيوأخيرًا نقوم بإضافة األموال . المشروع
 .33ي وإذا قمنا بجمع هذه األرقام معًا يجب أن يكون اإلجمال. بجانب المدخرات

 
 الربح=  المصروفات –الدخل علمنا أن 

 
           55   -  33 =       22 

 
لعائلة ووحدة نقدية اي عل وحدات 6أنه تم إنفاق ي الحظ.  وحدة نقدية22قق ربح قدره تح

توفير الدعم لذاته وللعائلة ولعمل ي لذا فالمشروع ناجح وقادر عل. مدخراتالي علواحدة 
 .مدخرات أيضًا

 
لربح  فبراير؟ نقوم بإضافة ا8 يبدأ بيوم الذيقيمة النقود المتاحة لبدء األسبوع ي  ما هإذًا
 . فبراير8ي  فبراير لمعرفة النقدية ف1ي ف" الصندوقي النقدية ف"ي إل
 الصندوقي النقدية ف يمكن حساب هذه النتيجةوللتأآد من   وحدة نقدية،82 = 22 + 60 

 . وحدة نقدية82 بنفس القيمة  تكونأني  ينبغالتي
 

 إنفاق نقدية خالل ِكنبداية األسبوع، يمكي ف" بالصندوقنقدية ال"بعض  ِك لديعندما يكون
 حسابي وهذا سوف يظهر آخسارة ف. (يحصل عليه المشروع أآثر مما هذه األسبوع

 التي"  بالصندوقالنقدية "وإذا حدث ذلك فسوف نطرح خسارتنا من ). األرباح والخسائر
 .بدأنا بها هذا األسبوع

  
ي  فمشروع المصروفات لتغطية كاستخدام مدخراتي إل نيضطرقد تبعض األحيان ي ف

توضيح ي تذآرالهدف من المدخرات، ولكن يجب عليِك أن ت هو فهذاالحاالت الطارئة، 
حالة ي  فعمود األموال الداخلةي ت فبوضع المدخراي  قومأي.  المشروعدفاتري ذلك ف

 .ة المشروعخزاني أموال ف وضعبي مرة أخرقمِت  استخدامها، ألنِك
 

 راتب مقابل إدارتك للمشروع،ي حصول علال يمكنك ك،إنشاء مشروعبي تقومعندما 
وسوف يعكس دفتر النقدية ). أموال خارجة( من مصروفات المشروع الراتبوسيعتبر هذا 
ال يمكن أخذ ف ، للغايةةحازمي  يجب أن تكونذلكي وعل. المشروع فقطمصروفات 
 .لعائلة من المشروعاي لإلنفاق علمصروفات 

 
استكمال أداة تتبع ي هن علمشاريعقمن بالتخطيط لي ويجب عليك تشجيع المشارآات الالت

 .Excelيمكنهن استخدام برنامج ي الالت لمشارآاتا وباألخص ،األرباح والخسائر
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 كمن المهم تتبع التدفقات الداخلة والخارجة للنقدية آل شهر لمعرفة ما إذا آان مشروع 

تعد ي اح والخسائر لهذا الغرض، فه استخدام أداة تتبع األربِكويمكن. أم خسارة ًايحقق ربح
  الفرصة المشروعةمدير لتتيحمرحلة تأسيس المشروع، آما أنها ي أداة تخطيط فبمثابة 

ويمكن استخدام . لمشروعا بدايةي فلتنبؤ باإليرادات والمصروفات واألرباح أو الخسائر ل
إذ .  المشروعنفس الشكل لتتبع اإليرادات والمصروفات الفعلية خالل آل عام من تشغيل

توجيه ي علمقارنة اإليرادات والمصروفات واألرباح الفعلية بالمتوقعة يمكن أن تساعدك 
 . المستقبليةكمشروععمليات 

 
أرقام اإليرادات ي التنبؤ بالمبيعات، وادخلي لإي  األرباح والخسائر انظرحسابوالستكمال 

ي إجمالي ثم اطرح. روفاتاجمعى اإليرادات واجمعى المص.  األرباح والخسائرحسابي ف
 .لعام األولاأرباح أو خسائر من أجل التنبؤ باإليرادات ي إجمالالمصروفات من 

 
 بالمبيعات المشارآاتي  باستخدام تنبؤ إحد أداة تتبع األرباح والخسائرقالبي استخدم

ي  األرقام فبإدخالي أو محمول، قومي شخصي  حاسب آلتوفرحالة ي وف. والمصروفات
 . لتوضيح آيفية استخدامهاExcelبرنامج ب تتبع األرباح والخسائراة  أدقالب
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 يحساب األرباح والخسائر األساس
 

 م ع خ األموال الخارجة األموال الداخلة انـــــــــــبي التاريخ
   60 الصندوقي النقدية ف  فبراير1
 م  10 مبيعات  فبراير2
 ع 3  شراء خضروات  فبراير2
 م  10 اتمبيع  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

 
0 

55 
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 األرباح والخسائرأداة تتبع 

 

 األرباح والخسائرتتبع  أداة ىادخل
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  التسعيرإستراتيجية
 

 ساعة المدة الزمنية للجلسةي إجمال
، آما التنافسيةي  والقوالعميلي هن وهمشاريع بدراسة األوجه الخارجية ل المشارآاتقامت  والغرض منهمناخ التدريب

نتاج  إلهنمشاريع  تتحملهاالتي تكلفةالي هن وهمشاريعالجوانب الداخلية لي تعرفن عل
ي  سوف تساعدهن عل الماليةنمعلوماتهو بالسوق ن معرفتهوبذلك فإن.  والخدماتالسلع

 .تحديد سعر المنتج
 لوحة تقليب األوراق وأقالم مواد التدريب

 دراسة حالة: أوراق التدريب
 قرار التسعيري  تدخل فالتيفهم العناصر   أهداف التعلم

 سعر المنتجي فهم أن تكلفة المنتج ليست ه 
سفح جبال أطلس الشاهقة ي وتقع القرية عل،  آم جنوب مراآش45بعد ت قرية عزيب قصة

ائحين، إذ ة للسالواقع يوجد بالقرية تجارة رائجي وف.  زيارتها من مراآشللسائحينويسهل 
 وهذه . بها مجموعات سائحين سيارة الند روفر60ي  إل سيارات5 يوميًا من  من القريةتمر

رؤية المناظر لمراآش إلتاحة الفرصة للسائحين ي شرآات السياحة فالمجموعات تنظمها 
 .الطبيعية خارج مراآش

 
قرية عزيب يقمن بغزل السجاجيد باأللوان األحمر واألصفر واألزرق ي والنساء ف

 ، ولكن ليس لديهن فكرة عن آيفية نبيع سجاجيدهي ويرغبون ف. واألخضر واألبيض
وال يعرفون . مراآشي  تباع فالتيعرفون سعر السجاجيد وال ي. للسائحينسجاجيد التسعير 

 .مراآش أم الي  المنتجات والخدمات واألسعار فيفضلون نوالسائحما إذا آان 
ربح ي أن تحققعليِك  يجب إذ. األساس عبارة عن عملية تفاوضي إن تحديد السعر ف مهارة المشروع

منتجك ذات قيمة أن ب يقتنعأن وزبونك يجب . معقولأجر ي علي لتغطية تكاليفك وتحصل
 .له
 

 :ىيجب عليك أن تعرف
 العميل؟ي تكلفة صنع وتقديم المنتج أو الخدمة إلي  هما
 

  تفرضه المنافسة؟الذيما هو السعر 
 

 يستطيع العميل الذيالقيمة أو السعر ي لماذا يعد المنتج أو الخدمة ذو قيمة للعميل؟ ما ه
 ؟دفعه

 
 سعرف.  بالنسبة للعميل المنتجسعري  ليست ه بالنسبة لِكج المنتتصنيعأن تكلفة ي الحظ

 .كاستمرار مشروعي علي تحافظي  لكمن تكلفتهي منتجك يجب أن يكون أعل
آيف .  لمنتجكعملية تحديد أفضل سعري مجموعات صغيرة بالتفكير ف من خاللي موق التطبيق

 بتحديد سعر هذه السجاجيد؟ نيستقوم
 ته؟معرفي إل ني تحتاجالذيما 

 ها؟ين تحتاجالتيالمعلومات ي عل نيآيف ستحصل
 الخدمة أو المنتج ؟ قيمة تزيد سوف التيالتحسينات ي ما ه
 حساب مناقشات المجموعاتأن تشمل ي آل مجموعة تقديم خطتها، وينبغي علي ينبغ

، وتحديد المنتجات )بحث سوق العمالء(العمالء ي والتحدث إلتكاليف البضاعة المباعة، 
 .أسعارهامعرفة وي ة األخرالمتاح
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 مكان العملي األمان ف
 

 ساعة المدة الزمنية للجلسةي إجمال
المشروع الجيد يجب أن ف. فعال بشكللمشروع ل تكإداري تساهم الممارسات الجيدة ف  والغرض منهمناخ التدريب

 تلمتغيرا تسويق تستجيب إستراتيجيةتطوير ب  بجانب قيامهالنظام بداخلهي يحافظ عل
  . للمشروعجوانب الماليةال وإدارة ،السوق الخارجية

 لوحة تقليب األوراق وأقالم مواد التدريب
المجتمع، وقد يمكنك الحصول عليها من ي  مكان العمل فقوانين وتنظيماتي علي فتعرَّ اإلعداد

 .العاملة أو وزارة الصحةي وزارة القو
 .متاحة للمشارآات واجعليهاهات بتحضير معلومات وموارد االتصال بهذه الجي قوم

 مكان العملي تحديد مخاطر األمان والمخاطر الصحية ف  أهداف التعلم
 إنتاجيةتقليل ي التكاليف، وعلي المشروع، وعلي فهم آيفية تأثير هذه المخاطر عل 

 العاملين
  التي المخاطر الصحية والمخاطر لمواجهةالالزمة التصحيحية عمل قائمة بالخطط 

 أمان مكان العملتتعلق ب
تصبح لتأخذ خردة المعادن وتقوم بتصنيعها ي  آان لديها مشروع لصناعة المعادن، فهنور قصة

 ومدهونة بألوان براقة وتصميماتها اإلغالقوالصناديق محكمة . صناديق مختلفة األحجام
 .ثمنمحالت الهدايا غالية الولمعارض الحرف اليدوية يع الصناديق لوآانت تقوم بب. رائعة

 
 أو قفازات نظارة وقائية ارتداءبدون صناعة الصناديق ي فماآينة لحام وآانت تستخدم 

وآانت عادة . تهوية جيدةغرفة ليس بها ي آانت تقوم بدهان الصناديق ف آما. حماية
حرق يدها ي مما تسبب ف  أثناء عملهاأحد األيام سرحت بفكرهاي حريصة للغاية، ولكن ف

 . بسبب يدها المحروقة فيها أيام لم تستطع العملة عدذلك، وقد آلفها ةغالوإصابتها إصابة ب
 وبالتأآيد  وللعاملين لديِك لِكًا آمن مكانًاوإلى جعلهمكان العمل ي النظر إلي نحتاج إل مهارة المشروع

  .لعمالئِك
 

 أية؟ هل هناك  بشكل مناسبة؟ آيف يتم تدفئة موقع العملآمن الكهربائية التوصيالتهل 
 نيزجاجات؟ هل تستخدمي فمعبأ  لهب مشتعل؟ هل يوجد غاز أيوات حادة؟ هل يوجد أد

 مواد آيماوية أو سامة؟ 
 الذي هذه األدوات؟ من ماستخدا سيتمآيف . بحادثةي قبل أن تصابفالبد من وضع خطة 

إذا آان يوجد وهل لديك تهوية آافية؟ وأين سيتم تخزين األدوات؟ ويستخدم هذه األدوات؟ س
 .سالمة الجميعي يجب أن تضمنف منه بمكان العمل أو بالقري فباألخص طفال أ

 
 ما هو أمان مكان العمل؟

 
 ؟أمان مكان العملالعمل على  أين يبدأ

 
 ؟من المسئول عن أمان مكان العمل

 
 تكلفة أمان مكان العمل؟ي ما ه
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 :شكل مجموعاتي ف التطبيق
ي  ممارسات األمان فبتحديدي قومو ،وعهاالمشارآات تصف عمليات مشري إحدي اجعل

والتعامل  انتقال األمراض، وأمان وسائل المواصالت، اعتباركي هذا المشروع مع األخذ ف
 المواد الخطرة، وانتشار التلوث، واإلنتاج، وتخزين المواد الخطرة، وتخزين األطعمة، مع

 .والنظافة العامة
 

  أية عنالناجمة والتقليل من الخسائر شروعتنفيذية لتصحيح مسار المبإعداد خطط ي قوم
 .حوادث أو إصابات أو أمراض
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  بالمشروعالوظائف المختلفةي علاآلخرين تدريب والتدريب 
 

 ساعة المدة الزمنية للجلسةي إجمال
 إذ يحتاج. هو وضع خطط للطوارئ أو خطط احتياطية مشاريعاستمرار ال أسباب من أهم  والغرض منهمناخ التدريب

 هميمكنالدوام بشكل ي الخدمة علي التأآد من أن المشروع يقدم نفس مستوي العمالء إل
 .االعتماد عليه

 لوحة تقليب األوراق وأقالم مواد التدريب
بعنوان دليل سياسات دفتر (دليل السياسات واإلجراءات ي  علآمثاليمكن استخدام دفتر 
 )يها عند الضرورة وبه فواصل يتم وضع عناوين علوإجراءات المشروع

ي وزارة القوالمجتمع، قد يمكنك الحصول عليها من ي  مزايا العاملين فأنظمةي علي فرَّتع اإلعداد
 العاملة أو وزارة الصحة

 . متاحة للمشارآاتواجعليهابتحضير معلومات وموارد االتصال بهذه الجهات ي ومق
 .الوضع بدولتكتناسب مع تي آبتعديل القصة ي قوم

 يةستمرارلضمان اأن يتعلمها أآثر من شخص والالزمة ي  ينبغالتيتحديد المهارات   التعلمأهداف 
 المشروع

  ويسر عمليات المشروع بسهولةاستمرارضمان لوضع خطط تدريب  
ابتكار شعارات ومطويات دعائية مطبوعة و محل لتصميم الرسومات النساءي إحدتمتلك  قصة

طباعة، إال عن الوموظفان مسؤوالن مصمم : ة موظفينولديها ثالث. مطبوعةإدارية ومواد 
مديرة وقد دفعت . ولم يعمل منذ ما يقرب من شهريني الوقت الحالي  فالمصمم مريضأن 

وسوف تدفع نصف راتبه عن هذا الشهر، ي الشهر الماضعن  راتبه بالكامل المشروع
  .مضطرة لتوظيف شخص آخر غير متفرغ ألداء جزء من عمل المصممي وه
 

رعاية صحية للعاملين خطة  لوضع موظفيها مع للتشاوروسعها ي  ما ف آلوسوف تعمل
أآثر يعد  لديكلعاملين ا ضمان صحةن تعرفى يجب أن  آصاحبة مشروع أنِتف. بالمشروع

 . المتكرر للعمل أو غيابهمترآهم تك الحتمالإنتاجية بكثير من مواجه
  موظف مريض للغاية وال يمكنه أداء العملهذه القصة فإن لديها بالفعلصاحبة ولسوء حظ 

 تم توظيفه من أجله، وقانونيًا يجب على صاحبة العمل أن تعطيه مزاياه آموظف وهى الذي
 .صرف راتبه بالرغم من أنه ال يعمل

 
ربما . ستعانة بموظف غير متفرغ ألداء جزء من عمله اضطرت صاحبة المشروع االلذا

يتم  أن أي المريض، المصممأداء وظيفة ي ظف آخر علتدريب موي  التفكير فعليهاآان 
 يتمتع الذيحد الموظفين المسئولين عن الطباعة أل تدريب وتعليم بعض أساليب التصميم

 برنامج لتدريب إعدادوظيفة واحدة، أو ي فتدريب شخصين عل. للقيام بالعمل بمهارة آافية
ي ألنه يوفر ففعالية الطرق آثر  أمن يعد  فائقة مهارة تتطلبالتي الوظائفي موظفيك عل

 . لفترة طويلةمرض أحد الموظفين فى حالالتكلفة 
 يمر به الذيلقد تحدثنا عن المرض الشديد، ولكن أيا آان المرض أو الظرف الطارئ  مهارة المشروع

يتمكن ي آأداء وظائف بعضكم البعض وذلك ي  التدريب عل أنت وموظفيِكك فعليِكوموظف
 .تغيبه عن العملحالة ي  شخص آخر فأيوظيفة أداء الجميع من 

 
  مثللكن مهمعمل بسيط عبارة عن أداء ي الوظائف األخري ويمكن أن يكون التدريب عل

آتابة مالحظات  ويةهاتفالمكالمات الي ، أو تشغيل ماآينة التصوير، أو الرد علالمحلفتح 
 .بها
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 . بالمشروعحساسةالوظائف الي  تدريب موظفيك علمني البد أن تتأآد 

 
 ةمريض نيعندما تكون. مشاريعالي شكل أزواج بعمل قائمة بالوظائف الحساسة في في موق التطبيق

  هذا الشخص يحتاجالذي أن يحل محلك؟ ما تكهل يمكن لموظف آخر أو أحد افراد عائل
 ؟)مامىمفاتيح السيارة أو الباب األ( يحصل عليها أني  ينبغالتيالمواد ي معرفته؟ ما هي إل
 
أو " السياسات واإلجراءات"عليه عنوان ي دفترك ويمكنك أن تضعي بتسجيل ذلك في موق
 وعليِك االحتفاظ. ولن تشمل خطة مشروعك تفاصيل هذا األمر". العمليات والسياسيات"

 ستقومين. للموظفين أو ألفراد العائلة الرجوع إليهي واضح بحيث يتسنمكان ي بهذا الدفتر ف
سرية الوراق األ باالحتفاظ عليِكآما . المشروع  الهامة آلما تقدمتى فيستنداتمالبإضافة 
 .آمنو مكان منفصلي  بالمشروع فالمتعلقة
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 جودة المنتج والخدمة
 

 ساعة المدة الزمنية للجلسةي إجمال
.  خالل حياة المشروعية للغاًاهامأمرًا تعد الجودة الموحدة والثابتة للمنتجات والخدمات   والغرض منهمناخ التدريب

  المشروعبدايةي ف األهميةي منتهي أمرًا فجودة عالية تقديم منتج أو خدمة يتمتع بعد يو
 .طيبةالمشروع بتكوين سمعة  يقوم فيها التيخالل الفترة  خاصة

 لوحة تقليب األوراق وأقالم مواد التدريب
هذه ي  مختلفة الجودة، واعرضمنتجات محليةي إمكانك الحصول علبإذا آان ي حاول اإلعداد

ي لرقابة علا أهميةي  وللتأآيد علالمنتجاتاالختالفات بين جودة من أجل توضيح المنتجات 
 .جودة آل منتج

 معرفة الفرق بين المنتج الجيد والمنتج السئ  أهداف التعلم
  تقدمهاالتيتحسين منتجها أو الخدمة من صاحبة المشروع  نمكُت التيتحديد الطرق . 

وآان . 11آل مشروع قامت بتنفيذه بمساعده أوالدها البالغ عددهم ي آانت أسماء ناجحة ف قصة
مشروعها عن ي وقد توسعت ف. الجواري فتح أحد المحالت في لديها سابقة أعمال ناجحة ف

ثم قامت بفتح مرآز . متجرهاي العطور واألعمال اليدوية والتفصيل إلطريق إضافة 
 .ا وزودته بماآينة لتصوير المستنداتلالتصاالت داخل متجره

 
وقد آان . صنعاءي عرض لشراء صالون لتصفيف الشعر في  علأوالدهاوقد حصل أحد 

ي ولكنها لم توافق عل).  دوالر2500( ألف ريال 500الصالون مجهز بالكامل وتكلفته 
. إقامتهانه بعيد للغاية عن مكان ألشراء هذا الصالون ألنه ليس لديها فكرة عن إدارته و

 ألف 500قرض قيمته ي بالحصول علشراء الصالون وقامت أسماء ي علأصر   ابنهاولكن
 دورات حضرتالصالون ألنها ي  ابنتها فوعملت. لشراء الصالون)  دوالر2500(ريال 

 ألن سمعة السيداتعدد محدود من ي الصالون سوي التجميل، ولكن لم يذهب إلي تدريبية ف
العودة ي إل  أسماءاضطرتخسارة فادحة وي تسبب ف، مما تكن طيبة لم فيما سبق الصالون

أن وقد اعتبرت أسماء . الرحبة وسداد القرض من أرباح متجرهاي بيتها فبالمشروع ي إل
 نظرًا ألن مشروع الصالون لم يكنهذا المشروع فشل، وقد خسرت الكثير من األموال 

 .ت التجميل صالونامجالي دًا ولم يكن لديها خبرة فمدروس جي
  

  الصالون غير الطيبةسمعةال تستطع إصالحها لم مشاريعنجاح و أعمال أسماء فسمعة
  من الممكن أن، آان طيبةغير أسماء تعرف أن سمعة ذلك المشروع  آانتلذا إذا .السابق

 أن عمل إعالنات للزبائن توضح آما آان بإمكانها. حديثة تصفيفات شعرلتضع صورًا 
الترويج للمشروع أو  أفضل،  بشكل ويمكنها أداء العملأعمال التجميلي علابنتها تدربت 

يجب أن يكون آان  . الصالونيوم افتتاحي مجانال  الشعرتصفيفل من خالل تقديم عرض
 .ضىم فيما الصالون آانت معروفة عن التي الجودة ضعفعقبة ي لديها خطة للتغلب عل
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غاية ي  ف دائمًا أمرغير أنهامختلفة، ال مشاريعلبالنسبة لء مختلفة أشياي جودة المنتج تعن مهارة المشروع
 .األهمية

 
 .خدمات األغذية تكون جودة المنتج عبارة عن سالمة األطعمةي فف
 
نفس الحجم، بجودة المنتج التأآد من أن آل الوحدات ي  تعنقدالمنتجات المصنعة، ي وف

يصلح لالستخدام وذو  جيد، وأن المنتج وأنه تم استخدام ألوان جيدة، وتم اختيار تصميم
 .فائدة للعميل

 
 وتأدية بأسلوب مهذب يةهاتفالمكالمات الي جودة المنتج الرد علي  تعنقدالمكاتب، ي وف

 .الفوري الخدمات المطلوبة عل
 
ي ولكنها ف. الجودة األفضل مصروفات أآثر، ومواد خام أفضلي بعض األحيان تعني فو

 .التفكير والعناية والتخطيطالعمل و ومن الوقتيس قدر أآبر تكري أغلب األحيان تعن
شرآتين متنافستين ي  فالصناعات المحليةي شكل مجموعات صغيرة باختيار إحدي في قوم التطبيق

.  منخفضةجودةبتحديد منتجين أحدهما يتميز بجودة عالية واآلخر األقل، وذلك لي عل
 مراقبة المشروع ةلفين؟ وهل يمكن لصاحب يجعلهم مختالذيبوصف المنتجين، ما ي مووق

 الجودة؟ آيف؟
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 Stock) قائمة الجرد (المخزون
 

 ساعة المدة الزمنية للجلسةي إجمال
ن آاف لخدمة ومخزي  إلحاجةي فأنِت ف.  مشروعأيتعد إدارة المخزون أمرًا هامًا إلدارة   والغرض منهمناخ التدريب

تكاليف ي  علرقابةمن أجل ال ضرورية كشروعالمخزون بمي وتعد الرقابة عل. كعمالئ
 .خبرةالوقت وال يتطلب  بين المخزون والتكلفة أمر وإيجاد التوازن المناسبالمشروع،

 لوحة تقليب األوراق وأقالم مواد التدريب
 .عمليات المشروع وما يخرج منهاي تحديد وإدارة ما يدخل ف  أهداف التعلم

أصدقائها ي عطور وبيعه بالقطعة إلالعمل البخور ب ذآرىمنذ ثالث سنوات بدأت  قصة
أبرمت عقدًا وبعد ذلك .  الزفافبخوروعرفها الناس وأصبحت مشهورة بعمل . وجيرانها

العطور فى علب بيع ي  وبدأت فمنتجاتها،ي عام واحد زاد الطلب علمع متجرين، وبعد 
 آانت التية الثمن وأصبح من المهم تخزين العطور غالي.  بدًال من قطع مفردةمزخرفة
، للعمل بقريتهاي أحد التجار من قرية أخري وقد أت.  المزخرفةعلبهاي باإلضافة إلتحتاجها 

ي للحصول علطلبيات  نسيان عمل  اآلنفليس بوسعها، ذآرىي مما وضع ضغطًا أآبر عل
ي  إل اآلنهاؤ عمالإذ يمكن أن يذهب. الماضيي  جديد، فاألمر لم يعد مثلما آان فمخزون

 مكدس  يحتاجوها ألن متجر هذا التاجرالتي إذا لم يجدوا لديها السلع التاجر الجديد
 .بالمخزون

ي إلي  تأتالتياألشياء ي والمخزون يعن.   المنتج الداخل والمنتج الخارجناتجالمخزون هو  مهارة المشروع
 ا بهاءطلبية شر يجب عمل التياألصناف  لمعرفة ك، ويجب أن تقوم بتتبع المخزونمتجر
 .بذلك نيقومتي ومت

 
 . الجيدلتخزينل نظام الديه، ويجب أن يتوفر مخزونال المتجر ةصاحببع تتتيجب أن  لذا

  بعمله؟ذآرى آان يمكن أن تقوم الذيما  التطبيق
 

 لمخزون دوريةأن تتضمن المناقشة مسك دفاتر منتظمة، وإجراء مراجعات ي ينبغ
 .قت المناسبالوي  شراء فطلبياتالمشروع، وإصدار 

 
آمؤشر وآان يمكنها استخدامها . لكل عطر" بطاقة " بعمل ذآرىوآان يمكن أن تقوم 

 . شراء من جديدطلبياتن الوقت إلصدار يحي مرئية صبحعندما تولمخزونها 
 

 ذآر متجرها، معي ة آل عطر عند تخزينها فبطاقي  تسجيل البنود علبإمكانهاأو آان 
ي ف) الكمية المتبقية(المخزون لمعرفة الرصيد المتاح الكميات المباعة وطرحها من 

 الواجب فيهالبطاقة لتنبيهها بالوقت ي أعلي  فرصيد المخزون آتابة يمكنهاآما . متجرها
التى يتم " بالكمية  المخزون مقارنة رصيدآما يمكنها. شراء مخزون جديد من آل صنف

 الوقت لطلب يحينقم أو يقل عنه، الرصيد هذا الري يساووعندما ". عمل طلبيات شراء بها
 .نتاج المزيد من المنتجاتإلشراء المواد الخام 

 
ي  إعداد نظام للمخزون عل، أوبلوحة تكتب عليها بالطباشيرأو آان يمكنها االحتفاظ 

شراء مخزون وقت طلب ي  وما تفعله ليس مهمًا طالما أن النظام يعمل وينبهها إل.الكمبيوتر
 .جديد
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 . المنتجات يتم بيعها أفضل من غيرهاأيكنها أيضًا استخدام دفاترها لمعرفة آما يم 

 
 . للغايةًا مكلفًاه يعد أمرنيه أو تبيعنيإن االحتفاظ بمخزون ال تستخدم

 
  مدخرات≠فالمخزون 

 
 .المخزون لصالحِكأن يعمل ي ف نيرغبت فأنت

 
األشياء، ولكن البائعة لم تمسك آان لمجموعة من النساء متجرًا يقمن فيه بتخزين العديد من 

 شراء يتحملن مسئوليةالسيدات األخريات ي وآانت رئيسة المجموعة وإحد. دفاتر للمبيعات
خطة  أيةلم يكن لديهن إذ . األصناف يقمن بشراء نفس بعض األحياني ، وفمخزونال
لم يعد الذرة لذلك ي أحد األيام أنفقت رئيسة المجموعة آل األموال علي وف. مشترياتلل

.  مثل الكبريت، والسكر، والزيتالضروريةي  األخراألصنافلديها أموال متبقية لشراء 
ي إلتوجههم ي ذلك إلي  هذه األصناف، وأد شراءآانوا يريدون التي الزبائن أنزعجوقد 

 .لشراء تلك األصنافي محالت أخر
 

 لتسجيل  ال تشمل خطة إلدارة المخزون، ولكن يجب عليك وضع نظامخطة مشروعِك
 .دفاتر النقديةي المخزون ف
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 موازنات رأس المال
 ساعتين المدة الزمنية للجلسةي إجمال

 مشاريعبعض اللكن  و.يما سبق لحساب المصروفات الجاريةتشغيل فالتم إعداد موازنة   والغرض منهمناخ التدريب
 لذا ياة المشروعحي  ف مرة واحدةتتموهذه المشتريات . عقاراتمعدات أو شراء ي تحتاج إل

 .رأس الماللموازنة ي  إلمشاريعتحتاج هذه ال
 لوحة تقليب األوراق وأقالم مواد التدريب

 ميسرقصة 
 والعقاراتتحديد االحتياجات من المعدات واألجهزة   أهداف التعلم

 الالزم لبدء المشروعمن رأس المالي الواقعي تحديد الحد األدن  
إذ آان لصديقتها متجر .  يولده المشروعالذيها والدخل  بمشروع صديقتميسرُأعجبت  قصة

بدء مشروع ي ، ورغبت ف نفسه أن تفعل الشئميسروقررت . إليجار وبيع فساتين السهرة
 .مكان مختلفي مماثل ف

 
وأصبحت . تخزينهي  قائمة بما ترغب ففكتبتوقد قامت بدراسة مشروع صديقتها بعناية، 

لذا قررت أن تبدأ مشروعها . بحوزتهانت أآبر بكثير مما القائمة آاملة، ولكن التكلفة آا
تحمل هذا المبلغ، ي يمكننألنه  وحدة نقدية 500أنا دفعت : " وحدة نقدية وقالت500بمبلغ 

 وحدة نقدية ألنها استثمرت 3500 ليصبح رأس مالها القيمة ازدادتولكن بعد شهرين 
 ."المشروعي الربح ف

 
مشروعها ي  أن تبنتوأراداألصل، ي  فاحتاجت إليه الذيوقد بدأت بجزء من رأس المال 

 .بالتدريج
 بمراجعة مصروفات تشغيل مشروعك واحتياجات مقر مشروعك، يجب بمجرد قيامِك مهارة المشروع

 أماآن وأثاث مناسب ومعدات وأجهزة آافية إلنتاج سلع  أيضًا تحديد ما إذا آان لديِكعليِك
 .أو خدمات المشروع

 
 نيهل ستقوم.  مشروعكافتتاحه عند ينما تحتاج تحديد  يجب عليِكعِكولبدء مشرو

؟ شراؤها  يجب عليِكالتياألشياء ي ؟ ما هباستئجارها مأهذه األشياء لشراء قتراض االب
 .بشكل محددهذه البنود وتكلفتها تشمل بإعداد قائمة ي قوم

 .ميسر قصة أيشكل مجموعات صغيرة واقري في اعمل التطبيق
 

، نقلالربات ع/سياراتال، و، ومقارهةجهزاألمعدات وال الثابتة وهأدوات ولمتجرا أثاثما هو 
  لفتح متجرها؟ميسر قد تحتاج إليها التي المشروعالخاصة ب الخ
 

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

 
 .عن هذين السؤاليني بيمشروعك وأجي ناقش
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 ميسرقصة 

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

 
  هذا المشروع؟لماذا اخترِت .1

 . يدره المشروعالذي وآذلك الدخل الجيد ،الفكرةي وأعجبتننفسه بإدارة المشروع ي صديقاتي إحدقامت 
 
 مويل لمشروعك؟تي  علمن 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؟ين 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 إقناع التييعائلت
الصباح الباآر ي تجهيز آل شئ بالمنزل في تعودت علي وعملى، ولكنني وآذلك آان من الصعب بعض الشئ الموازنة بين بيت

 .مل الكثير يمكنك عة 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. عدم الخوف مما قد يقوله الناس وبالطبع الثقة بالنفسوي تحداإلرادة القوية وال
اجتماعات ي  فوقتِكي نفسك دائمًا باألشخاص اإليجابيين الذين يرفعون من روحك المعنوية، وال تضيعي تحيطوأن  ،السلبيين

 . تافهة تستنفذ وقتك دون فائدة
 
 الدروس المستفادة؟ي ما هوبدء مشروعها؟ ي تفكر في ها لسيدة أخرؤكنك إعطا يمالتيالنصائح ي ما ه .6

أحد ألداء ي علي  بيديك، وال تعتمدمشروعكي  فعملالبي قوماألحاديث السلبية، وأهم شئ ي إلي نفسك وال تستمعي علي اعتمد
 .العمل من أجلك

 
أن يقوم أحدهم بتدريبك عليه قبل بدء ب ني ترغب آنتهل به بشكل مختلف؟ أو القيامي ف ني ترغب شئ آنِتأيهل يوجد  .7

 مشروعك؟
ي قد حصلت علل و.فأنا أحب التعليم وأحب تعلم أشياء جديدة.  التعليم العالىمرحلةي حتي  تعليماستكمالي بالتأآيد آنت أرغب ف

 .أحب حضورها أيضًاي رآثيرًا ولكن يوجد دورات تدريبية أخي  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
ترام حاالو بأسلوب يتسم باللطفمع الناس ي تتحدث إذا آنت أن أهم شئ أنِكوأعتقد . آافة الوسائل لتعريف الناس بمتجرى

 ليشتروا نمن أنهم سيأتوي  وبهذه الطريقة تأآد. متجرة وليس مجرد صاحبة لهم صديق فإنهم سيعتبرونِك،إليهم والتوددمانة األو
 .التعاملي وأمانتك ف معاملتِك لهمبسبب أسلوب ي من متجرك مرة أخر

 
  الخاص؟ مشروعِكمزايا أن يكون لِكي ما ه .9

 . المادىكاستقالل نيتحقق نفسك، وةمدير آما أنِكدخل جيد جدًا، ي الحصول عل
 

 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
  ساعات3 المدة الزمنية للجلسةي إجمال

مواردك الخاصة، استخدام مشروع هو بدء مشروع صغير ب أي الطرق أمانًا لبدء إن أآثر  والغرض منهمناخ التدريب
بحكمة ي السعي فينبغ غير آافية لرأس المال المبدئى، كولكن عندما تكون مدخرات

 . شديد بحرص هذا التمويل واستخدام للمشروع،تمويلي للحصول عل
 لوحة تقليب األوراق وأقالم مواد التدريب

 در التمويل العامةمصا: تخطيطيرسم 
تمويل ي  علمن خاللها يمكن للنساء الحصول التي المحلية  التمويلمواردبقائمة ي جهز اإلعداد

 .هنمشاريعل
منهن مشارآة ي هن، واطلبمشاريع بتمويل قمن محلية مشاريعبدعوة صاحبات ي قوم

ختلفة  لديها خبرة مع األنواع الممن يكون من بينهن أني علخبراتهن مع المجموعة 
 .للجهات المقرضة

 معرفة خطوات البحث عن تمويل  أهداف التعلم
 فهم الفروق بين الجهات المقرضة 

 .تمويلي آيفية حصولهن علي بدعوة نساء محليات لمشارآة تجاربهم في قوم قصة
آل ي بتوزيع دراسة علي قومويمكن بدَال من ذلك توزيع دراسات الحاالت المرفقة، 

 صاحبة واالستعداد لتلخيص تجربة الحالةالمجموعة قراءة ي علي غوينب.  صغيرةةمجموع
 تم الحصول عليه؟ الذيما هو التمويل . التمويل لمشروعهاي حصولها علي المشروع ف

  هذا التمويل المشروع؟ ما هو أهم درس نتعلمه من القصة؟ساعدآيف 
 مشاريعوالعديد من أصحاب ال. البداية يموارد في  مشروع يحتاج إلأيالبداية أن ي قلنا ف مهارة المشروع

 من تعلموا الكثير عن إدارة المشروعثم هم صغيرة، مشاريع وابدؤممن يتمتعون بالحكمة 
 .تلك األرباحهم باستخدام مشاريع قاموا بتنمية ثم األرباحوحققوا بعض خالل الخبرة 

 
من و. ة مشروعهافكرلبدء  غير آافية مشاريع الصاحباتي  المتاحة إلحدمواردال قد تكونو

آيف أن ولقد رأينا . أموال من أجل شراء معدات ومصروفات التشغيلي حاجة إلال تنشأهنا 
ة مديرفعندما تتخذ . تحديد النقدية الالزمة لبدء المشروعي خطة المشروع تساعد ف
لمشروع لعليها تجهيز خطة ي تمويل إضافى، ينبغي للحصول علي المشروع قرار بالسع

 .دراية بمصادر التمويل البديلة يوتكون عل
 

 :خطوات البحث عن تمويل
 

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

 مشروعك؟بدء إليه ل ني تحتاجالذيما هو التمويل  .2
ية واف بدراسة  قمِت المقرضين المحتملين بأنِك إلقناع موازنة تفصيليةالبد من إعداد
 .أن فكرة مشروعك جيدةي والتأآيد عل

 ؟ لديِكالتيالموارد ي ما ه .3
 1الخطوة رقم ي إلي ارجع .4

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

الجمعيات وبرامج إقراض القرية، واتحادات االئتمان، والبنوك، والعائلة، ي في فكر
 .ضة لألموالالجهات المقروالتعاونية، 

 .بتعبئة نموذج طلب القرضي قوم .6
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، وال  العمل وفقاًَ لخطتِكيئمكان أمين ثم ابدي المال في القرض، ضعي  علإذا حصلِت .7 

ي تقومفيجب أن .  ربما تكون شخصيةاحتياجات أخرىي  األموال إلبتوجيهي موتق
 . سداد القرضمني تتمكني لكببناء مشروع ناجح 

 معرفة سبب عدم موافقتهم الجهة المقرضة مني اطلبقرض، الي علي إذا لم تحصل .8
  القرض؟منحكي عل
ي  يمكنك تغييره عند التقدم بطلب قرض فالذي تعلمه من ذلك؟ وما  يمكنِكالذيما 

 المرة القادمة؟
  

. الفروق بين المصادر المختلفةي في فكر. القروض من مصادر متنوعةي يمكن أن تأت
 . لبعض القروض بالنسبةتكون مفيدة ومطلوبة مشروع سأيأن خطة ي والحظ

 
أموال ي تاريخ محدد باإلضافة إلي إن القرض ليس هدية، إنه أموال يجب إرجاعها ف

. قرضي أحد البنوك للحصول علي  نذهب إلفإنناوعادة . القرضي الفائدة علي إضافية وه
 ومن، ) تمامًامثلك(ربح تحقيق ي  بنك هو مشروع أيضًا يرغب فأيأن ي تتذآرويجب أن 

موال ألاستخدامه مقابل المقترض ي  هو فرض فائدة علأرباح  البنك يحقق بهاالتيالطرق 
 .البنك

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

 
 ؟أموال القرض نستستخدميآيف 
 ؟آان الطلب الذى قدمتينه للبنك مقنعًا لحصولك على القرضهل 
 بسداد القرض للبنك؟ من أرباحك أم من مدخراتك؟ ني ستقومآيف

 ؟حسب االتفاق بينكماسداد القرض ي ف  الوثوق بِك للبنكهل يمكن
ي  وبيعه للحصول علالحجز عليهه ويمكن للبنك ي تمتلكالذيبسداد القرض، ما ي تقومإذا لم 
 أمواله؟

 
ي  الحصول علاءاتإجروتختلف . قرض صغيري  يمكننا الحصول علاألحيانبعض ي ف

 باختالف الجهة المقرضة، ولكن عادة تكون القروض الصغيرة لفترات قصيرة قروض
 التقدم بطلب  المشروعلصاحبةوعندما يتم سداد القرض يمكن . أربعة أشهر مثًالي حت
المهارات ب  تتمتعالتي الصغير  المشروعصاحبةنجح وغالبًا ت. قرض آخري لحصول علل

 .بيعهت أينالمنتج و أين تحصل عليرف  تعيالت تلك  أوالكافية
، اه آيفية إدارة أموال المشروعصاحبةعرف تإذا لم المشروع فشل بمخاطرة ال  مقدارديزيو

فمن . م جيد للمشروعـلديه تفُهمكان آمن، أو إذا لم يكن الزوج ي حتفظ بالمال فتأو إذا لم 
دعم من أجل المال ي وأنها تحتاج إلالمهم أن يدرك أفراد العائلة أن مشروع المرأة صغيرًا 

ي أفراد العائلة المشارآة في  يجب علآما. الدخارا العائلة وواإلنفاق علىالمشروع 
 . قرض آخري اسم المشروع وإمكانية الحصول علي لية سداد القرض للحفاظ علمسؤو

ن يساعد  ل هذا ولكن،الشرابأو  الطعاماستخدام المال المتاح لتناول ي قد يكون من المغر
 .نجاح المشروعي عل
 

ة من أن استخدامك ألموال  متأآدقرض إال إذا آنِتي الحصول علبي يجب أن تقومال 
وإذا . لفترة المسموح بها خالل اته دخل آاف لسداد القرض وفائدتوليدي إلي ؤدالقرض سي

ي أدت إل التيالبنود ي من إنفاقه علي تأآدالبد أن تقرض ي حصول علآنِت مضطرة لل
 .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 
 يستنفذ مدخرات األسرةقد فشل المشروع 

 مشاريعالتمويل 
 الصغيرة

تتاح مبالغ صغيرة 
 مشاريع الألصحاب
 الصغيرة

 

يكون سعر الفائدة مرتفعًا 
منح القروض وقد يشمل 

 لصاحبةتوفير تدريب 
 المشروع

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

قروض البنوك تتيح  قروض البنوك
تكون وعادة أآبر، 

هذه القروض 
 التي األآبر مشاريعلل

قدر أآبر من تتمتع ب
 الخبرة

 

 مشاريعللي سعر فائدة أعل
 ليس لديها التيالصغيرة 

تجربة سابقة فى 
 االقتراض

 حالة عدم سداد القرضي يوجد تبعات ف

قد يكون التمويل  قروض عائلية
 محدود

عدم الشعور بااللتزام 
 سداد مبلغ أآثر من المبلغل

 ال يتم سداد أي (المقترض
القروض ي فوائد عل
 )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 و لغسيل وتنظيف الخضروات الموسمية، وتنظيف وتنقية الحبوب، واألعشاب الطبية، اتهابجاراالستعانة : المشروع
 .منازلهني ف، وتعبئتها تالمخلال
 المدرسة الثانوية: التعليم

 

  هذا المشروع؟لماذا اخترِت .1
ومساعدة ي  من وقت فراغاالستفادةي أنه يمكنني وقت فراغ آبير لذا فكرت في 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 أنه ال يكلف الكثير، فعندما بدأت فكرتف وآذلك. المنزل يمكن القيام به من  من التعليم، آمامعينقدر ي ه علتحصول صاحب

 . بثالث آيلوات من العدس بدأت1995
 

 تمويل لمشروعك؟ي  علمن أين حصلِت .2
، وعدم البدء بتمويل آبير ًا صغيركدائمًا بدء مشروعي وأعتقد أنه ينبغ.  الكثيرذلكي لم يكلفنوبثالثة آيلو عدس ي بدأت مشروع
 .يمكن خسارته

 

 ها اآلن وقد استقر مشروعك؟نجهي تواالتيالتحديات ي  بدء مشروعك؟ وما هعند ِك واجهتالتيالتحديات ي ما ه .3
طوال ي  ليقولوني فالناس من حول. حاجة ملحة للمالي  فإال إذا آنِت ني ال تعملبأنِكي  تقضالتيالعادات والتقاليد االجتماعية 

يرة  عانيت أيضًا من غفقد أآون صريحة معكي ولك. هذا العناءآل ي تتكبدي المال آي إل ني لست فقيرة وال تحتاجالوقت أنِت
 .للعملي لم ترق لهن فكرة إدارتي الالتالنساء بعض 

 

 )الزوج، العائلة، األطفال، الخ( من دخل مشروعك؟ نالمستفيديما هو عدد الموظفين وعدد األشخاص  .4
 أنفقوبالطبع . أحصل عليها التيالطلبات ي بعض األحيان أآثر أو أقل من هذا العدد بناء علي  امرأة وف15ي معاعتدت أن تعمل 

 .احتياجات عائلتىي  أحققه علالذيبعض الدخل 
 

 رأيك؟ي أسباب نجاحه في  تعتبرين مشروعك ناجحًا فما هإذا آنِت .5
  مندعمي إل نيأعتقد أنك تحتاجآما المال هدفك الوحيد، ي ه، وعدم وضع الحصول علنيبما تفعلي تصميم واإليمان القوالجهد وال
 . 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 يجب أن تؤمناألشخاص السلبيين حولك، وي إلي ال تنصت
أن ي  ينبغ، لذا مشروع عبارة عن فكرة وجهدأيد أن  اعتقآما . تقدميها ألقاربك وأصدقائكالتيمقابل السلع والخدمات ي تتقاض
وال .  أفكار جديدة عليهوإدخالدائمًا بتطوير عملك ي منتجك، وقومي الجدد علالعمالء االستماع ألفكار وتعليقات ي مرنة في تكون

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

أن يقوم أحدهم بتدريبك عليه قبل بدء ب ني به بشكل مختلف؟ أو هل آنت ترغبالقيامي ف ني ترغبنِت شئ آأيهل يوجد  .7
      مشروعك؟
 .ال ليس بالفعل

 

  بالتسويق لمشروعك؟آيف قمِت .8
قد أعتي بها التسويق للمشروع، غير أنني ، والمطويات الدعائية، واالجتماعات، وأية طريقة يمكننمن خالل األقارب واألصدقاء

 .ترويج منتجكل  أسلوب أفضلا يعدذفه منتج ذو جودة ممتازة نيوتقدمباألمانة ودقة المواعيد ي  تتمتع إذا آنِتِكأن
 

  مشروعك الخاص؟فوائد أن يكون لديِكي ما ه .9
 .الدخلأشخاص آخرين من خالل تزويدهم بالخبرة و ني تفيدآما أنِك. االستقالل المادىأيضًا  نفسك، وة مديراالستقالل فأنِت

 

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

 . الجيدة للنجاحالمؤشراتمن ي وزيادة دخلي  نمو مشروعنأعتقد أي أنن
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 قصة أسماء

 عداديةالمدرسة اإل: التعليم ي مستو
  سنة59: السن

  أوالد6 بنات و5متزوجة ولديها : الحالة االجتماعية
 

 توقد آان. وقد استئجرت منزًال وآانت أحوالها المالية جيدة.  سنة20صنعاء منذ ي تعز وانتقلت مع زوجها إلي ولدت أسماء ف
الصعبة، فلم تستطع سداد إيجار المنزل وقد واجهت بعد ذلك بعض المواقف . لديها قطعة أرض صغيرة بجوار العاصمة صنعاء

وقد .  العاصمةعدها عنُب بالرغم من  تمتلكهاالتي قطعة األرضي قررت أسماء بناء منزل عللذا .  بالطردالعقاروهددها صاحب 
هم  البالغ عددأوالدهاباعت مصوغاتها الذهبية واقترضت المال من صديقاتها، وقامت ببناء حجرة وحمام، ثم عاشت هناك مع 

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

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

وقامت  ،عينات من البضاعةبه ضعت  للمالبس، ووضعته بجوار منزلها ووخزانة اشترت آما. واشترت بها بضائع للمتجر
 تذهب  المعروضة أوًال ثم عليه االختيار من العيناتًا معينشيئًاي  المشتريطلب منها وعندما ،منزلهاي البضاعة في  باقبوضع

 .امت ببناء مطبخ، آما قلسداد ديونهاي يكفدخل ي علأسماء وقد نجح المشروع وحصلت .  من المنزللتحضر البضاعة
صغيرة، لذا  المشاريعتمويل اللصديقاتها بأخذ قرض من برنامج عزال ي  نصحتها إحد من مشروعها سنوات10ي وبعد حوال

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

 500( ألف ريال 100أخذت أسماء قرض بقيمة و شخصية،قروض ي بالحصول عل لهن ًا مسموحأصبح  بناتهاوعندما آبرت
ي وآانت تسدد القرض من أرباح بيع العطور والمالبس ف. منزلهابي  حجرات أخر5 لبناء مصوغاتها الذهبية وباعت) دوالر
ي تغيير المطبخ إلي ، واستخدمته ف) دوالر850(يال  ألف ر170ذ قرض قيمته خلقرض قامت بأهذا اوبعد سدادها ل. المتجر

 . وقامت بشراء أنواع جديدة من السلعخزانة المالبسمتجر بدًال من 
لكل ي  ألف ريال آحد أقص30ي  يعطالذي الصغيرة ومشاريعآل هذه القروض من برنامج عزال لتمويل الي حصلت أسماء عل

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

ي عل المدير الجديد ووافقا المدير بعد فترة من الزمن تغير هذو . فرقأي يمثل لم ولكن هذا األمر ،المرأةوأسماء ال تعرف هذا 
إجراء تحسينات وإصالحات بالمنزل ي  وقد استخدمت هذا القرض ف،) دوالر500( ألف ريال 100إعطائها قرض بمبلغ 

قرض لشراء ي  بعيد عن مكان إقامتها فقررت الحصول علالوقودوالحظت أسماء أن متجر براميل . وشراء بضاعة للمشروع
 1000( ألف ريال 200قرض قيمته ي  برميل من خالل حصولها عل20وقامت بشراء . متجرهاي ا ف وبيعهللوقودبراميل 
 آان بعيدًا ولم تكن تمتلك الوقودأن موزع ي وهثم واجهت مشكلة .  براميل إضافية10إعطائها بوقد ساعدها جيرانها ). دوالر
، ولكن الوقودالموزع وحمل براميل ي  للذهاب إل بالفعلخدمتها واست،، وقد وجد لها أوالدها عربة يجرها الخيل للذهاب إليهسيارة

 الوقود وطلبت منه أن يسمح لموزع الوقودمدير محطة ي لذا ذهبت أسماء إل.  فقط براميل7 أو 6ي هلعربة لي الحمولة القصو
. يذهب إليها الموزعي  لكاألقلي  عل وقود برميل50ي أن تشتر رفض ألنها يجب  المحطة 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  للموزع بأن يذهب إلالسماح يرفض  محطة الوقودمدير، ولكن بقى وقود برميل 50 لديها وأصبح. أصحابها
 400وبعد أن قامت بسداد القرض، أخذت قرض آخر قيمته .  لتحميل الوقودنفس العربةي علميل حمل البراي فأسماء استمرت 

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

 .مرآز لالتصاالت داخل متجرها
 

 قلل مما  بمنطقتها منزلية، آما قام شخص آخر بفتح مرآز لالتصاالتهاتفترآيب خطوط ي وبعد فترة قصيرة بدأ الناس ف
اشترت ماآينة لتصوير محلها بحيث أصبح غرفتين وي أرباحها، فقامت بالتوسع فتخفيض ي إلي أدمتجرها 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 ريال 500آان ثمنه وآان الصالون مجهز بالكامل و. صنعاءي الشعر ف
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 عن مكان ًابعيدآان  الصالون ، آما أنمشاريعهذا النوع من الي فخبرة بال نظرًا ألنها ال تتمتعلصالون شراء هذا اي ترغب ف
لشراء )  دوالر2500( ألف ريال 500 أخذت قرض قيمتهف ،شراء الصالوني  ابنها علارصرها وافقت أمام إ ولكن،إقامتها

ي  ولكن لم يذهب إل. التجميلمجالي دورات تدريبية في صلت علحيث أنها حالتجميل صالون ي فالعمل  ابنتها وبدأت. الصالون
 ألنها  ألسماءخسارة فادحةي تسبب ف، مما  القديم لم يتمتع بسمعة طيبةألن الصالونعدد قليل من األشخاص ي الصالون سو
برت أسماء أن هذا واعت. سداد القرض من أرباح متجرهاي الرحبة، واضطرت إلي منزلها فإلى مشروعها ب العودةي اضطرت 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 فمنافسة لهاي  أخرستة متاجرتم افتتاح وآان يوجد عدد قليل من المنافسين ألسماء، وقد 
 ساعة 24 ( األوقاتجميعي  ف متاحة خدمات متجرهاألن عن منافسيها تختلفوأسماء . أحدي  بأن اهللا ال ينس منهاإيمانًاآمنافسين 

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

 : أسماء واجهتهاالتي والمشكالت
 .مشاريعفشل بعض الي إلي وع مما أد مشرأيقبل بدء ي لم تقم بإجراء دراسة جدو .1
 الوقودعدم التعاون من عدة جهات مثل إدارة محطة  .2
 . من الناحية المالية، لذلك لم تستطع حساب أرباحهامشاريعإدارة الي لم تكن لديها خبرة ف .3

 
 : المقدمةالنصائح
 . حساب دخلك وأرباحك ورأس مال مشروعكيجب عليِك .1
 . خطوة لتنفيذهأيمتكاملة للمشروع قبل بدء  يجدوالقيام بإجراء دراسة عليِك  .2
 . المشروع عمل حسابات لمدخالت ومخرجاتيجب عليِكآما  أموال، أيعدم إهدار  .3



 

 
 

 

76 

  معهد التعليم الدولى2009 ©  محفوظةحقوق الطبع والنشر

 

 قصة أمينة
 

 :معلومات عامة
 ثم التمريضي الصف الرابع االبتدائ: المؤهالت

 أرملة: الحالة االجتماعية
 6: عدد األطفال

  سنة52: السن
 
 شروعك بالتفصيل؟مي هل يمكن أن تصف. 1

، إيشاربات، طاوالت، مفارش أسرة، ماليات )آروشيه(شغل الصنارة مالبس مطرزة، حقائب، فساتين زفاف، اآسسوارات، 
 .قبعات، ومالبس أطفال

 
  مشروعك؟آيف بدأِت. 2

 .الستة ورعايتهمي أتمكن من تربية أبنائي  قررت بدء هذا المشروع لك1985عام ي بعد وفاة زوج
 
 هذا المشروع؟ بدءل كأهدافي ما ه. 3

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

 
 وجه التحديد؟ي هذا المشروع علي  فلماذا فكرِت. 4

تزوجت . التمريضي في شهادتي باإلضافة إلي مدرسة الملجأ اإلسالمي  عرفته عندما تربيت فالذيآان هذا هو الشئ الوحيد 
تطريز ي  مناوبعد ذلك بدأ الناس يطلبو. لعائلة واألصدقاءلالتطريز  أقوم بأعمال وبدأت ، عامًا15عندما بلغت من العمر 

ي منزلي التمريض يأتين إلمجال  يعملن فيي الالتي صديقاتومعظم . المواد الخامثمن وي صنعتمالبسهم، وآانوا يدفعون مقابل 
 .نـِقـ ُحنأعطيهي لك
 
 ؟ك وما هو مقداره رأس المال عندما بدأت مشروعهل آان لديِك. 5

  أحصل عليها مقابل آنتالتي المبالغ  من احتاجهاالتي لشراء المواد  دوالر فقط، فقد ادخرت المال35ي آان رأس المال حوال
 . لزميالتىـنلُحـِقاي إعطائ

 
  بدء مشروعك؟ي عل  ساعدِكالذيرأس المال ي  علف حصلِتآي. 6

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

 
 القرض؟ي  علآيف حصلِت. 7

 .لصغيرة امشاريع خيرية لبرامج منح االئتمان للمؤسسةي وهي من مؤسسة مخزوم
 
 القرض؟ي الحصول علي صعوبات في هل واجهت  

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

 . دوالر1500 دوالر، ثم 1000 دوالر، ثم 750 دوالر، ثم 500ي  دوالر، والثان200آان أول قرض قيمته 
 
 بسداد القرض؟ آيف قمِت  

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

 .بدأت من الصفري أعتقد أننو. داد رأس المال بشكل آبيرزي بالطبع آما زادت متطلبات العمل ومصروفاته
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 يعملون معك؟آم عدد األشخاص الذين 
 .منذ عاميني  تعمل معالتيالمطلقة ي فقط ابنت

 
  شهريًا؟ ابنتك تحصل عليهالذيما هو المرتب . 10

 . دوالر200
 

 ؟ المشروع موقعأين يقع المشروع؟ آيف اخترِت. 11
 . المالمن أجل توفيري منزلي فأنا أعمل 

 
 بتسويق منتجاتك؟ نيآيف تقوم. 12

 تنظمها مؤسسة اإلقراض، التيالمعارض ي ، باإلضافة إل مشروعى اآلخرين عننيخبروذين الي وعمالئي من خالل أصدقائ
 .ىتسويق منتجاتي في نهم يدعمونإذ أن. هذه المعارض مجانًاي حيث يمكننا المشارآة ف

من خالل ي تسويق منتجاتعملية ي  فالمساعدةالممرضات ي صديقاتي تقدم لالمساء، ي في أعمل آممرضة بالمستشفي وحيث أنن
 .صالونات تجميل السيداتي  المنتجات فترويجلة عن مسؤوي آما أن ابنت. بين صديقاتهن وعائلتهنترويجها 

 
 بداية مشروعك؟ي  فِك واجهتالتيأهم المشكالت ي ما ه. 13

 .لم أواجه أية مشكالت
 

  صعوبات أو مشكالت اآلن؟ أينيهل تواجه. 14
 .بعض المتاعب الصحية واإلرهاق فقط

 
 اليوم؟ي  وحتك اآتسبتيها منذ بدء مشروعالتيالخبرة ي ما ه. 15

أخذت دورات تدريبية أدارتها ي آما أنن.  والمجالتمن خالل قراءة الكتبي تطوير نفسي تعلمت الكثير من األشياء وعملت عل
 . بدأتهالذيالستكمال الطريق ي قمت بتعليم أوالدي آما أنن. تزداد يومًا بعد يومي بنفسي  ثقتأني  باإلضافة إل،مؤسسة اإلقراض

 
 بها؟ ني تعملالتيالمنطقة ي  مماثلة لمشروعك فمشاريعهل يوجد . 16

 .ال أعتقد ذلك
 

  تتنافس مع مشروعك؟مشاريعهل يوجد . 17
 تعمل  نسائيةمشاريع ويوجد بجوارهن ، بعيدًا عن منطقتىنزبائن يسكنوي فلد. الفوري إذا آان هناك منافسة آنت سأعرف عل

 . منتجاتىنيفضلوي ، ولكن عمالئنفس النشاطي ف
 

 أفضل طريقة لتسويق منتجاتك من واقع خبرتك؟ي ما هرأيك ي ف. 18
 .المعارض والعائلة واألصدقاء

 
  الخاص؟ابدء مشروعهي رغب فتها لمن ي نصيحة يمكن أن تسدهل لديِك. 22
.  الصغيرةمشاريعدعم من مؤسسات تمويل الي ول علللحصي  واسع، من بدء الخطوة األولىةواثقي وآون ،الخوفي نسنعم ا

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

ي علفيه لمساعدتك  ني ترغب آنِتالذيالتدريب قبل بدء مشروعك، ما هو التدريب ي ك الفرصة للحصول علؤإذا تم إعطا. 19
 إدارة مشروعك؟

 " مشروعكئينتبدآيف  "حضور دورة تدريبية بعنواني  آنت أرغب ف-
االقتصادية، ي  التسويق، والمحاسبة، واالتصاالت، ودراسة الجدو يشملالذي بتوفير هذا التدريبي قامت مؤسسة مخزوم

 .المفيدة للمشروعي وبعض المواد التعليمية األخر
 )الكورشيه(الصنارة لتطريز وأشغال تدريبية لدورة  حضوري  آما آنت أرغب ف-
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 قصة نازاريان
 

 المدرسة اإلعدادية: المؤهالت
 متزوجة: الحالة االجتماعية

 4: األوالدعدد 
  سنة53: السن

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

 

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

 

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

 هذا المشروع بالتحديد؟ي  فلماذا فكرِت. 2
 . لبيعهااك بأسعار تنافسيةجلب منتجات من هني العراق فكرت في أذهب إلي أنا أحب التجارة، وحيث أنن

 

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

 

 ره؟اقدوما هو م رأس مال لبدء المشروع، هل آان لديِك. 4
 . دوالر300بدأت المشروع بمبلغ 

 

 بدء المشروع؟ي  ساعدك علالذيرأس المال ي  علآيف حصلِت. 5
 .اقترضته من صديقاتى

 

 ا القرض؟هذي 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  إل500 قروض تتراوح قيمتها بين 10ي  دوالر من مؤسسة مخزومى، ثم عل500قرض آخر بمبلغ ي حصلت علثم 
العكس ي ل علض، بوالقري الحصول علي  صعوبات فاجه أيةولم أو. أقساط شهرية من خالل البنكي دوالر، وقمت بسدادها عل

 .إجراءات السدادبوي قيمة القرض الالزمة لمشروعب فيما يتعلق الدعم واإلرشاد المؤسسةي فقد وفرت ل
 

 هل زاد رأس المال اآلن؟. 7
 .بالتأآيد

 

  المشروع؟ماذا آانت أهدافك عندما بدأِت. 8
. والدىأل مسكنوتوفير ي عائلتي  المالدعمللي  ضرور المشروع أصبحفقد، أما اآلن  أنشأت المشروع ألننى أحببت الفكرةايةبد

من مرض مزمن ويجب أن يذهب ي يعاني أحد أحفادآما أن . أدوية غالية الثمني  وهو يحتاج إلتدهوري في فإن صحة زوج
 . للعالجباستمراري للمستشف

 

 به بالضبط؟ نيم تقوالذيما . 9
 .)الكروشيه(شغل الصنارة تجارة المالبس، وفساتين الزفاف، و

 
 
 
 



 

 
 

 

79 

  معهد التعليم الدولى2009 ©  محفوظةحقوق الطبع والنشر

 
 

 .هل يمكنك وصف مشروعك بالتفصيل. 10
 . المصنوعة من الجلد وإيجار فساتين األفراحالمعاطفها من سوريا والعراق وبيعها، وآذلك بيع شراؤ: تجارة المالبس

 
 ؟آم عدد األشخاص الذين يعملون لديِك. 11

 . أعمل بمفردى فأنا، موظفيني أيليس لد
 

  الموقع؟اباختيار هذآيف قمِت أين يقع مشروعك؟ . 12
 .منزلىي فللعمل ي عدت مرة أخري  ولكنبعد فترة،ي قمت بإيجار متجر بجوار منزلي ، غير أننمنزلىي مقام في مشروع

 
  صعوبات عندما اتخذت قرار بشأن مكان مشروعك؟هل واجهِت. 13

 .للعمل من منزلىي يجار لذلك عدت مرة أخراإل سداد أتمكن منلم ي منزلل المجاورمت بإيجار المتجر عندما ق
 

  بالتسويق لمنتجاتك؟قمِتآيف . 14
ي بنى، آما أننالل زبائن صالون التجميل الخاص با اآلخرين عن مشروعى، وأيضًا من خنالذين 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؟ي حتو اآتسبتيها منذ بد مشروعك التيالخبرة ي ما ه. 17
قرض ي فية التقدم للحصول عل وآي،المحاسبةمبادئ عرفت مصادر البضاعة، آما تعلمت فمجال نشاطى، ي اآتسبت خبرة ف

 .مؤسسة مخزومىالعاملين بوإجراءات السداد من اإلخصائيين االجتماعيين 
 

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

 
 هل هذه األسواق تتنافس معك؟. 19
 .ال
 

 مع هذه المنافسة؟ نيآيف تتعامل. 20
 . أبيعها رخيصة الثمنالتيالمالبس و أجلب مالبس من خارج لبنان، أنا
 

  أفضل طريقة لتسويق منتجاتك من واقع خبرتك؟رأيكي في ما ه. 21
 .ين عن مشروعى اآلخرنيخبروي زبائن

 
 بدء مشروعه الخاص؟ي  نصيحة تسديها لمن يرغب فأيهل لديك . 22
 حضورمن أجل  مؤسسات اإلقراض  منمساعدةال طلبي  تعلمأيضًا.  جدوىات عن المشروع وإعداد دراسة بجمع معلومالقيام
الحصول ي فء بأن تبدأ أنصح النساي آما أنن. ضوقري صول علتحاول الحي لدعم النساء الالت توفرها التيتدريبية الدورات ال
 .بعد ذلكزيادة قيمة القرض العمل، وي قرض صغير يمكنهن سداده بسهولة، ثم التوسع في عل
 

 ؟ك تفضلينه إلدارة مشروعالذيما هو التدريب ف، ك بدء مشروعقبل فرصة للتدريب إذا أتيحت لِك
ي تيحت ل بسبب مرض زوجى، ولكن إذا ُأ" مشروعكتبدئينآيف "بعنوان الدورة التدريبية ي لسوء الحظ لم أستطع المشارآة ف

 . واآتسب مهارات جديدة بها سوف أشارك لحضورهاالفرصة
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 فقصة ألطا
 

 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  فآيف فكرِت. 2

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

 عن آل قطعة المالي وآنت أتقاض آعاملة إنتاج اشتغلت التكافل، ثم بمؤسسةالحياآة والحرف اليدوية ي تدريب في حصلت عل
ي  التكافل فبمؤسسةوقد اعتدت أن أعمل .  التكافل واشتريت ماآينة حياآةمؤسسةوبعد فترة أخذت قرض من .  بإنتاجهاأقوم

وقمت ي مشروعي زبائن ثم توسعت في وبعد فترة قصيرة بدأت أحصل عل. منزلىي الصباح والعمل بالحياآة بعد الظهر ف
استكمال دراستهم ي في مصدر دخل وساعدت ثالثة من أخوتي وبذلك أصبح لد.  ماآينات أآبر وماآينة تريكو3 بشراء

هذا ي لقد عملت ف. ة صغيرحافلةلشراء ي أموال ألخوأيضًا أعطيت . فتح متجر صغير للبقالةي علي عدت أب، آما ساالجامعية
 . عامًا11المشروع لمدة 

 
 ؟وما هو مقداره مشروعك؟  رأس مال عندما بدأِتهل آان لديِك. 5

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

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

  التكافلمؤسسة
 
 القرض؟ي الحصول علي هل واجهت صعوبات ف  
 ال  
 
 آيف قمت بسداد القرض؟  
 افل التكبمؤسسة  عندما آنت أعمل بإدارة اإلنتاج آنت أدخرهي الذيثالثة أشهر من دخلي قمت بسداده عل  
 
  رأس المال؟زادهل . 8

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

 .تعزي يصبح أآبر مشروع في لكي استكمال دراستهم وتطوير مشروعي علي تلعائلتى، ومساعدة أخوي تحسين الوضع المال
 

 بعمله بالتحديد؟ ني تقومالذيما . 10
 .بأعمال يدوية وتطريز وحياآةأقوم 
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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

 
  هذا الموقع؟أين يقع مشروعك؟ وآيف اخترِت. 13
 زلناحجرة ملحقة بمني ف

 
  موقع المشروع؟اتخذِت قرار بشأن صعوبات عندما يةهل واجهت أ. 14

 ال ألنه ملحق بمنزلى
 

 ؟ك اآتسبتيها منذ بدء مشروعالذيالخبرة ي ما ه. 15
 تعلمت آيفية حياآة التصميمات الحديثة

 
 بها؟ ني تعملالتيالمنطقة ي مماثلة لمشروعك في  أخرمشاريعهل هناك . 16
 ال
 

  الخاص؟ابدء مشروعهي رغب فت نصيحة لمن يةأهل لديك . 17
 الحياآةي  بشكل محترف ألن االحتراف أهم مهارة فتعمليجب أن 

 
  تفضلينه إلدارة المشروع؟الذي، ما هو التدريب ك بدء مشروعقبللتدريب اإذا أتيحت لك فرصة 
 الحياآةي دورات تدريبية في آنت سوف أحصل عل
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 ة والفرعية العامه، وأهدافرسالة المشروع
 

 ساعة المدة الزمنية للجلسةي إجمال
 اآلني  الجلسات حتفى قمنوقد  مشروع، إلقامةفكرة ولديهن  للتدريب المشارآاتي تأت  والغرض منهمناخ التدريب

وحيث أننا قمنا بعملية التخطيط . ملياتهعوللمشروع  والجوانب المالية بتحليل السوق
التفاصيل ونكتب رسالة تلك  فقد حان الوقت لنبعد عن ، هذه المعلومات المتاحةباستخدام

 .مشروعنا ونلتزم بها
 لوحة تقليب األوراق وأقالم مواد التدريب

 .ه العامة والفرعية وأهداف المحليةمشاريعرسالة أحد اللي تجهيز رسم تخطيط اإلعداد
 بدًال من ذلكي ويمكن استخدام المثال الموضح فيما يل

 د رسالة مشروعكإعدا  أهداف التعلم
 للمشروعوضع أهداف عامة وفرعية واقعية  

 :وتجيب عن األسئلة التالية.  الغرض العام من المنظمة المشروعتصف رسالة مهارة المشروع
      ما هو المشروع؟
      من هو العميل؟

 قيمة المشروع؟ي      ما ه
 ؟ للمشروعالميزة التنافسيةي      ما ه

 
تحقيقها ومنها ي ف ني ترغبالتيويلة األجل و النتائج طلمشروعلالعامة  هدافاألتصف 

 . للعملف، وخدمة المجتمع، ومنهج جديدياألرباح، والتوظ
 

فترة ي لتحقيقه ف ني ما تخططوجه التحديدي للمشروع عل األهداف الفرعية بينما تصف
 .نهاية العامي قد تكون مثًال المبيعات فف ،زمنية محددة

 
ي  مشروع لتصنيع األيس آريم، وقد آتبت فإقامةي  امرأة ترغب فهناك ذلكي  علوآمثال

 :خطة عملها
 

 :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 المساهمة فالمجتمع وي  يلعبه المشروع فالذيالدور ب التعريف -
 

 : العامالهدف
 مرتحقيق مشروع مربح ومست -
 
 :هداف الفرعيةاأل
  وحدة شهريًا بنهاية الشهر السادس100بيع  -
 اللبن آميةبنهاية الشهر السادس من خالل تخفيض % 5تخفيض التكلفة بنسبة  -

 المهدر
 

 : العامالهدف
، يالمحلي المستوي ل المورد المفضل لأليس آريم عهوي مشروعأن يصبح  -

 . بهاالُمـقامةوالفنادق رفيعة المستوى، والمطاعم والحفالت 
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 :أهداف فرعية
  أشهر6 فنادق خالل 6ي عقود توريد في الحصول عل -
 مطاعمهمقائمة  إلى األيس آريم بإضافةفندقة مجال الي  مديرين ف10إقناع  -
 

 :الهدف العام
 توفير فرص عمل للنساء المحليات -
 

 :هدف فرعى
  أشهر6 نساء خالل 5تعيين وتدريب  -
 

بأسباب تحمسنا  تذآرنا رسالة المشروع ألن هامًا؟ رسالة المشروع أمرًاعد آتابة ت لماذا
 .ه أفعالنايوجتي عمل عل العامة والفرعية فت المشروعأما أهداف. تجاهه والتزامنا لمشروعل

 
تصنيع نكهة غير طبيعية لأليس آريم إذا ُأتيحت الفرصة لمن تقوم بتصنيع األيس آريم 

هو بتكلفة أقل، فإن الرسالة تذآرها بأنها وضعت رسالة لتصنيع منتج يمتاز بالجودة، وهذا 
 إذا قامت بتصنيع أيس ًا جيدًاربما قد تحقق ربح.  منتجها عن الناسهما أرادت أن يعرف

 . تعهدت بهالذيآريم منخفض التكلفة، ولكن هذا ليس االلتزام 
 
أحد الفنادق يمكنها تهنئة نفسها ولكن هذه ليست ي عقد في ا حصلت صاحبة المشروع علإذ
 .مشاريعستة ي ففهدفها هو أن تظل ناجحة . البدايةي سو
 

 .المجموعةي م بعرضها علوقت، وها آتابة رسالة مشروعحدةي عل  آل مشارآةحاولت التطبيق
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 مخاطر المشروع
 ساعة المدة الزمنية للجلسةي إجمال

فالظروف تتغير، ومن .  تواجه مخاطر بالشكل األمثل تم التخطيط لهاالتي مشاريعالي حت  والغرض منهمناخ التدريب
 . لالستجابة للتغييرادستعداال هذه الظروف وتغيرالحكمة إدراك 

 لوحة تقليب األوراق وأقالم مواد التدريب
 تحديد المخاطر المحتملة للمشروع  أهداف التعلم

 200قرض قيمته ي منطقتها، لذا حصلت علي  فهاتفالحظت أسماء أنه ال يوجد خطوط  صةق
ثم قام شخص آخر . وفتحت مرآز لالتصاالت داخل متجرها)  دوالر1000(ألف ريال 

ي ، وبالتالمتجرهاي الطلب عل حجم انخفاضي إلي أد مما منطقتهاي  فبفتح مرآز اتصاالت
 . أرباحهاانخفاض

 
لديها بعض المدخرات فقامت و  لذلكر النشاط، وآانت مستعدةيتغيي إل واضطرت أسماء

تقديم خدمات لبتوسيع المتجر بحيث أصبح غرفتين واشترت ماآينة لتصوير المستندات 
 .التصوير

والقوانين واألنظمة  تتغير، والعمالء يتغيرون، والمنافسة تتغير، مشاريعظروف ال مهارة المشروع
ي مما أد منزلية هاتف  بترآيب خطوطنيقومو الناس حالة أسماء بدأي وف.  تتغيرالحكومية

 .مراآز االتصاالتخدمات  استخدامهم لانخفاضي إل
 

 الذين يتميزون بالحكمة عن اتجاهات التغيير، مشاريع أصحاب الذلك يبحثي وبناء عل
لمخاطر من  تقليل انويحاولو.  تسببها هذه التغييرات للمشروعالتيويقوموا بتقييم المخاطر 

 .هذه التغييراتي خالل تحسين مهاراتهم أو بإطالعهم باستمرار عل
 

 وفكرت فيها جيدًا فال دراية بالمخاطر المحتملةي  علمشاريع أحد الة صاحبتفمثًال إذا آان
 نجاحها،ي فزيد ثقتها سي ة لحماية مشروعها من هذه المخاطر، مماتزال لديها فرصة جيد

 كإقراضن بفاألشخاص الذين قد يقومو. النجاحي قدرتها علي فآما ستزيد ثقة اآلخرين 
دراية بالمخاطر ي  علمعرفة ما إذا آنِتي  فنمشروع يرغبوصاحبة باعتبارك أموال 
 . وصفهاكويمكن

اإلجابات ي واعرض. هنمشاريع  تخصالتيمن المشارآات اإلجابة عن هذه األسئلة ي اطلب التطبيق
 .المجموعة بأآملهاي عل

 مشروعك؟ي  فالمخاطر المحتملة يما ه
 ها؟ي تقدمالتيالمنتج أو الخدمة ي  تغيير الطلب علمن شأنها التياألحداث المستقبلية ي ما ه
اتجاهات   مراقبةفمجردحدها األدنى؟ ي  يمكن أن تقلل المخاطر إلالتيالخطوات ي ما ه

 .عطيك معلومات ووقت لتعديل وضع مشروعكت وحدهاالسوق 
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 )غير المتوقعة(ألحداث الطارئة لالتخطيط 
 

 ساعة المدة الزمنية للجلسةي إجمال
خطة لحماية ي فإنهن بحاجة إللذا .  بعائالتهنمشاريع الصاحباتغالبًا ما تهتم النساء   والغرض منهمناخ التدريب

  ظرف طارئأي حدوث مرض أو أيبهن تصابإ حالةي فهن بصفة مؤقتة أو دائمة مشاريع
 .آخر

 لوحة تقليب األوراق وأقالم دريبمواد الت
 تحديد اإلجراءات الالزمة لحماية المشروع  أهداف التعلم

العمل الجاد وتشغيل مشروعك نظرًا ي  أو غير قادرة عل،المستشفىفى  مريضةأنك ي تخيل مهارة المشروع
مشروعك، لدخل ال  سيصبح مصدرالذيما . حياتكي  طرأت عللظروف غير متوقعة

وضع إجراءات ي  لك؟ لذا عليكظروف طارئة حدوث عندموظفين لديك للعائلتك ولو
 .جميع األحوالي  ف استمرار تشغيل مشروعكتضمن

 
وباعتبارك صاحبة مشروع ". مريض أيضًاي  فمشروعإذًاأنا مريض "ويقول البعض 

 مخاطر أو آوارث يألي وضع خطة تقلل من األثر االقتصادي صغير فإن الحل يكمن ف
التواجد إلدارة مشروعك، فعليك التفكير فيما ي عي إذا آنت لن تستط.مشروعكي عل

 .غيابكي 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 شخص يعرف آيفية الحفاظ علهل هذا ال
 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
 ات العمالء؟هل هذا الشخص لديه المهارات الالزمة للوفاء باحتياج

 ؟ لهذا الشخصهل قمت بتفويض سلطات آافية
 

. مشروعك أبدًاي من االستمرار في  لن تتمكنأنِكي فالمرض الطويل أو العجز الدائم قد يعن
وقد يشمل ذلك . اتفاقية لنقل ملكية المشروع مشروعك من خالل تغييري ف نيوقد ترغب

 .وثيقة قانونية مناسبة وسداد بعض الضرائبإعداد 
 

إعطاء سلطة التوقيع لزوجك أو ي في  له سلطة توقيع حساباتك البنكية؟ قد ترغبالذيمن 
أموالك ي بالراحة تجاه إعطاء حق التصرف ف نيهل تشعر. ألحد أقاربك من الدرجة األولى

 ؟ي لشخص خارج دائرة أقاربك من الدرجة األول
 

يجب وآذلك .  دفتر واحدملف أوي من األفضل تجهيز آل المستندات الالزمة لمشروعك ف
من هذه المستندات لملفك آاملة مكان ظاهر، وعمل نسخة ي عليك وضع بعض المستندات ف

ي مكان سري  فمع االحتفاظ بهاحالة الطوارئ ي ويجب أن تكون الملفات متاحة ف. الخاص
أو المحاسب الخاص ي به لحماية مصالحك، مثل المحام نيمع شخص تثقي تشاور. وآمن

 .معه ني تتعاملالذي أو البنك مشروعكب
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 الخطوات التالية
 أربعة ساعات المدة الزمنية للجلسةي إجمال

 تقديم عروض المجموعات أو األفرادي ساعة للعمل ف 
 وإتاحة الوقتوعات من أجل تقديم العروض، مبين المجي ساعتين مقسمين بالتساو 

 ةكل متحدثلي التقديمالعرض ألسئلة واإلجابات بعد ل
 مشاريعبعد وااللتزام باستكمال خطط الي  لم ينتهالذي ساعة لتحديد العمل ربع 
  شكر للمشارآاتوتقديم الثالثة أرباع ساعة لتوزيع شهادات استكمال التدريب 

 تقدمالي إتاحة الفرصة للمشارآات لقياس مستوي الجلسة الختامية، ينبغي  هباعتبار أن هذه  والغرض منهمناخ التدريب
 . الذى حققنهنجاحالوأن يقمن بتقدير  بتحقيقه قمن الذي

. مجموعة من األفرادجهود  حصيلةالمشروع باعتباره ي النظر إلي يجب عليهن البدء ف
وضع الي  فهنمشاريع طويمكنهن عمل ذلك من خالل مناقشة دراسة حالة أو مراجعة خط

 ال خططااللتزام باستكمي علي آتطبيق ختامتشجيع المشارآات ي وينبغ. الحالى
 .أو غير رسمىي هن سواء بشكل رسممشاريع

 مشاريع بالاألساسيةالكلمات : تخطيطيرسم  مواد التدريب
 التعاونية لزيت األرغان: دراسة حالة
 األزرارالتعاونية لصناعة : دراسة حالة
  السائحين معلتجارةل الغزلشرآة منتجات : دراسة حالة

 شهادات استكمال التدريب لكل المشارآات
 لوحة تقليب األوراق وأقالم لمنسق الجلسات ولكل مجموعة

 .الجلسة الختامية حول جدول أعمال حد ماي إل السرية المدربة تلزم اإلعداد
 .الربح والعميل والتخطيط: بملخص لثالثة مفاهيم للمشروع على المدربة البدء

إجاباتهن على و المشارآاتقدرات  األخذ فى االعتباريجب . تقديم العروض مواصلةثم 
ال تزال  إذا آانت المشارآاتو. الجلسات خالل فترة بها ن تم تكليفهالتي  المنزليةنواجباته
المجموعة  عرضها علىي تشجيعهن عل  على المدربةيهن، ينبغمشاريعخطط ي  فتعمل

ي مهارات جيدة فب تتمتع المشارآاتآانت وإذا .  باقى المتدربات عليهاأسئلة واإلجابة عن
إما إذا لم يكن .  الحالةدراسةي مجموعات أصغر للعمل في ، يجب تقسيمهن إلاريعمشال

 للتدريب عليها أبسط حاالت، يجب إعطائهن مشاريعالي  فأوليةمهارات ي لديهن سو
 مختلفة بحيث يمكن االستعانة بها االتلحدراسات لذا ينبغى توفير . وتقديم عروض بشأنها

 . قائمة بالفعل محليةمشاريعأو استبدالها بحاالت لي لمحلالستخدام الأو تكييفها ي آما ه
 مشاريعتلخيص الكلمات األساسية لل  أهداف التعلم

 تحليل المشكالت وحلولهاي  فمشاريع مهارات الاستخدام 
 االلتزام باستكمال خطة المشروع 
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 مشاريعالكلمات األساسية لل
 
 

 حـالرب  • 
 
 
 
 
 

 لـالعمي •
 
 
 
 
 

 ةــالخط •
 
 
 
 

ي هل يمكنن
 تحقيق دخل؟

هل يوجد 
 احتياجات للعميل؟

إدارة ي آيف يمكنن
 المشروع؟

 العميل     الربح

 الخطة
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 األرغانلزيت بدء مشروع التعاونية 

 
 :أهداف هذه الحالة هى: الهدف

  األرغانلزيت التعاونية  – المغربية الصغيرة مشاريعال أحدتحديد العقبات أمام مبادرة 
 التوصية بعناصر خطة تسويقية 
 أدوات تمويلالتوصية ب 

 
 :أسئلة للمناقشة

 هذا المشروع؟أمام 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؟ ني توصالتي التسعير إستراتيجيةي ما ه
مطويات دعائية، و الفتات، ، استخدمىاإلعالن للعميل وتاجر التجزئةي في بها؟ فكر ني توصالتي الترويج إستراتيجيةي ما ه
 .  المختلفةوسائل اإلعالمو

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

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

ي  مما أد دخل من الزراعةأي يتحققولم  من القحط بشدة،ي انت المنطقة تعانوآ.  ماليًاتهنلدعم عائالي مشروعهم عنصر أساس
ي األساسي لالما الدعم آما أنهن ُأميات، ولكنهن يوفرن. والنساء تقليديات للغاية وال يترآن القرية.  القرية رجالبطالةي إل

 . درهم50لتر واحد يباع بمبلغ ي للحصول علي ل اليدو أيام من العم3 األرغانيتطلب استخالص زيت و. تهنلعائال
 

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

 .هاإنشاء من أجل للتعاونيةيشترط وجود مكان إذ لمنظمة، ليمكن تأمين مكان بدون أوراق اعتماد 
 

تتحمل الجفاف ي وهمنطقة سوس بالمغرب، ي  موجودة فشجرة األرغانو. األرغان شجرة لب من األرغانيتم استخراج زيت 
 .األخشابي  يتم قطع هذه األشجار من أجل الحصول علألنهولكنها معرضة للخطر، 

 
 : المشروعأهداف

 :حسب الرؤية الحالية فإن أهداف المشروع هى
 بيع المنتجات محليًا بشكل مبدئى 
 الطويلي المدي تطوير المنتج للتصدير عل 
 حماية شجرة األرغان من االنقراض 

 
 .هو توفير مصدر دخل لعائالت القريةي مجتمعالهدف الو
 

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

 .الجلد
 المجتمعبتحسين حالة اإلناث ي  إلالمشروعي  أن يؤديمكن. 
 المجتمعتوفير وظائف للرجال بي  إلالمشروعي يمكن أن يؤد. 
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 : المشروعنقاط ضعف

 ي  فصنع القرار، والتعاونإنجازه، وي مواصلة العمل حتمثل التعاونية 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
 زيت األرغان ال يمكن تخزينه لفترة طويلة 
 مستويات اإلنتاج والتعبئة غير ثابتة 
  بأقل من السعر العادل لبيعهتسعيرهيتم ي ته بأقل من القيمة الواجبة، وبالتال تقدير قيم يتمالمنتجأن يبدو  
  لتوزيع المنتجعليهاال يوجد قنوات ثابتة يمكن االعتماد  
 تمويل المشروعي يوجد حاجة إل 

 
 : المنتجتخطيط تسويق

 :آحد أدنىي آما ينبغ.  التنافسية، وحساسية التسعيروالجهات، احتياجات المستهلكين للمنتج للسوق لفهم إجراء مسحي 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
 المختلفة زيت األرغان  وأحجام بمنتجاتاتمامترتيب االهت 
 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 

  األغذيةمجالت _
 مجالت السائحين _

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

 .ترويجًا هائًال للمشروعي المحيط الحيوي تياطآما سيعد االلتزام بالتعليمات اإلرشادية لمجموعة احالعالمى، 
 

 : التسعيرإستراتيجية
 ن سعر البيع لكلون منافسوه يوجد مورد درهم، يقال أن50تبيع لتر زيت األرغان بمبلغ ي الوقت الحالي بالرغم من أن النساء ف

لفة، وسوق السائحين، وسوق التجزئة أسواق مختي 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
 ر معروفغي هذا األمري االعتماد علي ومد. والبيعحيث أن النساء ال تترك القرية، فيجب قيام الرجال بالتوزيع 

  .الطويلي المدي  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 علي بشكل سلبولكن 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
 

 .لهي  سعر أعلووضعنقاء لتأآيد مصداقية المنتج الإلثبات درجة عمل شهادة ي آما ينبغ
 

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

 : تشملالتيمصادر التمويل المحتملة وي المتوقعة من أجل الوصول إل
 التبرعات 
 الفوائد 
 المستثمرين أو الشرآاء 
  نالكوآاآوال أو اللبي 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، وفي عل
  لتصبح شرآةيةالتعاون للقروض الصغيرة إعادة هيكلة ن بعملية الترويجوالقائمقد 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  عل تشمل للمشروعالخطوات التاليةو

 لتعاونيةلي استكمال 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 . لمبدئية للمشروع واألسواق المستهدفةاستكمال خطة العمل وخاصة تحديد االستراتيجية ا

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

 منظمة مهتمة بزيت األرغاني مؤسسة نيكوال هولوت وه .com.fnh.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 
• html.index/com.tripod.fengann://http 
 AMSED –الصغيرةمشاريع مصدر من مصادر التمويل لل  
 الوآالة األمريكية للتنمية الدولية مشاريعي إحدي 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 
 

 :أهداف هذه الحالة هى: 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 فالتيفرص، والتهديدات نقاط القوة، ونقاط الضعف، والي ما ه 
  للتسعير؟إستراتيجيةاالعتبار لوضع ي  من الممكن أخذها فالتيالبدائل ي ما هي بمعرفة الموقف الحال 
 لتعاونية؟لاالعتبار ي  أخذها فِك يمكنالتيالبدائل الترويجية ي ما ه 
 تقييمها؟ي  ينبغالتياستراتيجيات التسعير ي ما ه 
 دولتك؟ ولسوق التصدير؟ي بتوسيع قنوات التوزيع ف نيآيف ستقوم 
 ؟محددي بتحفيز النساء لإلنتاج وفقًا لجدول زمن نيآيف ستقوم 
 أهم الخطوات التالية؟ي ما ه 

  
 :خلفية

آان سكانها األصليون من وتعد صفرو مدينة قديمة و.  آم جنوبًا من فاس27بعد ي منتصف جبال أطلس علي يقع إقليم صفرو ف
مجتمع اآلن ي وه. يًا تجارًامدار التاريخ مرآزي ولقد آانت صفرو عل.  بعد الميالد80بعضهم اليهودية سنة اعتنق  والبربر، 
 يبلغ تعداد الذيأيضًا عاصمة إقليم صفرو ي  نسمة ه54000 يبلغ تعداد سكانها التي ومدينة صفرو. بشكل أساسىي زراع

مرآز صناعة ي وتعد العاصمة ه. مدينة صفروب ويعملون ونيعيشبالتالى فالعديد من األشخاص و. ألف نسمة 237000سكانه 
ويعد إنتاج .  تزين الجلباب المغربىالتيو" الحرير" التقليدية المصنوعة من األزرار ألف سيدة بصناعة 30إذ تقوم . األزرار
 .األزرار صناعةي لدخل معظم العائالت المشترآة في لرئيسالمصدر اي 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 ( زر40ل  درهم لك2.5النساء ي وتتقاض. ويجمع المنتجات النهائية بعدها بأسبوع
النساء اإلبر والشمع واألوراق الالزمة ي تشتربينما ويقوم الوسيط بشراء الخيط، .  مجموعات يوميًا10ي  مجموعات وحت7

  دراهم،10 – 8  زرار بمبلغ40ويمكن 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 عل أيمن خالل متجر، أيضًا  يمكن أن تعمل النساء آما

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

 التعاونية  ساعدالذيمجمع الصناعات التقليدية و بدعم من تعاونية بدء –ي التعليم الثانوي حاصلة عل آلتاهما -ن وقررت امرأتا
من وراتب مساعدة مادية ي  أنهما سوف تحصالن علالمرأتانواعتقدت . عمل بشكل رسمىأن تي  علاألزرار لصناعةالنسائية 

 .ًا صحيحلم يكني  توقعهما المبدئولكنالحكومة، 
 

 ثم التجاه، وناقشته المرأتان هذا اوقد بدأ مجمع الصناعات التقليدية. ليصبح تعاونيةي ميقد قامتا بتغيير الهيكل التنظفي وبالتال
 . هيكل التعاونية غير الهادف للربحقامتا بإقرار
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من التعاونية، فقط اتفقت ين تاثني علي أنه تم الموافقة بشكل قانونوحيث . نشاطها خالل هذه الفترةي آما بدأت تعاونية أخر
رئيسًا نشاط الجمعيتين ثم قمن باختيار دمج ي الدوافع وعلي  علنووافقواجتمع القادة بهما .  أنشطتهمادمجي  علنالتعاونيتا
 . تقوم النساء األخريات بتوريد المنتجأني  عللعدد األعضاءي  آإجمال نساء10 آما يشترط القانون من  تتكونالتي للتعاونية

مثًال . التعاونيةة  إدراآهم لحقائق أنشطتوسيع نطاقي عمل عليمن فاس ي هذا الوقت يجتمع آافة األعضاء مع استشاري وف
ي أنه يقع علواآلن أدرآن . راتب من الحكومةي الحكومة، وبذلك يحصلن علي اعتقدت النساء أنهن سيصبحن موظفات لد

 .الدخل  توليديةمسئولعاتقهن 
 

 :األهداف العامة
تحسين ي إل التعاونية نجاحي إذ سوف يؤد. التعاونيةأعضاء الغرض من هذه التعاونية هو تحسين إيرادات وظروف عمل إن 

 ليصبحن جزء من التنمية االجتماعية تمكينهني إلي يؤدبحيث ي  االقتصادهناستقاللعائالت األعضاء، ودعم معيشة ي مستو
 )31000المقام، صفرو   باب-رار الحريرية، مجمع الصناعة التقليديةالتعاونية النسائية لألز .ية لإلقليمواالقتصاد

 
 :نافهدلتعاونية ول

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

 .من قيمة المنتج
 
 .دفع ثمن السلعوتوريد المواد ي أن الوسيط يتحكم في  واجهت النساء هالتين المشكلة األساسية إ

 
 يمكن من خاللها أن تقوم النساء بتنظيم التيومن بين البدائل الممكنة تم اعتبار التعاونية أفضل حل ألنها الطريقة الوحيدة 

وينظر الجميع للجهود الحالية المبذولة . األخرىي القرفى  لتعاونيةلوالخطوة 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. محترفينوأحد البدائل هو بدء مشروع صغير واالستعانة بثالثة أو أربعة 

 .تحقيق نجاح واالستغناء عن الوسطاءي  مشروع صغير سيواجه صعوبات فأي عملهم نسبة آبيرة، فإن ن ويمثلومتواجد
 

 :االعتباري فيوجد عدة قضايا يجب أخذها في الثانوبالنسبة للهدف 
 المزخرفةاألزرار النساء صنع ال تستطيع آل  
 تسعير المنتج للتصدير غير واقعى، ولكن األسعار قد تجعل ي فالزيادات ف. يجب تحديد استراتيجيات تسعير مقبولة

 .الدولة قد يكون مقبوًالي تسعير المنتج ف
 النساء لتصميم منتجات جديدة يجب 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 تدفع عضوآل ي وبالنسبة لعشرة أعضاء، فإن عل.  درهم40000الموازنة المخططة والبالغة 

 درهم، 4000للتعاونية ي  درهم وآان متبق6000تمويل صغير قدره ي  علنيمكنهن الحصول عليه، لذا حصلت خمسة نساء منه
 .غير البنكيةرضة قـالُم الجهات المحليةي إحدرض من قي علفتقدمت أعضاء التعاونية بطلب للحصول 

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

ي فوظيفة هذه المنظمة ه. مجمع الصناعات التقليديةي مكان في  بتقديم طلب للوزارة من أجل الحصول عل األعضاءقامت النساء
 .ل تم انتخابهبمعرفة مسؤوهذا المجمع إدارة عادة يتم و.  المجمعبداخلللتعاونية ساحة توفير م

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

 .المكان مما تطلب تمويل آاملي الحصول عل
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وما . بكر، وأرفف ومكاتب درهم لشراء مواد خام، وماآينة آهربائية صغيرة لل15000مانحة مبلغ الجهات الي فرت إحدقد وو

 . درهم أخرى15000ي  حاجة إلزال هناك
 

 .مكاني عام منذ بدء النشاط والحصول علي وعمومًا مض
 

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

 
 صغير جدًا لدرجة التعاونية مشروعالبداية آان ي ، وفالتعاونية أمر ق لهميرأن الوسطاء لم ي  هاالتعاونية  أمامالعقبات الخارجية

 . موزعيأنه لم يمثل تهديدًا أل
 

 . األخرى، آما دعم النساء الريفياتمشاريعلتعاونية ألنها تعد نموذج لللدعمه ي خطاباته اإليجابية علي إحدي 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  من اإلنتاج فاالنتهاءمثل مفاهيم فذلك ي  وعلاإلنتاج للوسيط،

 . آبيرةمكافآتي حصولهن علي يعن آان وإني  حتلديهن  اهتمامأيبي للطلب ال يحظي فاإلنتاج وفقًا للجدول الزمن
 

األفكار  مقدمة بشأن المقترحات ال حازمة لتنفيذ إدارةوجودي ت المألوفة حسبما تعلمن، ولكن ينبغإنتاج المنتجاتقوم النساء ب
 .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 
  بالمجتمعنومؤيدلديهن . 

 
 :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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 ئحين السا معلتجارةل الغزلمنتجات 
 

 :أهداف هذه الحالة هى: الهدف
 تحديد صعوبات بيع المنتج بالنسبة للتجارة مع السائحين 
  ترويج للمنتجإستراتيجية وبالتحديدالتوصية بخطة تسويقية  
 واالنترنت للمشروعي تعزيز تكنولوجيا الحاسب اآللي تحديد مد 

 
 :أسئلة للمناقشة

 نشاط؟هذا الي  تواجه النساء فالتيالعقبات ي ما ه 
 نقاط القوة، ونقاط الضعف، والفرص، التهديدات لهذا النشاط؟ي ما ه 
  يجب معرفتها لوضع خطة تسويقية؟التياالحتياجات اإلضافية ي عرف عنه؟ ما هنمن الجمهور المستهدف؟ ماذا  
 االعتبار؟ي أخذها في  ينبغالتيبعض البدائل الترويجية وي ما ه 
 المصممة السائحين؟ي نتجهم عن المنتجات األخر تمييز ممشاريعآيف 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 التي بقرية عزب الغزلصناعة ي تعملن في بدأت النساء الالت
والتجارة مع السائحين مزدهرة بالفعل، . سفح جبال األطلس الشاهقة ويمكن للسائحين الوصول إليها من مراآشي قرية علوتقع ال
 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 مي وحت. األقدام عن مرآز القريةي  دقيقة سيرًا عل20

 
حاجة لتأآيد ي وهم ف. يضنساء بغزل السجاجيد التقليدية ذات العقد باأللوان األحمر واألصفر واألزرق واألخضر واألبتقوم ال

 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(ة والتقنيات المختلف/ 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؟نسيقومومرآز القرية؟ وإذا توقفوا هل ي  فالسائحونهل سيتوقف  
 شرآة السياحة؟ي توصيلها إلي  ينبغالتيالرسائل ي تج؟ ما هاإلعالن عن المني آيف ينبغ 
 األيقونات التقليدية للبرير، وجغرافية ي التعبير عن معاني قيمة فتجارية للسجاجيد؟ هل يوجد وضع عالمة ي آيف ينبغ

 صناعة السجاد؟ي لنساء العامالت فا وحياةوتاريخ القرية، 
 

 :تجن إلى يحمشاريع المديراتذلك فإن ي باإلضافة إل
 للخطةي وضع خطة للمشروع مع آتابة تفاصيلها وخطواتها والجدول الزمن 
 وخطة للتسعير والترويجي استكمال خطة تجارية تشمل بالتحديد مسح تسويق 
 استكمال خطة مالية تشمل بالتفصيل متطلبات رأس المال والنقدية 
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 والعروض التقديميةالمجالس 
 وعمل شبكة عالقات مع النساء مشاريعات المديردعم ي  يمكن لمراآز التدريب أن تستمر فريعمشاإدارة البعد إجراء تدريب 

 لمناقشة األعمالمجتمع ي آما يمكن لمراآز التدريب تنظيم مجالس أو موائد مستديرة مع النساء ف. مجتمع األعمالي  فالنساء
 .ممارسات األعمال الناجحة مثًال أو العقبات أمام سيدات األعمال

 
الوزارات المحلية، وغرف التجارة، والموارد القانونية والمؤسسات المالية للتحدث عن موضوعات هامة ي آما يمكن دعوة ممثل

 .ساحة األعمالي للنساء ف

 التدريب على المفاهيم التى تم تعلمها

، وتنظيم مشاريع اللمباريات ويمكن لمراآز التدريب إتاحة الفرص. مشاريع مفاهيم التطبيقسوف تكتسب النساء الكثير من 
 :ن ألدوات التدريبامصدري وفيما يل.  تقديم العروض، وتعزيز تنمية المهارات الشخصيةالتدريب على

  منظمة العمل الدولية)Training/do_we_What/global/org.ilo.www://http( 

 ي للتدريب التمويلي لقروالمرآز ا)CDSServlet/servlet/org.ruralfinance.www://http( 

الدورة ي منهج المهارات الشخصية لتدريسه ف: استخدام أقسام من برنامج المرأة والتكنولوجياي آما قد ترغب مراآز التدريب ف
 :النساء بالتحديد مما يلىتستفيد  إذ سوف، مشاريعدارة الإل يةبتدريال

  4.1 الوحدة التدريبية -) خطة العملي ممارسة تقديم العروض ف(تقديم العروض الشفهية 

  2.1 الوحدة التدريبية -) بدء مشروعك الخاصي الترآيز عل(حل المشكالت 

  2.1 الوحدة التدريبية –صنع القرار 

  4.1 الوحدة التدريبية –الكتابة اإلدارية 

 عند تقديم األفعالردود ي  فتها ثقتزدادي آ تبادل األدوار  عملية تمارسالنساء تجعلأن مراآز التدريب قد ي باإلضافة إل
 .الخدمات لعمالئهن

 

 ما بعد التدريب
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 قامة عالقات العملومعارف إل موارد
 المنظمات النسائية 
  الصغيرة والمتوسطةمشاريعمنظمات ال 
  بالمجتمعغرف التجارة 

 
 يتم استكمالها محليًا

 

 قــالمالح
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 الية وقانونيةومعارف مموارد 
 

  يتم استكمالها محليًا 
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 استمارات التقييم
 

  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 الجديدةء شراموازنة ل

 ات النقديةالتدفق
 
 

 النقدية لتغطية المصروفات أو األموال توفر لضمان  النقديةوالمصروفاتي تنبؤ بالدخل النقد
  سيتم صرفهاي التياألخر

 المنافسة
 

 نالعمالء 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 جديدًاشخص أنشأ مشروع

 التنبؤ
 

 بليةتقدير بالمبيعات المستق

 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 وقيمهةتصرعبارة مخ

 الهدف الفرعى
 

 بطريقة محددة وقابلة للقياسمعينة عبارة لما يمكن أن تحققه خطط المشروع خالل فترة زمنية 

 السعر
 

  بيع المنتج أو الخدمة يتم الحصول عليها مقابلالتيقيمة األموال 

 الربح
 

 ) المصروفات–الدخل (

 اإليراد
 

 يها المشروع من بيع المنتجات أو الخدمات يحصل علالتياألموال 

 
 


