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تالدَا، ادلًهكح انؼشتٛح انغؼٕدٚح، لثهح ادلغهًني، ٔانؼًك انؼشتٙ ٔاإلعاليٙ، ٔنذُٚا انكثري يٍ "
انفشص انكايُح ٔانثشٔاخ ادلرُٕػح، ٔذكًٍ ثشٔذُا احلمٛمٛح يف رلرًؼُا ٔأفشادِ، ٔدُُٚا اإلعاليٙ 

زاٌ ًْا يصذس اػرضاصَا ٔدتٛضَا. حنٍ ػهٗ ثمح تؤَُا عُثُٙ
ّ
 أفضم يغرمثالً  ٔٔحذذُا انٕعُٛح انه

 ضٕٛف خذيح يف ٔايكاَاذُا عالاذُا ذغخري يف َٔغرًش اإلعاليٛح، يثادئُا ٔفك ٔحنٛا اهلل، تبرٌ
 ".دَانثال انؼشٚمح انٕعُٛح تاذلٕٚح َٔؼرض ٔجّ، أكًم ػهٗ انشمحٍ

 "0202"لٛى ساعخح، سإٚح      
 http://vision2030.gov.sa/ar/node/11                                                          

http://vision2030.gov.sa/ar/node/11
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 ػًادج انربايج انرحضريٚح

 انشإٚح 

مسؾكماٌلؿقىم معؿػقضي ماإلدالعقي ماألعومم‣ؿدمبـمدعقد م„وععي أنمتؽقنماظدلاعٍماظؿقضرلؼي

ماإلضؾقؿقيم ماٌعوؼرل متضوػك مجقدة مذات معؿؿقزة مإبداسقي متعؾقؿقي مخدعوت متقصرل م احملؾل

م.واظدوظقي

  انشعانح

ممدؾقؾم ت‰لك‴ر مطوصي ماٌؿوحي ماٌقارد موتلؿـؿر ماإلعؽوغوت, مقع ماظؿقضرلؼي ماظدلاعٍ سؿودة

م معـمخاللممؼلؿطقعقنمنيعمػؾمرالبإسداد ماظػؽرؼي مو مواظؿؼـقي ماظؿطقراتماظعؾؿقي اظؿؽقػمعع

مبؼدراتف مصؼؾمعفوراتفمؿاالرتؼوء مو مظدؼفمؿاظذاتقي مروحماظؼقودة متعزؼز مؿوتلؾققفمؿتفقؽؿفمبعدمؿو

موسوٌقًو,م م‣ؾقًو ماجملربي مإمأحدثماألدوظقىمواظطرقماظعؾؿقي مبوالدؿـود م بوٌفوراتمواٌعرصي,

ماىقؾم متفقؽي م‥ق ماإلدالعقي مواظؼقؿ مبوظعودات ماظؿوم ماالظؿزام معع ماٌؽؿلؾي, م†دلاتـو واٌدسؿي

ؿماٌمػؾماظذيمؼلؿطقعمعقاصؾيماظدراديماىوععقيممقعماظؿكصصوتمبؽؾماضؿدار,مومعـمث

 اٌلوػؿيممهؼقؼماألػدافماظقرـقيماظؿـؿقؼيمظؾقصقلمإماظؿـؿقيماٌلؿداعي.
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 ذصذٚش
ماٌكوررموإدارةمواٌؿوحيماظالزعيماٌقاردموتـظقؿماٌصودرمتقصرلماألسؿولمبرؼودةمؼؼصد

ماشلوعيماجملوالتمأحدماألسؿولمرؼودةموتعدماٌؾؿدئي.مبوٌشروسوتماٌرتؾطيمواظعقائد

ماظصغرلةماٌـشكتمضطوعممسؾكمبوظذلطقزماظدوظيمعـمعؿزاؼداماػؿؿوعومتؾؼكماظيتمواظطؿقحي

مػذاممتفدفماظيتم2325ماٌؿؾؽيمورؤؼيماظقرينماظؿققلمبرغوعٍمزؾممواٌؿقدطي

مدسؿمماظؼطوعمشلذاماٌـؿظروماظؽؾرلماظدورمسؾكمواظؿلطقدماظدخؾ,معصودرمتـقؼعمإماٌلور

مماٌلوػؿيمورصعم,االغؿوجقيماظؼوسدةموتقدقعم,ؿـؿقياظمسفؾيمودصعماظقرينماالضؿصود

ماحملؾل.ماظـوتٍمإوظل

ماظـوغلماظقرينماٌممترمتقصقوتمععماتلوضومتلتلماألسؿولمرؼودةمعفوراتمعؼررمصؽرةمأنمطؿو

مدعقدمبـم‣ؿدماإلعوممجوععيمغظؿؿفمواظذيماظلعقدؼي,ماىوععوتمماظؿقضرلؼيمظؾلـي

ماظلـقاتمأدوارم"تؽوعؾمسـقانمهًماظؿقضرلؼيماظدلاعٍمسؿودةممممـؾيماإلدالعقي

مأوصكمحقٌمػـ.8345/6/25-9ماظػذلةمموذظؽماظعؿؾ"مدققمعؿطؾؾوتمععماظؿقضرلؼي

مواٌؿطؾؾوتمبوٌفوراتمإعدادػؿمخاللمعـماظعؿؾمظلققماظطالبمتفقؽيمبلػؿقيماٌممتر

مظذظؽ.ماظالزعي

م:اٌشذلطيماظدلاعٍمبعؿودةماألسؿولمرؼودةمعفوراتمٌؼررماظعومماشلدف

مظألغشطيمٌوموذظؽماظطؾؾيمبنيماألسؿولمإلدارةماظرؼودؼيمواظؼقودةماظرؼوديماظػؽرمثؼوصيمغشرم

مواالجؿؿوسل.ماالضؿصوديمايراكمسؾكمذظؽموتلثرلماالضؿصودممنقمم‣قريمدورماظرؼودؼي

ماظؿعؾؿ:م․رجوت

معـ:ماظطوظؾـ/ـفمؼؿؿؽـمدقفماألسؿولمرؼودةمعفوراتمعؼررمدراديمسـد

 مضطوسوتممظؾعؿؾماظؿقجفمسـدمتقاجففمضدماظيتماظعؿؾقيماٌشؽالتمسؾكماظؿعرف

مماٌكؿؾػيماألسؿول
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 ماإلدارؼيمظؾؼقاسدمواظقاضعلماظعؾؿلمظؾؿطؾقؼماٌؿؾعيمبوألدوظقىمماإلٌوم

 مبػوسؾقيمععفومواظؿعوعؾماإلدارةمععماألصرادمتقاصؾمطقػقي

 ٌُفؿ‴يماظرئقلق‴يماظقزوئػمسؾكماظؿعرف مواظؿـظقؿ,ماظؿكطقط,ماألسؿول:مدةظرؼوموا

مواظرضوبي.مواظؼقودة,

 مصرصيمإماظػؽرةمهقؼؾمعراحؾموتطؾقؼمجدؼدمٌشروعماألصؽورمعصودرمسؾكماظؿعرف

مسؿؾ

 مواإلبداعماالبؿؽورمعفوراتمعـمبفومؼرتؾطموعوماًوصيماٌشروسوتمإدارةمطقػقي

 االضؿصودؼي.ماىدوىمودرادوت

 ماظؿشغقؾقيماًطيموطؿوبيمإسداد

 مواظؿلقؼؼماألسؿولمرؼودةمعفوراتمؿلوباط

 م.اظصغرلةماٌشورؼعمإدارةمسؾكماظؼدرةمتطقؼر

 ماٌعوىيموطقػقيماظصغرلةماٌـشكتمصشؾمأومنوحمأدؾوبمسؾكماظؿعرف

 ماظـوجحماألسؿولمرائدمصػوتمسؾكماظؿعرف

 مواٌكورر.ماألزعوتموإدارةماٌشؽالتمععماظؿعوعؾمطقػقي

م
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 اجلهغح األٔىل

 ادلفاْٛى ٔانغًاخ سٚادج األػًال:

  
 اذلذف انؼاو

مرؼودةماألسؿولماٌػوػقؿمواظلؿوتتفدفمػذهماىؾليمإمتعرؼػماظطوظؾـ/ـيم

 سلشجاخ انرؼهى:
 ػضٚض٘ انغانثـ/ـح......

مأن:سؾكمم–بنذنماهللمم–سـدماٌشورطيممػذهماىؾليمأنمتؽقنمضودرًاممؼؿقضعمعـؽم

 تذطرمعػفقممرؼودةماالسؿولم .1

 رائدماالسؿولمعـمػقمتعرفم .2

 تذطرماػؿقيمرؼودةماالسؿولم .3

 تعددمزلوتمرائدماالسؿولم .4

متقضحماظؿقدؼوتماظيتمتقاجفمروادماالسؿولم .5

تؼق‴ؿمغػلؽمعـمحقٌ:مخصوئصؽماظشكصقي,معؿطؾؾوتؽماٌفورؼي,معدىمتقاصؼؽمععمتقضعوتماظـفوحم .6

 ماألسؿولماظؿفورؼي.
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 فهُفكش عًٕٚا..!!
 انشٚادج نٛغد مسح شخصٛح

 

اظؿعرفمسؾقفومعلؾؼو,م‟قٌمإذاممعشذلطيمميؽـ″م•ؿقسيمعقاصػوتممدالمؼقجاظذيم‧ىمأنمغػفؿف,مأغفمماظشلء

ىؿقعممميؽـاظرؼودة,م‥ـمغؿقدثمسـمدربممأنمتـفحمماٌؿقضعصلغًمعـمماٌقاصػوتاعؿؾؽًمػذهم

م.اظـوسمأنمؼلؾؽقه,مصفقمأعرمعؽؿلى,مومظقسمأعرًامصطرؼًو

مدـي,مذوػدتمأغوسمعـمذويماظشكصقوتمخاللمثالثنيإغفومظقلًمعقزةمذكصقي:م"دروطر:ممبقذلؼؼقلماظرؼوديم

ماٌو مماٌكؿؾػيزاجوت مبعض مجقد. مبشؽؾ ماظرؼودؼي ماظؿقدؼوت موماظرؼودؼنيؼقاجفقن خرونماآلأغوغققن,

مطؾرليدمعؿعووغقنم مبعضفؿمؼعؿؾمبؼؾؼمومبعضفؿمؼعؿؾممزلنيمبعضفؿ. مبعضفؿمبودذلخوءومبعضفؿم‥قػ. ..

م."اجملؿدعـمذكصقيماظلؿؽممأطـرذكصقيممالمميؿؾؽقنوحرةمعرحي,موبعضفؿمظدؼفؿمذكصقيمد

مدمزوجيمبدأتمظؼد ماظؿفورمروطربقذل ممدققمسؿؾفو ماطؿشػًمصفقة ماظـؿوغنيمسـدعو ماًوصممدـ ي

مشرؼؾو؟؟ممػذامؼؾدومؿطماألدواتماٌلوسدةمسؾكماظلؿع.

معـماظصعى.معـؾماظػقؾمؼؾدوماىقاب:ماظرؼوديوطونم"ماظرؼودي؟معومػقسؾكمدمال:م"معرةمزلعـومجقابًومذات

م!!!وظؽـمسـدعومتراهمدؿعرصفموصػف

ايؼقؼيمؼعؿؾقنمبـػسممأغفؿمماظرؼودؼنياظؿعرؼػماظقحقدماظذيمؼصػمومؼشؿؾمقعموبوظؿوظل,مرمبومؼؽقنم

م مؼؾدؤونمو مػؿمؼؿعرصقنمؾقنمأسؿوشلؿمشغ‴ؼ‰اظطرؼؼي: مبشؽؾمأودع: مو ماًوصي. ممسؾكاظؿفورؼي موميؾؽقنصرصي,

م%غؼاًلمسـمطؿوبم"اىؿقعمضودرون"$ممم.تـػقذػومسؾكاىرأةمظؾعؿؾم
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 يمذيح
مماألطـرماألسؿولمروادمإن مصؽرةمٌطوردةمعؿقػزؼـموزوئػفؿمعـمتؼوسدواماظذؼـمػؿمظقلقاماظعوملمنوحًو

متلؿحموضقؿمغظرموجفوتمصؾدؼفؿم-اظؿفورؼيمظألسؿولمرؼودؼيمسؼؾقيمعـمظدؼفؿمػؿمظقصؾققامأشـقوء,مبؾمدرؼعي

معـمؼؽقغقامأنم․ؿؾػي,موميؽـموأسؿورموأحفوممذؽوللبمؼلتقنمورجولماألسؿولم.بنحرازمعؽودىمسظقؿيمشلؿ

ممبلحدػؿمعررتموإذا.ماألسؿولمرؼودةمظـوديمسضقؼيم ؿؾقنمأومعقحدًامزؼًومؼرتدونمالموػؿ,.معؽونمأي

م.تعرفمطـففمالماألرجحمصعؾكمعطعؿ,مم„وغؾفمجؾلًمأوماظشورع

 رائدًامظألسؿول؟معومذكصوم‧عؾماظذيمصؿو

مععظؿمماألسؿول,مروادمغعر‴فموطـوم.صعؾقهمعومأدوسمسؾكمأسؿولمرجولمأصؾققاماظـوسمأنمغعؿؼدمطـو

مصقرةمعػفقممصننم,ًواألعرمصقققمػذامؼزالمالموبقـؿو.ماظشرطوتمأغشلواماظذؼـماظـوسمأوظؽؽماألحقون,مسؾكمأغفؿ

مبطرؼؼيمؼػؽرونماظذؼـمسؾكمأغفؿماألذكوصماألسؿولمروادمرؤؼيمإممنقؾمواآلن,م.تتغرلمضدمسؿولاألمرائد

مجذورماظقصقلمإمصػؽرة.ماظرؼودؼيمسؾقفوماظعؼؾقيمؼطؾؼماألسؿولمروادإنماظطرؼؼيماظيتمؼػؽرمبفوم.مًاجدمخوصي

موػـوكماظعدؼدمعـماظؾققثمواظدرادوتماظيتمتؿـوولمػذاماٌقضقع.م.ًوغلؾقجدؼدةمماألسؿولمروادمتػؽرلمطقػقي

 يفٕٓو سٚادج االػًال  -4

طؿومسرصفوم$,ماظـشوطماظذيمؼـصىمسؾكمإغشوءمسؿؾمحرموؼؼدممصعوظقيماضؿصودؼيمعضوصي (فماظرؼودةمبلغفوعر‴ت‰

م.$بوٌكوررة إغشوءمسؿؾمحر‴مؼؿلؿمبوإلبداعموؼؿصػ ( اظشؿقؿريمبلغفو

 ذؼشف يٍ ْٕ سائذ االػًال  -2

تطقؼرمصؽرةمضوئؿيمإم ػقمذظؽماظشكصماظذيمظدؼفماإلرادةمواظؼدرةمواإلبداعمظؿققؼؾمصؽرةمجدؼدةمأو

 .عشروعمرؼودي

 اًْٛح سٚادج االػًال  -3

 .تلوسدممدسؿماالضؿصودماظقرينمعـمخاللمررحمعشورؼعمجدؼدةمماظلققم-

م.تلوسدمسؾكمتـؿقيماظؿػؽرلماإلبداسلمظألصرادمداخؾماجملؿؿعمممومؼلوػؿممادؿـؿورماظػرصماٌؿوحيم-

م.هػزماألصرادمسؾكمتؼؾؾمعػفقمماٌكوررةمواظؿعرفمسؾكمأدوظقىمإدارتفوم-

م.تلوػؿممتقصرلمصرصموزقػقيمجدؼدةم-

م.تـؿقيموغشرمعػفقممثؼوصيماظعؿؾمايرم-

م
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 مساخ سائذ االػًال. 4
متشؿؿؾمزلوتمروادماألسؿولماظـوجقنيمسؾك:

 ٔانرخغٛظ  انـشإٚـح

مايؾؿم ماظـوجح, ماألسؿول مظدىمرائد مظؾؿشروعماىدؼد. مبوظـلؾي موايؾؿ ماظؾداؼي مغؼطي ماظرؤؼي متـؾ

اظذيمؼلعكمإمهؼقؼفمسؾكماٌدىماظطقؼؾ,موػقممبـوبيماظؼقةماظداصعيماظيتمتدصعماٌشروعمإم

ماظـفوح

ماإلتذاع

ممجدؼدةمبصقرةماظؼدؼؿمتؼدؼؿمإسودةمأوم„دؼدماإلتقونلمذكصمعؾدعمصفقمدائؿمرائدماالسؿو

 ادلـثـادسج
ؼؾودرونمبصقوشيماألػدافمووضعفومعقضعماظؿـػقذمبؽػوءة,موؼلقطرونمسؾكماألحداثموؼعؿؿدونمسؾكم

مايدسمواظؾدؼفيممحؾماٌشؽالت.

 احلًاط

سؾكماظؿغقرل,مطؿومؼؿؿؿعقنمبوظلرسيمواظقؼظي,مؼؿؿقزمروادماألسؿولمبويققؼي,موذدةماظؿػوؤلمواالغػؿوحم

 والمميقؾقنمإماالغزواء.

 انثمح تانُفظ

ت‰عدماظـؼيمبوظـػسمواظؼدرةمسؾكماالدؿؿرارمعـمأطـرماظلؿوتمذققس′ومبنيمروادماألسؿولماظـوجقني,مصفؿم

 ظقلقام‟وجيمإمرضوماآلخرؼـمسـفؿ,موالمؼؿلثرونمدؾؾ′ومبوألخطوءمأوماظزالتماظلوبؼي.

 ذطاحل

مصؽـرلمعـمروادماألسؿولماظـوجقنيمميقؾقنمإ,ماالسؿؿودم”ععرصيمطؾمذه“ظقسمسؾقفؿمبوظضرورةم

 سـدما‡وذماظؼرارات.”مذعقرػؿماظداخؾل“سؾكمحددفؿ,مواظـؼيمم

 انؼًم يف فشٚك

صؾدًظومعـمتلصقؾمسالضيمتشؾفمتؾؽماظيتمبنيماظؽؾرلمواظطػؾمععماٌقزػني,مؼؼقممروادماألسؿولم

 ؛معومؼعززمعـممتودؽماظػرؼؼ.”اظـدم-اظـد“ـوءمسالضيماظـوجققنمبؾ

 انرؼاعف

عـماظلؿوتماألدودقيمظروادماألسؿولماظـوجقني,مصؾدونم”موضعمغػلؽمعؽونماآلخرؼـ“اظؼدرةمسؾكم

اظؿعورػمالمميؽـؽمبـوءماظـؼي,موبدونماظـؼيمظـمتؿؿؽـمعـمايصقلمسؾكمأصضؾمجفدمميؽـمأنم

 ؼؾذظفمعقزػقك.
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 جارتٛح انشخصٛح

 أضدرمسؾكمإثورةماٌشوسرماظؼقؼيممغػقسمعقزػقفؿموهػقزػؿمظؾعؿؾ.”مطورؼزعو“مأصقوب

 احلاجـح نإلجنـاص

عـماظـوبًمأنماظرشؾيماظشكصقيممصقوشيمأػدافماظػردمواظلعلمايـقٌمإلنوزػومعـمأػؿماظؼقىم

 احملرطيمظدىماظؽـرلمعـمروادماألسؿولماظـوجقني.

 احلاجـح نالعرـمـالل

اموزوئػمتـػقذؼيمطوغقامغوجقنيمصقفو؛مظرشؾؿفؿماظشدؼدةممأنمؼؽقنمشلؿمسؿؾفؿمػـوكمطـرلونمترطق

اًوص,موأنمؼؽقغقامرؤدوءمأغػلفؿ.موذظؽمالمؼعينمأنمرائدماألسؿولم رممعـظؿؿفمعـماظؽػوءاتم

 واًدلاتماٌفـقيماٌؿؿقزة.

 حتًم ادلخاعشج

رموهديماجملفقل,مصنغفؿممرشؿمأنماظشوئعمأنمروادماألسؿولماظـوجقنيمعغرعقنمبؿقؿؾماٌكور

ايؼقؼيمالمؼؿقؿؾقنمدقىماٌكوررةماحمللقبي,مصؿومؼؾدومظمخرؼـمعرتػعماٌكوررمعـماظـوحقيم

 االدؿـؿورؼي,مضدمؼؽقنمأضؾماظؾدائؾماٌؿوحيمعـمحقٌماٌكوررةمعـموجفيمغظرمرائدماألسؿولمغػلف.

 َشاط فشد٘

مأسؿول؟مطرائدطقػمترىمغػلؽم

معـمواظطوضيمواالظؿزاماظشغػم ماظعؼؾوتمعـماظؽـرلمسؾكماظؿغؾىممتؽــو أنممسؾكمتلوسدمحوزليمسقاعؾمػـوك.

.ماظرؼودؼيموإعؽوغوتؽماػؿؿوعوتؽمتؼققؿمسـدمعراسوتفوم‧ىمسوعيمسدةمأعقرمؼؾلموصقؿوم.معومغؿقضعمنوحمعشروع

مؼعذلؼفمسؾكمغؾىؼؿمأنمظؾؿرءمميؽـ مررؼؼيموػـوكم.أخرىم•والتممضقؼيمزاؼواحؿػوزفممبمععمعـمضققدمعو

ماظضعػمغؼوطمتعقؼضمسؾكمتلوسدكمدقفماظيتموٌقاردبمغػلؽمهقطمضققدكموػلمأنمسؾكمظؾؿغؾىمأدودقي

معـماظؽـرلمسؾكماظؿغؾىمعـمت‰ؿؽــومواظطوضيمواالظؿزاممصننماظرشؾيماألحقون,معـمطـرلممايولمػقموطؿوم.ظدؼؽ

 .اظعؼؾوت

محقلماألدؽؾيمعـماظعدؼدمسؾكماإلجوبيمإسؿؾمووريمصنغؽممحوجيممصرصيمأومعومصؽرةمإماظـظرمسـد

متلطد.م%عـؾماظـؼيمبوظـػسمواٌلموظقي$مظؾـفوحماظضرورؼيواألعقرمشرلماٌدرطيممبؽ,ماًوصيمواٌفوراتمغػلؽ,

صالمبلسممأنمتعقدماظـظرمموإل‧وب,بمملمتؽـمإجوبؿؽمظقومحؿك.ماظؿوظقيماألدؽؾيمقعمسؾكمأنموقىمعـ

مم.إجوبؿؽمهلنيمأومتغقرلمقيطقػمفوموتراجعصق

متعقـؽمسؾكمتؼققؿمذاتؽ,موػل:اآلتقيماظعـوصرم
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 اظشكصقيماًصوئص 

 اٌفورؼيماٌؿطؾؾوت 

 اظـفوحمتقضعوتمععماظؿقاصؼ 

م:أوماظصػيماظيتمتـطؾؼمسؾقؽ$مأعومماظعؾورةم%ضعمسالعيم

ماظعؾورةمأوماظصػيمم

غعؿم

متـطؾؼ

ماظؿعؾقؼموإجراءاتماظؿقلنيمالمتـطؾؼ

م:اظشكصقيمؽخصوئصمحؾؾم:أواًل

ممممذاتؽ؟مأغًمذكصمعؾودرمعـمػؾم1

مممماظذاتل؟ماإلرادةمواظطوضيمواالغضؾوطمظدؼؽمػؾم2

مممماظؼرارات؟مبو‡وذمتلؿؿؿعمػؾم3

مممماظؿغقرل؟مععموميؽـؽماظؿؽقػمجقد,مأغًم․ططمػؾم4

ممممجقد؟مبشؽؾماعقاظؽمتدؼرمػؾم5

ؼقعقًو,ممدوسيم14-12مظؾعؿؾمادؿعدادمسؾكمأغًمػؾم6

ماألدؾقع؟ممأؼومم7مإم6ماألحقونمعـمعـمطـرلمو

ممم

مؽماٌفورؼي:عؿطؾؾوتمؿؼققؿبمًو:مضؿثوغق

مممم؟ماآلخرؼـمبلفقظيمععمتؿػوسؾمػؾم7

مظؿؽقنمهؿوجفوماظيتماًوصيماٌفوراتمػلمعومتعرفمػؾم8

ماظؾدءمبفو؟ممترشىماظيتماألسؿولماظؿفورؼيممغوجقًو

ماٌفورات؟مػذهممتؿؾؽموػؾ

ممم

ماظـفوحمتقضعوتمععماظؿقاصؼثوظـًو:م

متؼقممماىدم‣ؿؾمسؾكمتػعؾفمعومػؾمتلخذم9 وتلؿؿؿعممبو

مبف؟

ممم

مالخؿؾورػومعرغيمتؽقنم‟قٌمذلءمظؽؾمػؾمظدؼؽمخطيم11

موتغقرلمعومؼؿطؾى؟

ممم

ممممسـفؿ؟مذلءمطؾموتذطرمػؾمتعرفمسؿالئؽم11

مممم.مبلؿقؼوتفوماٌكؿؾػياظؿؽـقظقجقوممػؾموقدمادؿكدامم12

ممممإظقؽمبلفقظي؟ماظقصقلمػؾمميؽـم13

مبـوءم14 مماسؿؾورك مأخدت مواظصقرةمماظلؿعيمػؾ مممايلـي
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ماىقدةمسـمغػلؽ؟

مواٌقزػنيمظدؼؽ,مسؿؾؽ,معؽونمػؾمتؿطؾعمإمتطقؼرم15

ماظعؿؾ, ماظؿؽـقظقجقو,موتـظقؿ اظيتممواظعروضموتقزقػ

متعؽسمصقرةماظـفوح؟

ممم

مم16 األػدافمموتعدؼؾموضقوس,موتـؼقح,مميؽـؽمضؾط,ػؾ

مهؼقؼفو م مترشى محدوثمماظيت متقضع معع بودؿؿرار,

مأخطوء؟

ممم

م

اء
َ
شاخ األد

َّ
ئش

ُ
 ي

األسؿولموررقممروادىزءماألول:م,ماطقػمتػؽرمرؼودؼًو"مجؾلي سزؼزيماظطوظؾـ/ـي,مٌعرصيمعدىمادؿػودتؽمعـ

مخاللم․رجوتمتعّؾؿماىؾليماظؿدرؼؾقي:"مضؿمبؼقوسمعمذراتماألداءماآلتقيمعـمتػؽرلػؿ

شمم
َّ
ئش

ُ
اء ي

َ
ماألد

م1
ماألسؿولموعومؼؿؿقزونمبف.مروادذطرمبعضمصػوتمأ

م2
ماألسؿولموطقػمؼػؽرونمبطرؼؼيم․ؿؾػي.مروادوضحمعومؼراهم

م3
ؽمظـػلؽمعـمحقٌ:مخصوئصؽماظشكصقي,معؿطؾؾوتؽماٌفورؼي,معدىمتقاصؼؽمععمتقضعوتمؿعومػقمتؼقق

ماألسؿولماظؿفورؼي.اظـفوحمم

  دلشاجغادلصادس ٔا

 مم,ػوسلل مو م2111حزؼرانم%مبقبلدقر ماىؿقعمضودرون. م$. ممإترف مم. تقلريممجعػراظعربقي:

 .مرلحف

 م2117طؿوبمعفوراتمرؼودةماالسؿولمجوععيماٌؾؽمدعقدم 

http://preneur-masr.com        

 6 ways entrepreneurs think differently than the rest of usم  

(August, 2015). https://compass.ups.com/how-entrepreneurs-
think-differently/ 

 Jayson DeMers (SEPTEMBER 22, 2014). 10 Ways Entrepreneurs 
Think Differently. Available at: 

https://www.entrepreneur.com/article/237547 

  

http://preneur-masr.com/
http://preneur-masr.com/
https://compass.ups.com/how-entrepreneurs-think-differently/
https://compass.ups.com/how-entrepreneurs-think-differently/
https://www.entrepreneur.com/article/237547
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 انثاَٛح اجلهغح 

 يٓاساخ سائذ األػًال
 

 
 

 اذلذف انؼاو
ماألسؿولتفدفمػذهماىؾليمإمتعرؼػماظطوظؾـ/ـيممبفوراتمرائدم

 انرؼهى: َٕاذج
 ػضٚض٘ انغانثـ/ـح......

مأن:سؾكمم–بنذنماهللمم–سـدماٌشورطيممػذهماىؾليمأنمتؽقنمضودرًاممؼؿقضعمعـؽم

 تذطرماٌفوراتماٌطؾقبيمعـمرائدماألسؿول. .1

 بعضماظؼدراتماظيتم‧ىمأنمتؽقنمظدىمرائدماألسؿول.تقضحم .2

 .روادمأسؿولمغوجقنيمخاللمعشقارػؿمذطرػواظـصوئحماظيتمتـوضشموتعؾؼمسؾكمأػؿم .3
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 فهُفكش عًٕٚا..!!

                                   صاحل انشاجحٙلصح جناح انشٛخ 

مطقؿولم مواألسؿول ماٌول مدغقو م ماظراجقل مصوحل ماظشقخ مبداؼي طوغً

,مماظصؾوحمولمبلجرةمبلقطي,موبوئعمظؾكردواتمبعدمواتوتوجرمظؾكرد

وذظؽمماألربعقـوتماٌقالدؼي.مبدأمحقوتفماظؿفورؼيمعـماظصػرمم,صالةماظعصر

مؼؽق‴ مأن موملمؼؽـممخؾده مضولم"طـًممثروةن موطونمطؿو مايفؿ. بفذا

مطؾقعماٌػوتقحمواألضػولموبعضماًردوات" موأبقعموأذذليممأسؿولمبلقطي .مأسؿؾمماظصؾوحمواٌلوء

وؼضقػم"طـًممطدلماًزائـمواظؾـقكمماظلعقدؼي.أحدمأحموضودهمبقعفمظألضػولمواٌػوتقحمإماإلعلوكممبػوتق

أذؼكمم‟ـلمسـمظؼؿيماظعقشمعـذموالدتلمماظؾؽرلؼي".مأعومسـمبداؼؿفمععماظصراصيمواظؾـقكمصقؼقلم"أغينم

جؾسممإحدىماظلوحوتمماظرؼوضمضدميوموأبلطمألضقممبصرفماظـؼقدمظؾـوسم%تغقرلماظعؿؾي$مبعدمأنمأطـًم

مًاظصراصيماظؾلقطيمجدامكوطونماظـوسمؼؿفوصؿقنمسؾم,اوفًمإظقفو م,ػـ1366صؿؿحمأولمعؽونمظؾصراصيمسوممأ.

م.ؼلؿفونمبفووعـفوماغطؾؼًم•ؿقسيماظراجقلماظؿفورؼيماظيتمأصؾقًماآلنمإعدلارقرؼيمعوظقيمالم

عـمبعدمماغؿؼؾمإمريماهللمتعوماظشقخمصوحلمبـمسؾداظعزؼزماظراجقل,موذظؽمسـدماظلوسيماظـوظـيمواظربع

مممعلؿشػكمايؾقىممبدؼـيماظرؼوضمإثرمدؽؿيم12/2/2111ػـماٌقاصؼم9/3/1432زفرماظققمماظلؾًم

وظؾشقخمصوحلماظراجقلمرفماهللموضػمعـمأطدلماألوضوفمماٌؿؾؽي,محقٌم.ممسوعًوم88ضؾؾقيمسـمسؿرمؼـوػزم

م12اظقضػقي,موػلمخصصمبعضمممؿؾؽوتفمطقضػمخرليمعـفزمؼصرفمرؼعفمسؾكماٌصورفماحملددةمبصؽم

 .عصرفمومتمتلدقسمإدارةمأوضوفمصوحلمسؾداظعزؼزماظراجقل
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 يمذيح
ماألسؿولمعفورات مواظشكصقيمواإلدارؼيماظؿؼـقيماٌفوراتمعـم•ؿقسيمبنيموؿعمرؼودة مضدرة"موػلمأؼضًو.

مواظيتمتسؿؾمإماألصؽورمهقؼؾمسؾكماظػرد مسؾكماظؼدرةمسـمصضالمواٌكوررة,مواالبؿؽورماإلبداعمشؿؾ,

مواظؼدرةماالبؿؽورمظؿعزؼزمًوحققؼمًاأعرمػذاموؼعؿدلم.اٌرجقة"ماألػدافمهؼقؼمأجؾمعـماٌشورؼعموإدارةم‡طقط

ماالضؿصوديمواظـؿقماظؿـوصلقي م. مألسؿولظمو دثممنقًامجدؼدةمذرطوتمإغشوءمؼدسؿماٌؾودرةمروحمتعزؼزإن

ماظؿفورؼي ممادؿكداعفوظؾـوسمموميؽـم,سدؼدةمصقائدمأؼضومتقصرماألسؿولمرؼودةمعفوراتصننممذظؽ,موعع.

متؿضؿـاظشكصقيمحقوتفؿ مأغفو مإذ مأسؿوشلؿ مو موصفؿماىؿوسلمواظعؿؾمواٌـوبرةمواٌؾودرةماإلبداع"م,

م".بوٌلموظقيمواظشعقرم,اٌكورر

 سٔاد األػًال يٍ ادلغهٕتح ادلٓاساخ
موطؾرلمغؼوشمعقضعماألسؿولمرؼودةمعفوراتمظؼدمطوغً صننمماشلوعي,ماالضؿصودؼيماٌفوراتمعـمظغرلػومًوخالص.

متعؾقؿمسؾكماظذلطقزمزؼودةمصنن,مأومعمػؾ.موععمذظؽ,مأوم‡صصمععقـي,ممبفـيمترتؾطمالعفوراتمرؼودةماألسؿولم

وطػوؼوتممضدراتمسؾكمواالتػوقماظؿقؾقؾمعـماٌزؼدمجؾؾًمضدماٌفوراتماٌؿعؾؼيمبفوموتـؿقيماألسؿولمرؼودة

معـمرئقلقيم•ؿقسوتمثالثماالضؿصوديماٌقدانممواظؿـؿقيماظؿعوونمعـظؿيمحددتموضدم.رؼودةماألسؿول

 مروادماألسؿول,مأالموػل:معـماٌطؾقبيماٌفورات

 ماظؿؼـقي موتطؾقؼموحؾماظؾقؽي,مورصدماالتصوالت,م:اٌفورات موادؿكداعفو,ماظؿؽـقظقجقوماٌشؽالت,

م.اظؿـظقؿقيمواٌفوراتماظؿعوعؾمععماآلخرؼـ,موعفورات

 مواظؿلقؼؼ,ماظؾشرؼي,ماٌقاردموإدارةماظؼرار,موصـعماألػداف,موهدؼدماظؿكطقطم:األسؿولمإدارة

ماظؿفورؼي,ماألسؿولموإرالقمواظؿػووض,ماىقدة,موعراضؾيماظعؿالء,مععمواظعالضوتمواحملودؾي,مواٌوظقي,

 .واالدؿفوبيمظؾؿفوراتماإلجرائقيماظؿطقؼر,موإدارة

 موإدارةمواظؼقودة,مواٌـوبرة,مواالبؿؽور,ماٌكورر,موإدارةمواالغضؾوط,ماظـػسمضؾطم:اظشكصقيماظرؼودة

م.االدذلاتقفلمواظؿػؽرلمذؾؽيماظعالضوت,موبـوءماظؿغقرل,

موػذهمبعضماظؼدراتماظيتم‧ىمأنمتؽقنمظدىمرائدماألسؿول:

 .ذذٚش أيٕانك أٌ ػهٗ انمذسج. 4

مذػىتمأؼـمتعرفمػؾ.ماظؿفورؼيماألسؿولمإدارةمميؽـؽمالماٌول,مإدارةمتلؿطقعمالمطـًمإذامبؾلوري,األعرم

متصورعمحؿكمدقفمال,بـماألدؽؾيمػذهمسؾكماىقابمطونمإذامتؽلى؟موممملضؾبمتعقشمػؾمذفر؟مطؾمأعقاظؽ

م.طذظؽم,أسؿوظؽمعقزاغقيمتدؼر
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 .ادلال مجغٗ ػه انمذسج. 2

صنغؽمظلًمماالدؿـؿور,مسؾكمظؽلمهصؾم؟اٌزؼدمسؾكمايصقلمميؽـؽػؾمماٌول,مإدارةمسـدعومتؿؿؽـمعـ

سؿؾؽمميؿوؼيصـعمصـدوقممطقػقي,موبشؽؾمعؼـع,موظؽـم,صقلىماٌولمسؾكمهصؾمأؼـمظؿػفؿمعـم‟وجي

م.اظؿفوريمبعقدًامسـماٌكوررمأؼضًو

 .نذٚك حذج انرٕذش ختفٛف ػهٗ انمذسج: 3

ممواالضطرابمبوإلحؾوطمتشعرمأنمظـػلؽمتلؿحمطـًمإذا.معضقؽيمعللظيمظقسماظؿقتر مؽلوت,ـؾظمتؿعرضسـدعو

م.ضروريمأعرمظصويؽماظؿقترمادؿكداممطقػقيمإنمتعؾؿؽ.مصنغؽمدؿعوغلمطرائدمأسؿول

 .يُرجاً  ذكٌٕ أٌ ػهٗ انمذسج. 4

متصؾحمظؾفؿقع,صقققمةواحدميررؼؼمؼقجدمالمألغفمطؾرل,معقضقعمػذا مًوعـؿفمؽقنؿظمي, مأوضوتمسؾكمتعرف.

ماظققعقيوم,ظدؼؽماظطوضيمذروة ماظروتقـقي متؾدعمتـودؾؽماظيتماإلغؿوجقيمدواتاألوم,أعقرك محؿكمميؽـؽمأن

م.ظـفوحاماظيتمتؼقدكمإمخطؿؽ

 .يٍ سٔاد األػًال أصذلاء أٌ جتؼم نك ػهٗ انمذسج. 5

مرائدموصؼو مضوظف مصوكذأمملضؼتؿظععمًضقظامععؿفم".ليواحدمعـمبنيممأغً"مرون,مجقؿماألسؿولمٌو

مم,ظذظؽ مسؾكماظعـقرمخاللمعـمنوحؽماحؿؿوالتمؿقلنيبسؾقؽماظؼقومممتؽقن؟مأنمترؼدمعـأدللمغػلؽ:

م.إمذظؽمحوجيمتؾصرلكمسـدعومتؽقنممطػوحؽ,موؼلؿطقعقنمصفؿمسؾكمؼـضودرمأصدضوءروادمأسؿولم

 .ٔانضؼف انمٕج َماط حتذٚذ ػهٗ انمذسج. 6

تدركمعقارـماظؼقةمظدؼؽممأنمسؾقؽمذظؽ,موعع.مذلءمطؾممًوعـوظقمتؽقنمأنمظلًممحوجيمسؿؾ,رائدمط

ماظيتماظؿفورؼيماظؼراراتمعـم,ذلءمؽؾسـدمتؼققؿؽمػذاماألعر,مدقفمتؽقنمسؾكمسؾؿمبو.موعقارـماظضعػ

م.اظذؼـمؼعؿؾقنمظدؼؽماٌقزػنيحؿكموم,اظذؼـموؿذبفؿماظشرطوءمإمبفو,متؼقم

 .أَاط فاػهٌٕ ذٕظٛف ػهٗ انمذسج. 7

مأسؿولرائدمميألماٌفوراتمأػؿأعرمؼلرل,موػقمعـمماظؿقزقػمسـإنماظؿقدثم مأغوسمأضقؼوءمموجقدإنم.

مأنماظـوست‰رّشىمؾشرطيمظمثؼوصيمبـوءمسؾكمأؼضومطؿومؼعؿؾمجدؼدة,مضقةمغؼوطمإماظقصقلمميؽَّـؽمعـمصرؼؼؽ

م.تصؾمإظقفمأنمترؼدمعومإمظؾقصقلميضرورماٌـودؾنيماألذكوصمتقزقػإنم.مفوعـمجزءامؼؽقغقا

 .جذد يٕظفني ذذسٚة ػهٗ انمذسج. 8
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معومظفمععرصيمضؿـقدموضعفممعؽوغفمبشؽؾمضقيموعـودىمسؿؾقيمصننم,ظؾعؿؾمجدؼدامذكصوموؾىمسـدعو

صقلى,مبؾم‧عؾؽمماظشرطيمسؾكمايػوزمسؾكملوسدالمؼمدقفاألعرممػذا.موعومالم‧ىمبفماظؼقوممسؾقفم‧ى

مدقءمٌؿوبعيمدؾوباألمعطقؽؼوم,اىقدؼـماٌقزػنيماظؿزاممعلؿقىمودقفمؼزؼدماظصققح,ماالووهتـطؾؼمم

م.اإلدارة

 .ادلٕظفني اداسج ػهٗ انمذسج. 9

مؼؽقن مجقدمبشؽؾمؿإدارتفمإمهؿوجصنغؽمماٌـودؾني,ماٌقزػنيمظدؼؽمسـدعو مسؿؾؽ. ممنق مبداؼي موعع

مظقؽقنمصوساًلمبوظعؿؾوأنمتدصعممؾفؿقع,ظمًاعدؼرمتؽقنمأنمسؾقؽ مدارة,اإلمطقػقيمبوظػعؾمتعرفمالمطـًمإذا.

م.عقزػقؽموتطقؼرم,وتشفقعم,هػقزمطقػقيمٌعرصيماظقضًسؾقؽمأنمتؼضلم

 .انمذسج ػهٗ انرؼايم يغ يٕالغ انثحث ػرب اإلَرتَد. 44

وسـدعومتضعمػذامماسؿؾورك,مػؾمسرصًمأدودقوتمم.األسؿولمموضلأمقعمتؼقممبعؿؾمأنمسؾقؽماظؾداؼي,م

مصنغؽممحوجيمإممـاظؿعوعؾمععمعقاضعماظؾقٌمسدلماإلغذلغًمواظؿلققماظرضؿل؟مإذامملمؼؽ األعرمطذظؽ,

مضؾؾمإرالقمسؿؾؽماظؿفوري.مواٌفورةمصؼؾمػذهماىزئقي

 .االجرًاػٛح شثكاخ انرٕاصم ػرب انرٕاصم ػهٗ انمذسج. 44

مإمصلغًمظلًممحوجي.مسؿؾمأيملقؼؼتمادذلاتقفقيمعـمرئقلقومجزءاماالجؿؿوسقيماظؿقاصؾمذؾؽوتممتـؾ

مبداؼيمتشغقؾمجقدةمسؾكمظؾقصقلماالدذلاتقفقوتملصضؾبمغػلؽمتلؾقحمسؾقؽبؾمم,برغوعٍمصقلىمطؾمصفؿ

موذعورمذكصلمميؽـمعالحظؿفمسؾكمطؾمادذلاتقفقيمتؼقممبفو.

 .انؼًالء ػهٗ انرتكٛض ػهٗ انمذسج. 42

مووريمغشوطمأيمظدؼؽمظقسمسؿالئؽ,مبدونم,ًوواضقماألعرمؼؽقنمظؽل م,سروضؽمقعأغؽمممتلطد.

مسؾكم,وخدعوتؽم,وعـؿفوتؽ ماظػعؾقيماظعؿالءماحؿقوجوتمترطز متعرصمالمطـًمإذا. مضؿمبوظؾقٌمسـفو مررحاوفو,

م.عؿالءظؾطؾرلةممخدعيماظيتممتؽـؽمعـمتؼدؼؿماألدؽؾي

 .اجشاء ختفٛضاخ يف انثٛغ )األٔكاصٌٕٚ( ػهٗ انمذسج. 43

اظؿكػقضوتمسـدعومؼصؾماألعرمإمموظؽـم,عومؼعوغقنمعـفمتػفؿمأغؽمأنمؼعرصقامظؾعؿالءإنمعـماٌفؿمأنمتلؿحم

مورذيمماظؿلفقؾمحوولماًطقة,مػذهمبشلنمبوظؿقترمتشعرمطـًمإذا.مؼؿعـرونماألسؿولمرجولمعـماظعدؼدمصنن

م.إظقفومايوجيمتشؿدماظيتماٌفوراتمػذهمظؿؿعؾؿماٌؾقعوتسـممسؿؾ
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 .اجلذٚذج االجتاْاخ اكرشاف ػهٗ انمذسج. 44

ماظؼودعيماظؿغقرلاتمرؤؼيمسؾكماظؼدرةمسؾقؽمأنممتؿؾؽوجىممظذظؽم,اظؿفورؼيمتلرلمسؾكموترلةمدرؼعيماألسؿول

مبؽماًوصيماظصـوسيم•ولم معـفو. متـطؾؼ مغؼطي ماألعر مػذا ماٌلؿفداتماجعؾ م•ولممظؿعرف

متلؿػقدمعـفومم•ولمسؿؾؽ.مأنمميؽـماظيتوماظؿؽـقظقجقو

 .انفشم يغ انرؼايم ػهٗ انمذسج. 45

ماظصعقدتؼؾؾوتماظلققم%مععماظؿعوعؾمطقػقيمإنمععرصؿؽ.مظؾـفوحمعلؿؼقؿمخطمؼلرلممووريمعشروعؼقجدممال

مضروريمأعرم$واشلؾقط مبعشراتماٌراتمعـممغوجحمذكصمطؾمأنمتذطر. مسؾكمايصقلمضؾؾمػشؾاظمضدمعر

م.اظـفوحمررؼؼمظالغطالقم‥قمغؼطيم•ردمإمنوم-ماظـفوؼيمػقمظقسماظػشؾ.ماٌؽلى

 .ػادلك حتغني يف انشغثح. 46

ماظعوملممإ‧وبلمتغقرلمإحداثمػقمداصعأػؿمومأصضؾمصننماظـفوؼي,م مسؾكمونوحؽمسؿؾؽمترطزمسـدعو.

م.اشلدفمظؿقؼقؼمسوصػيمأيمٌقاجفيمادؿعدادمسؾكمغػلؽمدؿفدماظؼصقى,ماألوظقؼيمتؾؽ

ماٌفوراتمػذهمطؾموظؽـمطؾرلة,معفؿيمأسؿولمؽمرائدطقغإنم.مسزميؿؽمتـؾطمأوم‡قػؽماظؼوئؿيمػذهمتدعمال

م.ذظؽمسؾكمؼعؿؿدماظـفوئلمنوحؽ!مثوبرمظؾقصقلمسؾقفوم,إمأيمعـفومتػؿؼرأغؽممالحظًمإذا.متعؾؿفومميؽـ

 َشاط مجاػٙ

عـموجفيمغظرماظعدؼدمعـمروادممأػؿماٌفوراتماظيتمتمػؾؽمظؿصؾحمرجؾماسؿولمغوجحؼؿـوولمػذاماظـشوطم

 واطؿىمتعؾقؼًومعـودؾًومأومخدلةمعررتمبفومأومزلعًمسـفو.م,األسؿول.مضؿمبؼراءةماظـصوئحمواظؿقضقح

م م"إغشرت مبعـقان معؼوظي ماٌؿكصصي ماجملالت مغوجححدى مأسؿول مرجؾ متصؾح مأن مسؾك متلوسدك "مأدرار

ماظطرؼؼماظصققحم‥قمموذطرت: ماإلغلونمحقٌمتقضحمظف محقوة معـمعلور معػقدة مواحدة متغرلمغصققي أحقوغًو

م مموتـووظًاظـفوح, مأػؿ معـمؿتؾؼغصوئحمسشر مؼعداظفو مواظيتمعـمد ماألسؿولماظـوجقنيمخاللمعشقارػؿ رواد

م.دوسدتفؿمسؾكماظـفوحمووووزماظؿقدؼوت

م

م

م
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م:روادمأسؿولمغوجقنيمخاللمعشقارػؿمذطرػواظـصوئحماظيتمأػؿم

ماظؿعؾقؼماظؿقضقحماظـصققي

مسدمم-11

مصؼدانماظرؤؼي

سودةمعومؼؽقنمعمدسماظـشوطمظدؼفمعقػؾيمعلؾؼيمعرتؾطيمم–

مصعؾكممبفذا مصقف, موعؾدسًو مظف مؼؽقنم‣ؾًو مظذظؽمصفق اظـشوط,

دؾقؾماٌـولمصننمععظؿمعدؼريمذرطوتماظلقوراتمطوغقامم

ماٌعرصيم موبعض ماٌقػؾي موظدؼفؿ مظؾؿرطؾوت مسشوق األصؾ

اظيتمتمػؾفؿمظؾـفوحمماجملول,موعدؼريماظػـودقمظدؼفؿم

مبوجملولم ماظشغػ موػذا ماظضقوصي, م•ول م موعفورة حؾًو

م.ؾفمظالبؿؽورمواالبداعممإدارتفموتطقؼرهؼمػؾمصوح

ممم– مآخرؼـ معقزػني ماظـشوط مصوحى مؼقطؾ مسـدعو ظؽـ

ماظشغػم معـ ماظؼدر مبـػس مؼؿؿؿعقن مال مضد مصنغفؿ اإلدارة

ماٌـؿٍ/اًدعي,م مجقدة مسؾك مدؾؾًو مؼـعؽس مممو وايؿوس

مبلؿعيم مؼضر مممو ممصورقماىقدة ماٌلؿفؾؽمبوظشعقر صقؾدأ

ماٌـؿٍ.

مم– مسؾك مظذظؽمايػوز ماظـفوح, مهؼقؼ مأصعىمعـ اظـفوح

مذرطؿفم مإدارة مسؾك مدائؿًو مبوظذلطقز ماظـشوط مصوحى ؼـصح

بـػسماظؼدرمعـمايؿوسماظذيمبدأمبفمعشقارهمحؿكمؼضؿـم

مادؿؿرارمتطقؼرمونوحماظشرطي.

م

ظشكصما-12

ػقماظذيم ددم

مضقؿؿف

م

اظشكصموحدهمػقماظذيم ددماظؼقؿيمايؼقؼقيمٌقاػؾفمم–

م ماآلخرونموأصؽوره مؼعطقف مأن مؼؿقضع مصال وخدعوتف/عـؿفوتف,

ماٌؾلءم ماألسؿول م•ول م مخوصي مؼلؿقؼف ماظذي اظؼدر

مالم مسروضًو مدقصودف معو موطـرلًا مواٌلووعوت, بوظصػؼوت

مػقم مأغف مؼدرك مأن مصقفى مايؼقؼقي, مضقؿؿف معع تؿـودى

ماظقحقدماظذيمميؾؽمهدؼدمضقؿيمذاتف.

ٌؼوبؾماظذيمو‧ىمأنمؼؼوومموؼؽوصحمحؿكم صؾمسؾكمام–

م مؼلؿقؼف, ماظؼقؿيم"ؼرىمأغف مغؿوج مؼؽقن ماٌرء مإظقف مؼصؾ صؿو

 ."اظيتمحددػومظذاتف

م

اظقضقحمم-13

مواظشػوصقي

متقضعوتمم– ماألسؿولمبقضع مرائد مؼؼقم مأن مظؾغوؼي عـماٌفؿ

م ؼؼم محؿك مظؾؿقزػني مطوعؾي مبصقرة موتقضققفو ‣ددة

م
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متؽقنمم مصعـدعو موأدائفؿ, مرؤؼؿف مبني ماٌطؾقب اظؿقاصؾ

مطقػممأػداف مصلقعؾؿقن ماٌقزػني مأعوم مواضقي اإلدارة

مؼطقرونمأدائفؿمبوظصقرةماألعـؾمظؿقؼقؼمػذهماألػداف.

و‧ىمأنمؼؿلطدمدائؿًومعـمإسالممطوصيمأررافماظعؿؾمسـدمم–

مواظذيمضدم مأيمعقزػ, ماضصوء مظضؿونمسدم مأيمضرار ا‡وذ

مؼؽقنمأعفرمعقزػقفمصالمتضقعمسؾقفمصوئدةمغصقف.

المميؽـمم-14

ماظؽؿولبؾقغم

م

المميؽـمأنم ؼؼماٌرءماظؽؿولممقعمأغشطؿف,مظؽـمم–

مسؾقفمػقمعـحماظذلطقزماظؽوعؾمظؾؿفؿيمايوضرةماظيتم طؾمعو

مممؽـ.ؼؼقممبفومإلنوزػومسؾكمأصضؾم‥قم

م

وـىمم-15

اإلصراطمم

ماظؿقؾقؾ

أحقوغًومالمؼعرفماظشكصماظؼرارماظصققح,ممػذهمايوظيم"م–

م."ًوصقققسؾقفمأنم‧عؾماظؼرارم

مصنغفمم– ماظصوئى ماظؼرار مهدؼد ماظشكص مؼلؿطقع مال سـدعو

مظألعوم,م مخطقة مأي مؼؿؼدم موال مواظؿقؾقؾ ماظؿػؽرل م ؼلرف

مسـم ماٌعؾقعوت معـ مضدر مأطدل مع مػق مذظؽ معـ األصضؾ

مثؿمتلتلماٌرحؾيماألػؿ ماٌقضقعموا‡وذماظؼرارمبشلغفمدرؼعًو

مإلنوحمبؿؽرؼس ماٌؿوحي مواإلعؽوغوت ماىفقد ػذاممطوصي

 اظؼرارموبؾقغماشلدفماٌطؾقب.

م

مإلغصوتام-16

م

ظقسماٌفؿمعومؼؼقظفماإلغلونمإمنوماٌفؿمػقمضدرمعومؼػفؿفمم–

ماآلخرونمعـمحدؼـف.

ماظيتمم– ماظردوظي مإؼصول مسؾك مجفده مترطقز ماظشكص صعؾك

مظؾطرفم ماإلغصوتماىقد مأنمسؾقف مطؿو مإماٌلؿؿع, ؼرؼدػو

موؼعرفم مأدؾقبمتػؽرله مؼػفؿ محؿك مردوظؿفماآلخر طقػمؼؾؾغ

مسؾكماظـققماظذيمؼلؿقسؾف.

م

ادؿغاللمم-17

مصذلاتماىرأة

مبوظرشؾيمم– مخالشلو مؼعذليماإلغلونمصذلاتمؼشعر عـمآنمآلخر

ماظؿغقرل,م مػذا مإحداث مسؾك مواىرأة ماظؿغقرل م اظشدؼدة

مإم•ولم ماظػذلاتمبؿقجقفمروضوتفو وؼ‰ـصحمبودؿغاللمػذه

مصقؿؽـفموربيمابؿؽوراتمجدؼدة م•ولمغشورف,مماظعؿؾ,

مسؾكم مؼلوسد مممو مؼؿقضعفو مؼؽـ ممل مابداسوت مذظؽ ودقػرز

متطقؼرموتـؿقيمغشورف.

م

معـؿفوتمم–األصعولم -18 مبنضوصي ماٌلؿؿر ماظشرطوتمهؿوجمإماظؿفدؼد
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متقظدماظػرص

م

ماٌـؿفوتم مأداء مهلني معع مبوغؿظوم مجدؼدة وخدعوت

ماألضدم.

ظؾؿلؿؼؾؾ,مؼلرفماظؽـرلونمماظؿػؽرلمواظؿلعؾمواظؿكطقطمم–

م ططقنمظف,م مممو مأؼًو متـػقذ مإمسدم ظؽـمؼـؿفلمبفؿماألعر

ماٌـفٍماظلؾيبموهقؼؾماألصؽورمإم و‧ىماظؽػمسـمػذا

مؼؿكذػوم مخطقة مصؽؾ معؾؿقدي, معودؼي موخطقات أصعول

ماإلغلونمتػؿحمأعوعفمأبقابموصرصمجدؼدة.

اظؿـودؼمم-19

بنيمصرؼؼم

ماظعؿؾ

م

صرؼؼماظعؿؾمصنغفمالمؼقجدمإذامملمؼؽـمػـوكمووغسمبنيم"م–

م."صرؼؼمسؿؾمعـماألدوس

وجدتمإحدىماظؿفوربمأنمصرؼؼماظعؿؾماظذيمؼؿؿقزمبوظقدمم–

مأعوم موإبداسًو, واظؿفوغسمواظـؼيمبنيمأصرادهمؼؽقنمأطـرماغؿوجًو

معفؿوم اظػرؼؼماظذيمالمؼؿؿؿعمبفذهماظصػيمصقؽقنمأدائفمضعقػًو

مبؾغممتقزموعفورةمأصراده.

ؾمؼ‰ـصحمبوغؿؼوءمأصرادمذويمعقاػىمسـدمتشؽقؾمصرؼؼماظعؿم–

وضدراتم․ؿؾػيمععمايرصمسؾكماالغلفومماظـػللمواظػؽريم

 ظػرؼؼمسؿؾمعؾدع.”موصػيمممؿوزة“بنيمأصراده,مصؿؾؽم

م

اظذلطقزمم-11

سؾكماظػرصمالم

ماٌشؽالت

قعماظؾشرمؼقاجفقنمهدؼوتمعلؿؿرةمدقاءممحقوتفؿمم–

خوصيمؼصودصقنماظشكصقيمأوماٌفـقي,موروادماألسؿولمبصػيم

اظؽـرلمعـماظعؼؾوتمسؾكمعدارمعشقارػؿ,مظؽـماصراطماإلغلونم

ماظذلطقزمسؾكماٌشؽؾيمواغغؿودفمبفومضدمؼعؿقفمسـماظػرصم

ماظعدؼدةماٌؿقصرة.

مصؾعضمم– ماظـشوط, مسؾكماىوغىماظذيم رك ‧ىماظذلطقز

موؼـلقنم ماظؿػوصقؾ معـ ماظؽـرل مسؾك مؼرطزون ماألسؿول رواد

مظؾـش ماظرئقلل ماحملرك مؼعؿدل ماٌـول مسؾكمدؾقؾ م"تقؼذل"وط,

مسؾكم مؼلوسد ماظذي ماظرئقلل ماظعوئد مظؽـ مظؾؿدوؼـوت عـصي

مترسوػوم ماظيت مواظؿدوؼـوت ماإلسالغوت مػق مغشورف ادؿؿرار

ماٌمدلوت,موػذامعوم‧ىماظذلطقزمسؾقف.

م
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اء
َ
شاخ األد

َّ
ئش

ُ
 ي

اٌفوراتماظؿؼـقيممىزءماألول:,مااألسؿولعفوراتمرائدمسزؼزيماظطوظؾـ/ـي,مٌعرصيمعدىمادؿػودتؽمعـمجؾليم"

م"مضؿمبؼقوسمعمذراتماألداءماآلتقيمعـمخاللم․رجوتمتعّؾؿماىؾليماظؿدرؼؾقي:واظرؼودةماظشكصقي

ش   مم
َّ
ئش

ُ
اء ي

َ
ماألد

م1
ماٌفوراتماٌطؾقبيمعـمرائدماألسؿول.مأذطر

م2
مبعضماظؼدراتماظيتم‧ىمأنمتؽقنمظدىمرائدماألسؿول.وضحم

م3
م.روادمأسؿولمغوجقنيمخاللمعشقارػؿمذطرػواظـصوئحماظيتمأػؿمضعمتعؾقؼًومعـودؾًومسؾكم

 دلشاجغادلصادس ٔا
 م م%عقضع م14/2/2116رؼودة مغوجح$. مأسؿول مرجؾ متصؾح مأن مسؾك متلوسدك مأدرار اٌـؿدىم.

       اإلغذلغً:ماظعـؽؾقتقي,مبوألردن.مأعقال.ماٌقضعمسؾكمذؾؽيماالضؿصودي

 مhttp://amwal-mag.comم

 EU Skills Panorama (2014). Entrepreneurial skills Analytical 

Highlight, prepared by ICF and Cedefop for the European 
Commission. Available at: 

http://skillspanorama.cedefop.europa.eu/sites/default/files/EUSP

_AH_Entrepreneurial_0.pdf 
 Sujan Patel (FEBRUARY 9, 2015). The 17 Skills Required to 

Succeed as an Entrepreneur. Available at: 
https://www.entrepreneur.com/article/242327 

 

http://skillspanorama.cedefop.europa.eu/sites/default/files/EUSP_AH_Entrepreneurial_0.pdf
http://skillspanorama.cedefop.europa.eu/sites/default/files/EUSP_AH_Entrepreneurial_0.pdf
https://www.entrepreneur.com/article/242327
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 انثانثحاجلهغح 

 ادلشاسٚغ انصغريج ٔسٚادج األػًال 
م

م

م

م

 

 
 

 اذلذف انؼاو
ماٌشورؼعماظصغرلةمورؼودةماألسؿولتفدفمػذهماىؾليمإمتعرؼػماظطوظؾـ/ـيم

 انرؼهى: َٕاذج
 ػضٚض٘ انغانثـ/ـح......

مأن:مسؾكم–بنذنماهللمم–سـدماٌشورطيممػذهماىؾليمأنمتؽقنمضودرًاممؼؿقضعمعـؽم

 اٌشورؼعماظصغرلةمورؼودةماالسؿولماظعالضيمبنيمتقضحم .1

 عػفقمموزلوتماٌشورؼعماظصغرلةمتعرفم .2

 ععوؼرلمهدؼدماٌشروعماظصغرلمتعدد .3

 االجراءاتماظعؿؾقيمظؾؿشروعماظصغرلمتـوضشم .4

 سقاعؾمنوحماٌشروعماظصغرلمتقضحم .5

 .األسؿولمرؼودةمتؼق‴ؿمغػلؽمعـمخاللمتقضعوتؽمسـ .6

 

 اعمل

 النجاح

 استمر يف العمل

 حاول

 الفكرة

 فّكر
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 فهُفكش عًٕٚا..!!

 زلأالخ ٔ أخغاء ثى جناح

 

 

 

م:األسؿولمعشوػرلمروادمعـماظعدؼدماظيتمضودكمعـفومواألخطوءماحملووالتمعـمبعضمػذه

 اظشرطيماظيتمطونمؼعؿؾمبفومعـمُرردماألصؾل,مأبؾمظؽؿؾققترماٌشوركماٌمدسمجقبز,مدؿقػ. 

 .اخذلاسفم‣ووظيمم1115معـمأطـرممصشؾمداؼلقن,معؽـليم․ذلعمداؼلقن,مجقؿس 

 مماظعصقر,مطؾمماٌكذلسنيمأسظؿمعـمواحدمادؼلقن,متقعوس مبــ مصوذؾيم111,11ضوم م‣ووظي

 .اظؽفربوئلماٌصؾوحمالخذلاسف

 م114معـمأطـرمععماظـفوحممظؾكطقطماىقؼي,مصرلجنيمذرطيمعمدسمبراغلقن,مرؼؿشوردمصشؾ

 .شوالطؿقؽماظعؿؾممذرطيمصرلجنيمضؾؾمذرطي

 مثالثمطوظقػقرغقومجوععيمأنمرصضؿفمبعدممبػردهمسؿؾماظشفرل,ماظلقـؿوئلماٌكرجمدؾقؾدلغ,مدؿقػـ

 .عرات

 م.ظقؽق‴نمطؾمعـفؿومذرطؿفماظؽؾقيمعـمتلربمزوطربرلج,مطالػؿوموعوركمشقؿسمبقؾ

 .واظؼوئؿيمتطقل 

م

م 

م

م

م

م

م
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 يمذيح

متؿؾعفمعـمتقجفوتموعؿغرلاتمعلوغدةممم إنماظؿقجفوتماظعوٌقيماظلوئدةم‥قمتشفقعماالغػؿوحماظعوٌلموعو

اظقضًمايوضرمطوظعقٌيمواظؿفورةماإلظؽذلوغقيموثقرةماالتصوالتمواظشرطوتماٌؿعددةماىـلقوتمواًصكصيم

مإنمػذهماظعقاعؾم•ؿؿعيمحػزتمطـرلمعـماالضؿصودؼوتم‥قمإسودةم اشلقؽؾيموإ‧ودماظؾقؽيماٌالئؿيموشرلػو,

مسؾكممنقموإ‧ودماشلقوطؾماالضؿصودؼيماظؽؾرلةموخوصيمم موضدمذفعمذظؽمطـرلًا ٌقاجفيمػذهماظؿقدؼوت.

ماظدولماٌؿؼدعي

ماظصغرلةم مواٌشورؼع مظؾؿـشكت مأػؿقي مإسطوء مسـ مؼشغؾفو ممل ماظؽؾرلة مبوٌـشكت ماظدول مػذه ماػؿؿوم مأن إال

مود مو․ؿؾػي, ماٌعوملمبدرجوتمعؿؾوؼـي مادذلاتقفقوتمواضقي مععموضع مبوظؼدراتمواإلعؽوغوتماٌؿوحي, سؿفو

معـمم91ظؿشفقعفو.موبوظـظرمإ#ماشلقوطؾماالضؿصودؼيمظؾعضماظدولماٌؿؼدعيمندمأنماٌـشكتماظصغرلةممتـؾم

مم59اٌـشكتماٌـؿفيمماظقالؼوتماٌؿقدةماألعرؼؽقيموم وم#معـماٌـشكتماٌـؿفيمماٌؿؾؽيماٌؿقدة,

مأدرطًمم97 موضد ماظصغرلة مبوٌـشكت ماالػؿؿوم متعوزؿ موذظؽمؼقضح مماظقوبون, ماٌـشكتماٌـؿفي معـ #

ماالضؿصودؼيم ماظؼطوسوت معع ماظصغرلة ماٌـشكت مضطوع موتؽوعؾ مأػؿقي ماظـوعل ماظعومل م ماظدول معـ اظعدؼد

ماألخرى,مممومدصعفومإما‡وذماظطرقمواظقدوئؾمظـؿقمػذاماظؼطوع.

 حٕل ْزا األيش األيٕس ادلغهٕعح  – س٘انرجا انُشاط تذء

ماألسؿولمؾدءبمهقطماظيتماألعقرماٌغؾقريمبعضمغؾدأمدسقغوم,رائدمأسؿولمطـًمإذامعوموضعؽم‥ؾؾمأنمضؾؾ

 :اظؿفورؼي

 غوجحمأسؿولمرائدمظؿؽقنمجقدةمصؽرةمػقمهؿوجفمعومطؾ. 

 رقؼؾيمدوسوتمظعدةمأوم„دؼيماظعؿؾمإ.متضطرمظـمبـػلؽ,ماغطؾؼًمإذا 

 اظضرائىمبدصعمالمتؼقممحؿكمذلءمطؾمادؿؼطوعمسؾكمضودرامتؽقنمأنمسؾقؽ. 

 عراجعيمرئقسماظعؿؾمإ.متضطرمظـمعلؿؼؾ,مبشؽؾمسؿؾًمإذا 

 ؼعؿؾقنمعومؼرؼدونمسؿؾف,موعوم‧دوغفمممؿعًومصقلىماألسؿولمأصقوب. 

 انؼًم انرجاس٘ ػٍ تذء حمائك

مبعضماظـوسمسـماظعؿؾممتوعم․ؿؾػماظقاضع مػقمم․قؾي مسؿو ماظؿفوريًو موورؼًو. مسؿاًل مصننماألعرمأنمتؾدأ

مخقورمظدؼؽمظقسم,سؿاًلموورؼًومعومتؾدأعـدصم.ظفمغفوؼيمالموصدلمشلو,مغفوؼيمالمسؿؾمدوسوتماظشوق,ماظعؿؾمؼؿطؾى

م.بفمتلؿؿؿعمعووم,هقدوموعومتعرصف,معومسؾكمصؼطماظذلطقزمميؽـؽمالم.عؿعددماٌقاػىمواٌفوراتتؽقنممأنمإال

مسؾقؽماٌـوبرةمواظؿقدي,ممواظؿعؾؿماألخطوء,مارتؽوبمطقػقيمتعؾؿمإمصنغؽممحوجيمأسؿول,مطرجؾ عـفو.
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م.مسؾقؽماالبؿعودمسـماظغرور,موعـماألجدىبفماظؼقوممسـدمصعقبيماظـوسمعـمؽـرلاظمو‣ووظيماجؿقوزمعوم‧دمصقف

مأنمتؾؿؾعمزػقكمبـػلؽ.

 يفٕٓو ٔمساخ ادلشاسٚغ انصغريج 

اظدلؼطوغقيمصوٌشروعماظصغرلمػقمذظؽماٌشروعماظذيمؼؼقممصقفمذكصماوماثـونمصؼطمو‟لىمىـيموظًمذوؼرم

معلوسدةم مدون مواظؾقع مواًدعوت مواظؿلقؼؼ مواإلغؿوج ماظؿؿقؼؾ م•والت م ماظرئقلقي ماظؼرارات بو‡وذ

ماٌؿكصصنيماظذؼـمؼعؿؾقنممػذاماٌشروع.

اظصغرلةمبو…ػوضمرأزلوشلوموضؾيمسددمسؿوشلوموصغرمحفؿمعؾقعوتفوموضؾيماظطوضيماظالزعيمماٌشروسوتتؿؿقزمو

ظؿشغقؾفوم.مطؿومتؿؿقزمبورتؾورفوماظقثقؼمبوظؾقؽيمواسؿؿودػومسؾكماًدعوتماٌؿقصرةم‣ؾقًوموسؾكمتصرؼػمعـؿفوتفوم

 ماٌـطؼيماظيتمتـشلمبفومواٌـورؼماجملوورةمشلوم.

 صغرييؼاٚري حتذٚذ ادلششٔع ان

ظؼدمتؾنيمانماٌعوؼرلماٌلؿكدعيمظؿؿققزماٌشورؼعماظصغرلةمسـماٌشورؼعماٌؿقدطيمواظؽؾرلةمضدم‡ؿؾػمعـم

بؾدمآلخر,مإذمانمطـلمامر′معـماٌمدلوتمضدمتؾدومطؾرلةماومصغرلةمغلؾقًومتؾعًومالخؿالفماٌعقورماٌلؿكدم,موعـم

واٌشورؼعماظؽؾرلةمعومؼؾل أػؿماٌعوؼرلماٌلؿكدعيمظؾؿؿققزمبنيماٌشورؼعماظصغرلة  

ععقورمسددماظعوعؾنيم-1  

ععقورمحفؿمأمرسماٌولماٌلؿـؿرم-م2م  

ععقورماالؼراداتم-3  

ععقورماظؼقؿيماٌضوصيم-4  

مدرجيماظؿكصصمماإلدارةم-5

معلؿقىماظؿؼدمماظؿؽـقظقجلم-6م

 اجملاالخ ادلخرهفح ألَشغح ادلُشآخ انصغريج
طوصيماجملوالتماالضؿصودؼيميؽـمظؾؿـشكتماظصغرلةمأنمتعؿؾمم  

ميؽـمظؾػردماٌؾؿدئماظذيمؼرشىممإغشوءمعشروعمصغرلمأنمؼؾدامبفوموعـفومصـوسيم:ماٌشروسوتماظصـوسقيم-1

صـوسيماآلؼسمطرؼؿموطذظؽماٌكؾقزاتمم–صـوسيماألواغلماظزجوجقيمم–صـوسيمعقادماظـظوصيمم–اٌالبسم  
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اٌشروسوتماظؿفورؼي-2    

عشروسوتماظؿفورةمواظقدوريمدقاءموورةماىؿؾيمأوموورةماظؿفزئيمأوماظؿصدؼرمواالدؿرلادم.متوجرماىؿؾيمػقم

م‥ـمعـفمغشذليماظذيمصفقماظؿفزئيمتوجرمأعوم٬اظذيمؼشذليماظؾضوسيمعـماٌصـعمظقؾقعفومإمتوجرماظؿفزئيم

ثوث‣التماألم–اظصقدظقوتمم–ًمعورطماظلقبرمذظؽمسؾكموطؿـولمطؿلؿفؾؽني  

-3 اٌشروسوتماًدعقي  

المتؿطؾىماٌشروسوتماًدعقيمادؿـؿوراتمماٌكزونماظلؾعلمأومماٌعداتمظذامندمأنماظؼطوعم

اٌشروسوتمأعـؾيموعـم٬اًدعلمجذابمألصقوبماٌشروسوتماظصغرلةم  

م–عؽوتىماظذليمم–‣التمإصالحماألحذؼيمم-اٌطوسؿم–اظصغرلةماًدعقيم:م‣التماظؿـظقػماىوفم

عؽوتىماظلػرمواظلقوحيم....ػذهمم-اظدؼؽقرمم-اظؽقاصرلم-‣التمإصالحماألجفزةماظؽفربوئقيمواالظؽذلوغقي

ماٌشروسوتمالمهؿوجمادؿـؿوراتمضكؿيمبوٌؼورغيمبوٌشروسوتماظصـوسقي.

االدؿزراعمم–اغؿوجماظػقاطفيمواًضرواتمم–اغؿوجماحملوصقؾماظزراسقيماٌشروسوتماظزراسقيم:معشروسوتم-4

مظلؿؽلما

 انشكم انمإََٙ نهًُشؤج انصغريج
ميؽـمظؾؿـشوةماظصغرلةمأنمتلخذمذؽؾماٌـشلةماظػردؼيمأوماظشرطيمظؽـفومتؿؿقزمبوظطوبعماظشكصلموذاتم

م. رأزلولم‣دود

م:اٌـشلةماظػردؼي -۱

مطؾمسؾكماظؽوعؾيماشلقؿـيمظصوحؾفوموؼؽقنم٬ػلماٌـشلةماظيتمؼدؼرػومصوحؾفومبـػلفمأومؼلؿكدممشرلهمظذظؽم

م.سؿؾفممجفدمأضصكمبؾذلمضقوعفموسؾكموذكصقؿفمصوحؾفومضدراتمسؾكمنوحفومؼعؿؿد.مغشورف

م:اظشرطي - ۲

ذكصمععـقيمظفموجقدمضوغقغلمعلؿؼؾمسـمذكصقوتماظشرطوءم.مميؽـمتؼلقؿماظشرطوتمإمغقسنيم:مذرطوتم

م.األذكوصموذرطوتماألعقال

م.اظـؼيماٌؿؾودظيمبنيماظشرطوءذرطوتماألذكوص:متؼقممسؾكماالسؿؾورماظشكصلموسؾكمم-

م. ذرطوتماألعقال:متؼقممسؾكماالسؿؾورماٌوظلمأيمسؾكمعومؼؼدعفمطؾمعوظؽمعـمأعقالم-

م
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 َشاط فشد٘
م:األسؿولمرؼودةوماٌشروسوتماظصغرلةممتقضعوتؽمسـ

م‡قؾمغػلؽمرائدمعـمروادماألسؿول,محوولمأنمتضعمتؼققؿًومظـػلؽمعـمخاللماالدؿؾوغيماآلتقي:

محلىماٌؼقوسماظذيمأعوعفو:مأوماظصػيماظيتمتـطؾؼمسؾقؽ$مأعومماظعؾورةم%ضعمسالعيم

 يغهماً   أحٛاَاً  غانثاً  دائًاً  انؼثاسج أ انصفح و
مأواًل:مإدارةماظذات

م1
مممممبـػللمثؼيمظدي

م2
مممممعشوسريمأدؼرمطقػمأسرف

م3
مممممسـدعومأضقممبعؿؾلمعـوبرةمظدي

م4
مممممظؾؿعؾؿماظداصعمظدي

م5
مبلداءماظـوويماظؿقتراتمإدارةمميؽـين مأضقم معفوممسـدعو

معؿعددة

مممم

ماظؿعوعؾمععماآلخرؼـمثوغقًو:مإدارة

م6
مممممأصعوظلممصودقمأغو

م7
ممممماآلخرؼـمععماٌعؾقعوتمأذورك

م8
مممممسؿؾلممأتصرفمبطرؼؼيمعفـقي

م9
ممممماآلخرؼـمعصوحلمأحوصظمسؾك.مأغومإغلونمخق‴ر

م11
مممممبشؽؾمعؿـودؼأسؿؾم.معقثققمبلمأغو

م11
مممممأسدلمسـمتػوػؿلموتعورػل

م12
ممممماآلخرؼـمععمسالضيممغػللمأضعمطقػمأسرف

م13
مممممأصعوظلممحوزممأغو

مممممشبكات من العالقات وبناء استخدام على أنا قادرم14

ماٌشروعمثوظـًو:مادارة

م15
ممممماٌلؿفداتمسـمأ‟ٌ

م16
ممممماظعؿؾمصرصمرؤؼيمسؾكمضودرمأغو

م17
مممممأدؿطقعمأنمأبودر

م18
ممممماٌؼؾقظيمطقػمأحددماألػدافمأسرف
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م19
ممممماألغشطيموعزاعـيمتـلقؼمطقػقيمأسرف

م21
ممممماٌشروعمإلنوزماٌطؾقبيماٌقاردمأدؿطقعمهدؼد

م21
ممممماظراجعيماظؿغذؼيموتؼدؼؿموتؼققؿمميؽـينمرصد

م22
مممممسـماٌشروعمذوعؾيمصقرةمظدي

م23
ممممماٌدىمواظطقؼؾيماظؼصرلةماألػدافماظؿـلقؼمبنيميؽـينم

م24
مممممسـدعومتؾؿؾسماألعقرمأتعوعؾمطقػمأسرف

ماحملؿقىمدارةرابعًو:مإ

م25
مممممواضحمبشؽؾمأدؿطقعماظؿقاصؾ

م26
مممممبـوءةمبطرؼؼيموظؽـمحودؿمأغو

م27
مممممماظشراطيمماظعؿؾممخدلةمظدي

م28
مممممأصغلمإمعومؼؼقظفماآلخرمبػوسؾقي

م29
مممممضقؿفؿموأضدرماآلخرؼـ,ماحذلام

م31
مممممجدؼدةمحؾقلمإماظؿقصؾمسؾكمضودرمأغو

م31
ممممماآلخرؼـمععماظؿػووضممحدودمطقػمأضعمأسرف

م32
مممممواظؿعورضوتماٌشؽالتمعصودرمسؾكمأدؿطقعماظؿعرف

م33
ماي مادذلاتقفقوت مأوزػ ماآلخر$م-%أصقزمر‟ياٌوظي موؼػقز

ماًلورة-بداًلمعـمادذلاتقفقوتماظػقزمظؽؾماألرراف

مممم

ماظؿؼـقيماظػـقيمدارةخوعلًو:ماإل

م34
متقؼذل,%ماالجؿؿوسقيمسالماإلمودوئؾمادؿكداممطقػقيمأسرف

م$اظػقلؾقك

مممم

م34
ممممماىدؼدةماٌـؿفوتماظيتمتؿضؿـفوماظؿؽـقظقجقوتمأسرف

م36
ممممماظػؽرؼيماٌؾؽقيمإدارةمسـمععرصيمظدي

م37
ممممماٌكوررمبؿقؾقؾماظؼقوممطقػقيمأسرف

م38
ممممماٌقزاغقوتمبـوءمسؾكمضودرةمأغو

م

م

م

م
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اء
َ
شاخ األد

َّ
ئش

ُ
 ي

م" مجؾلي مادؿػودتؽمعـ معدى مٌعرصي ماظطوظؾـ/ـي, مرؼودؼًوسزؼزي ماطقػمتػؽر م, ماظـوغلىزء ماظعؼؾقيم: عؽقغوت

ماظؿدرؼؾقي:اظرؼودؼي"مضؿمبؼقوسمعمذراتماألداءماآلتقيمعـمخاللم․رجوتمتعّؾؿماىؾليم

شمم
َّ
ئش

ُ
اء ي

َ
ماألد

م1
م.عػفقمماٌشروعماظصغرلمسر‴فم

م2
معػفقمموزلوتماٌشورؼعماظصغرلةموضحم

م3
ماظشؽؾماظؼوغقغلمظؾؿـشلةماظصغرلةتـوضشم

م4
 اجملوالتماٌكؿؾػيمألغشطيماٌـشكتماظصغرلةسددم

 ادلصادس ٔادلشاجغ

 2116,ماٌشورؼعماظصغرلةمواظرؼودةمخؾػ باللم,اظلؽورغي  

https://www.iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=51061م

 2111اظشؿقؿرليم,مادم,ماٌؾرلؼؽم,موصوءم,مرؼودةماالسؿولم 

http://faculty.ksu.edu.sa/alshum/DocLib9/Forms/AllItems.aspxم

م

م

م

م

م

م

م

م

م

م

م

م

م

م
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 اجلهغح انشاتؼح 

 األػًال جٔسٚاداإلتذاع 

 
 

 
 

 

 
 

 اذلذف انؼاو
مإمتعرؼػماظطوظؾـ/ـيمبلػؿقيماإلبداعمواالبؿؽورممرؼودةماألسؿولتفدفمػذهماىؾليم

 انرؼهى: َٕاذج
 ػضٚض٘ انغانثـ/ـح......

مأن:مسؾكم–بنذنماهللمم–سـدماٌشورطيممػذهماىؾليمأنمتؽقنمضودرًاممؼؿقضعمعـؽم

 هددمعػفقمماظػؽرةماإلبداسقي. .1

 تقضحماظقدوئؾماظالزعيمظؿـؿقيماإلبداع. .2

 اظعؿؾماٌؾدسي.متعددمسقاعؾمبقؽي .3

 تشرحماظعالضيمبنيماالبؿؽورمورؼودةماألسؿول. .4

م

م
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 فهُفكش عًٕٚا..!!

  يٍ زلايٛح اىل صاحثح كٕيف شٕب

 

 

 

 

 
م

مذػؾًمإ"معدؼـيمظـدنمظؿؼقمممبؿورديمسؿؾفوممعفـيمذوغقؿؾمظقددؽلمػذهماظؼصيمسـم‣وعقيمتدسكم"

مضوعًمأثـوءم مإذ مآخر, مإمسؿؾ متؿققل مجعؾفو مظمخرؼـ ماظطعوم مظؾعؿؾممتؼدؼؿ مسشؼفو موظؽـ احملوعوة.

درادؿفومبنغشوءمعطعؿمععمأحدماظشرطوء,موعومأنمأطؿؾًمدراديماٌوجلؿرلممإدارةماألسؿولممجوععيمظـدنم

مظؾ مالحظًمأنمحؿكماشؿـؿًماظػرصي مبعدمأنموجدتمأنمماظلققمصرصمسدؼدةمسـدعو ؼقوممبعؿؾمهؾف,

ماظطالبممأنمؼؽقنم مسؾكماظرشؿمعـماحؿقوجمورشؾي مطقمذقب, مالؼقجدمبفو م ماظيتمتدرسمصقفو اىوععي

ماظؼفقةم مظؿؼدؼؿ مخطي مبقضع م"ذوغقؿؾ" مضوعً ماًػقػي. مواظقجؾوت ماٌشروبوت مظؿـوول مجقد معؽون بوىوععي

 اظعضقي.موطونمعشروسًومغوجقًومبوظػعؾ,موػقمعومصؿحمأعوعفومأبقابماظؿفورةماظيتمطوغًمتؿطؾعمإظقفو.واظطعوممشرلم
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 يمذيح
 ضدرة تعزز اظلؿي ػذه أن حقٌ األسؿول, رائد بفو ؼؿؿؿع اظيت اظلؿوت أػؿ عـ اظؽـرل ؼعؿدله اإلبداع

 ظرؼودة اٌفوراتماظالزعي عـ وشرلػو األصؼ ودعي ,اٌشؽالت وهؾقؾ اٌؾدع, سؾكماظؿػؽرل األسؿول رائد

تشفعمو األسؿول, رؼودة تعزز أن ميؽـ اظيت اٌفؿي اجملوالت ميـؾمأحد صنغف االبؿؽور أعو األسؿول.

 وطقػقي األسؿول رؼودة زلوت طلحد اإلبداع واضقيمسـ خؾػقي اظؽؿقى ػذا ؼؼدم ظذا االدؿـؿورات,

 االسؿول. ورؼودة االبؿؽور بني تقضقحماظعالضي عع تـؿقؿف

 اظؿػؽرل عقضقع ؼلؿعرض طؿو م.اٌػفق ػذامهددماظيتمواٌداخؾ اإلبداع عػفقم لؿعرضهماىؾليمتػذ

م.االبداع سقائؼ وأخرلًا ,االبداع تدسؿ اظيت واظعقاعؾ اٌؾدع واإلبداعموزلوت

 : يفٕٓو اإلتذاع
م:معدخالنظؼدمتعددتموتـقسًماٌداخؾماًوصيمبؿعرؼػماإلبداعم,موبشؽؾمسوممؼقجدم

ؼرىمأنماإلبداعمسؿؾقيمصؽرؼيمأومعقػؾيمعـقفوماهللمظإلغلونموضدمتظفرمػذهماٌقػؾيمأومتظؾممم:اٌدخؾماألول

مظذامصفلم‟وجيمإماظؿعزؼزمواظشقذمطلمميؽـمتقزقػفومواالدؿػودةمعـفو.م,طوعـي

معـ موجدتمبقؽي ماظيتمإذا معزؼٍمعـماظؼدراتمواالدؿعداداتمواًصوئصماظشكصقي ودؾيمميؽـمأنماإلبداع:

مترضكمبوظعؿؾقوتماظعؼؾقيمظؿمديمإمغؿوئٍمأصقؾيموعػقدةمظؾػردمأوماظشرطيمأوماجملؿؿعمأوماظعومل.

إغؿوجمؼؿصػمبوىقدةمواألصوظيمواظؼقؿيمعـمأجؾممإؼعؿدلماإلبداعمغشوطمأومسؿؾقيمتؼقدمم:ماٌدخؾماظـوغل

ماظػردمأوماجملؿؿعمأوماظعومل.

مور/اٌػوػقؿماىدؼدةمأوماألصقؾي.اظعؿؾقوتماظعؼؾقي/اظذػـقيمتلؿدسلمتقظقدماألصؽ:مسؿؾقيمععؼدةمعـماإلبداع

 يا ْٙ انفكشج اإلتذاػٛح ٔيٍ ْٕ ادلثذع؟
مؼؿؿمهدؼدماظػؽرةماإلبداسقيموصؼماظعقاعؾماظؿوظقي:م

مصؽرةموذبماالغؿؾوه,مومتسمماآلخرؼـمحوجوتمؼؿؿمإذؾوسفومبلدؾقبمعؾؿؽر.مم-1

ممبومؼلؿحمبوخؿقورػوموتقاصرمسـوصرمبفومتلؿحمبؿؼدميفوموضقوسمصوسؾقؿفو.ممم,ؾؿطؾقؼاظػؽرةماظيتمتصؾحمظمم-2

مصؽرةمالمتؿعورضمععماظؼقؿمواظؼقاسدماٌؿؾعيموميؽـمتطؾقؼفومبلدوظقىمعؿوحي.مم-3
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 :اإلتذاع ٔاالتركاس ذؼثرياٌ يرتادفاٌ
أعرمغليب,مصؿومؼ‰ع دمجدؼدًامبوظـلؾيماالبؿؽورمإغؿوجمأيمذلءمجدؼد,معـمحؾمعشؽؾي,مأومتعؾرلمصين.مواىد‴ةمػـوم

ظػردمضدمؼؽقنمععروصًومظدىمآخرؼـ.مواظطػؾممطـرلمعـمأظعوبفمعؾؿؽرمأصقؾ,موطذامعـم ذلعمجفوزًامأومؼضعم

مغظوعًوماجؿؿوسقًومأوماضؿصودؼًومجدؼدًا.

مه.وأعوماإلبداعمصفقمحوظيمخوصيمعـماالبؿؽورموذظؽمحنيمؼؽقنماظشلءماىدؼدمجدؼدًامسؾكماظػردموشرل

طـرلمعـماظؾوحـنيم‧عؾماإلبداعمواالبؿؽورمعذلادصني,مإذماظعدلةمبقجقدماظلؿوتماظعؼؾقيمواظـػلقيماظيتمتمػؾم

مواألصوظيم مإمإغؿوجمؼؿ‴صػمبوىد‴ة ماظـشوطماظذيمؼؼقد مػق ماالبؿؽور مصوإلبداعمأو مظإلتقونمبوىدؼد. صوحؾفو

مواظؼقؿيمبوظـلؾيمظؾؿفؿؿع.

 :انرفكري ٔاإلتذاع
 اظعدؼد وضدمزفرتدؾقبمتػؽرلػؿ.ممأاالبداعمعرتؾطمبوظطرؼؼيماظيتمؼػؽرمبفوماظػردمحقٌم ؿؾػماظـوسمم

حقٌمؼؿؿقزماظـصػمم,ػؿفوممنقذجمغصػلماٌخأوعـمم,اظؿػؽرل دوظقىأ تػلرل  اٌؿكصصي اظـؿوذج عـ

مقضقعممبزؼدمعـماظؿقضقح:االؼلرمبوظؿقؾقؾمواٌـطؼمبقـؿوماظـصػماالميـمبوإلبداعمواظػـ.موغؿـوولمػذاماٌ

ماألميـ موايؼقؼقي.م:ظؾؿخماظـصػ ماًقوظقي مواظصقر مواإلدراك مواألمنوط ماظـؿوذج مػذاممعؿكصصم ؼرى

صقرةمطؾقيمواحدة,ممصفقمؼؼقممبؿفؿقعموادؿقعوبمطوصيمأجزاءماٌقضػمم,اظـصػماألذقوءمطقحدةمواحدة

مًوعؼرمظؾقدسمواًقولموػقمظقسمطوصقماظـصػظذظؽمصفقمعؿكصصمماالدؿؼراءمبدالمعـماالدؿدالل.مػذام

مبؿقازن.مخصوظؿػؽرلماإلبداسلم ؿوجمإمادؿكداممغصػلماٌمظقحده

عؿكصصمماظؿقؾقؾمواألرضوممواظؿػؽرلماٌـطؼل.مػذاماظـصػمالمميؽـفمرؤؼيماألذقوءمم:ظؾؿخماظـصػماألؼلر

ماظلؾىمالم,يمظألجزاءأيمأغفمعؿكصصمماٌعوؼـيماٌـطؼقم,وؼرطزمسؾكماىزءمعـماظؽؾم,طؽؾ ؼـظرمموشلذا

مإظقفمسؾكمأغفمعلوػؿمرئقللممتقظقدماألصؽور.

 انٕعائم انالصيح نرًُٛح اإلتذاع
مظؿـؿقيماإلبداعماظـوتٍمسـمادؿكداممغصػلماٌخمبؿقازنمؼـؾغلمتدرؼىماٌخمومترؼـفمعـمخالل:

ماالحؿؽوكمبوٌؾدسنيم-ممممممممممممممماظؿلعؾمواظؿػؽرلمم-

محؾماألظغوزماٌقجفيمظعضالتماٌخماٌكؿؾػيمم-ممحؾماٌشوطؾمبطرؼؼمإبداسقيمم-

ماظـظرمماظؿورؼخمواظؿلعؾمم-ممسؾكمووربماآلخرؼـمواالرالعاظلػرممم-

مهؾقؾمأيمعشؽؾيمضؾؾمحؾفومم-مممضراءةمضصصماٌؾدسنيمم-

 $عفوراتمزلعقي...م-طؿؾققتر%تـؿقيماظؼدراتمم-م$تلظقػ...م–ردؿم%متـؿقيماٌقاػىمواشلقاؼوتمم-
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  Innovative Product    ادلُرج اإلتذاػٙ

معـؿٍم%معؾؿقدًو عودؼًو ؼؽقن ضد اٌـؿٍ وػذا إبداسل عـؿٍ سـفو ؼـؿٍ إبداع سؿؾقي أي إن عـؿٍمصـوسل,

يمؼؽقنمابؿؽورمألدؾقبمأومررقمجدؼدةمأومتـؿقمطؿومضدم,$عـؿٍمادبلمأومععر%مسوضدمؼؽقنمشرلمعؾؿقم$,صين

متقظقدمأصؽورمجدؼدة.عفوراتمأوم

  :مساخ ادلثذع

م Originality األصوظيم-1

موػلم مدوبؼي, مأصؽور مبؿؽرار ماٌرتؾطي موشرل مواٌػقدة ماظـودرة ماىدؼدة مبوألصؽور مسؾكماإلتقون وػلماٌؼدرة

ماٌدى موبعقد ماٌلظقف مشرل مإغؿوج م. ماألصوظي مأن مسؾك ماظؾوحـني معـ مسدد موؼؿػؼ مإغؿوجممةاظؼدر"ػل سؾك

داخؾماىؿوسيماظيتمؼـؿؿلمإظقفوماظػرد,مأيمأغفمطؾؿومم,أيمضؾقؾيماظؿؽرارمبوٌعـكماإلحصوئلم,ادؿفوبوتمأصقؾي

 .ضؾًمدرجيممذققعماظػؽرةمزادتمدرجيمأصوظؿفو"

ممFluency ماظطالضيم-2

ػلماظؼدرةمسؾكمادؿدسوءمأطدلمسددمممؽـمعـماألصؽورماٌـودؾيمٌقضػمععني,مخاللمصذلةمزعـقيمضصرلةمغلؾقًو,م

م مضدرةموذظؽمإذا محقٌمتؽقن ماالبؿؽوري, مشرل ماألخرىمظؾؿػؽرل مبوألغقاع مػذه ماالدؿدسوء مضقرغًمسؿؾقي عو

مماٌؾدعمعـمحقٌمادؿدسوءماألصؽورماٌـودؾيمأطدلممبؽـرلمعـمشرلهمعـمذويماظؿػؽرلماظؿؼؾقدي.

ممFlexibilityيممماٌروغم-3

م ماٌلؿفدة. ماٌشوطؾ مأو ماٌقاضػ معع ماظلرؼع ماظؿؽقػ مسؾك ماظؼدرة ماظؿصؾىموتعين مسؽس مبذظؽ وػل

مسؾكمتغقرلم محؿكمؼؽقنمضودرا معـماٌروغي مسوظقي مبلنمؼؽقنمسؾكمدرجي مصوظشكصماٌؾدعمعطوظؾو واىؿقد.

محوظؿفماظعؼؾقيمظؽلمتـودىماٌقضػماالبداسل.

م Sensitivity to Problems:مظؾؿشؽالتايلودقيمم-م4

مالمؼراهموتعينمأنمظدؼفمإحلوسمعرػػمظؾؿعرفمسؾكماٌشؽالتمماٌقضػماظ موؼرىمماألذقوءمعو قاحد.

م مبعؿؼموسلقظقي.مإؼـظرماٌؾدعممإذاآلخرون, معؿعددةموعؾؿؽرةموؼػؽر ميؽـمتـؿقيمػذامماألذقوءمعـمزواؼو

مظقصي.لاىوغىمعـماإلبداعمعـمخاللماظؿدرؼىمواظؿؿرؼـمسؾكمإضوصيمتػوصقؾموتعدؼالتمسؾكمأذقوءمع
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مظؿـؿق ماالدذلاتقفقوتماٌؼذلحي مظؾؿشوطؾموظعؾمعـماذفر مايلودقي ماظؼؾعوتماظلً"ي اظيتمابؿؽرػومم"ررؼؼي

ممنوط:أاظذيمضلؿماظؿػؽرلمسـدماإلغلونمإمدؿيمم,ادواردمديمبقغق

مدؾؾقيماظؾقضوءماظؼؾعي .1 موال مإ‧وبقي مال م‣وؼدة مععؾقعوت م ماظؿػؽرل ماحملوؼد, ماظؿػؽرل مإ موتشرل :

مواظؿؽوظقػ,مواظؾقؽيماحملقطي.طوظؿػؽرلممعؽونمإضوعيماٌشروع,ماألدعورمواظؽؿقوتم

مسـدمارتدائفومغػؽرمماىقاغىماإل‧وبقيمظؾؿشروع.م,وتشرلمإماظؿػؽرلماإل‧وبلماظؼؾعيماظصػراء: .2

ماظؿشوؤعل .3 موتشرلمإماظؿػؽرل ماظلقداء: مظؾؿشروعمم,اظؼؾعي مماىقاغىماظلؾؾقي مغػؽر مارتدائفو وسـد

مـقاجففو.طوًلوئرماظيتمميؽـمأنمغؿؽؾدػومواظصعقبوتماظيتمد

وسـدمارتدائفومغػؽرمماٌشروعمبشؽؾمسورػلمبدونمم,اظؼؾعيمايؿراء:موتشرلمإماظؿػؽرلماظعورػل .4

اظـظرمإماظعقاعؾماٌـطؼقيمواال‧وبقوتمواظلؾؾقوت.معوماظذيمؼدصعؽمًقضمشؿورمػذاماٌشروعم؟م

مم؟ػؾمتشعرمبوظػكرمسـدمتؾـقؽمشلذاماٌشروع

سـمأصؽورمجدؼدةمملمؼلؾؼمأنممٌوسـدمارتدائفومغؾقم,ؽرلماإلبداسلاظؼؾعيماًضراء:موترعزمإماظؿػ .5

مطلصؾماٌشروعمودؾؾقوتفموطقػقيموووزػوموهقؼؾفومإمإ‧وبقوت؟,مًرضُر

وؼلتلمدورػومظؾؿقؼؼمعـمادؿعؿولمقعمأمنوطماظؿػؽرل.مم,اظؼؾعيماظزرضوء:موترعزمإماظؿػؽرلماظشؿقظل .6

ػؾمادؿكدعـومقعماألمنوط؟مػؾمػـوكممنطم ؿوجمإمم:غفوءمسؿؾقيماظؿػؽرلمؼطرحماظلمالإصؼؾؾم

مواظؿػؽرل؟مٌعزؼدمعـماظؾق

مMaintaining of Direction :ممعقاصؾيماالووهمم-5

بوظرشؿمعـماٌشؿؿوتمم,وتعينمأنماظشكصماٌؾدعمظدؼفماظؼدرةمسؾكماظذلطقزمظػذلاتمرقؼؾيمم•ولماػؿؿوعف

مواظيتمهدثمغؿقفيمظؾؿغرلممعضؿقنماشلدف.,مواٌعقضوتماظيتمتـرلماٌقاضػماًورجقي

 :ػٕايم دػى اإلتذاع
وبنيمػوتنيمم,#معـماظؾوظغنيمعؾدسني2م,موأن#معـماألرػولمعؾدسقنم91‟لىمعقيماإلدارةماألعرؼؽقيمصننم

مم88اظػؽؿنيماظعؿرؼؿنيم مواٌعرصي معـماظعؾؿ مؼعينماطؿلوبماٌزؼد ماظؿؼدممماظعؿر مؼػؿؼدونماإلبداع. #

موظؽلم ماإلبداعماظطؾقعل. متغرسمظدؼـو ماالجؿؿوسقي ماظعؿؾقي مػذه مبوظػرد. ماحملقطي ماظؾقؽي ؽقنمطؾورًامغحدود

وعـمحلـمايظمأغفمميؽــومم,ؿؽقؼـممحقوتـوعؾدسقنم‧ىمأنمغؿعؾؿمطقػمغدؼرمعومتعؾؿـوهمخاللمدـقاتماظ

مرػول.أأنمغعقدماطؿلوبمطؾماإلبداعماظذيمطـوممنؿؾؽفمو‥ـم

مظإلغلون ماظداخؾقي ماظؾقؽي معرتؾطمبـقسنيمعـماظؾقؽي: ماإلبداعمظدىماظػرد مصننمتـؿقي ماًورجقيمم,وسؾقف واظؾقؽي

مم:احملقطيمبف
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مبوظعقاعؾمم,عماإلغلونموضدراتفماظشكصقيػلماظعقاعؾماٌرتؾطيمبطؾم:ظإلغلونماظؾقؽيماظداخؾقي $مأ% وتؿلثر

ماظشكصقيم ماظلؿوت مبوظػرد ماحملقطي ماظؾقؽي متعزز موبوظؿوظل ماإلغلون. مصقفو ماظيتمؼـشل مبوظؾقؽي اٌرتؾطي

موتضعػفو. متـؾطفو مأو ماظؿػؽماٌؾدسي مظؾؿعزؼز مهؿوج ماظيت ماظداخؾقي ماظلؿوت ماظؿقديمعـ ماير, رل

م.اًقولووايؿوس,م

وعـفماظؾقؽيماالجؿؿوسقيمطوألدرةمم,ومتـؾماحملقطماظذيمؼعقشمصقفماإلغلونم:ظإلغلوناظؾقؽيماًورجقيمم $مب%

وبقؽيماٌدرديمواىوععيموبقؽيماظعؿؾمواظؾقؽيماالضؿصودؼيمواظلقوديماظعوعي.مصنذاممتقزتمػذهماظؾقؽوتم

بوإل‧وبقيموتقصرتماظػرصماٌؿؽوصؽيموايقاصزمواظدواصعمواالػؿؿوممبوإلنوزمصننمذظؽمؼذلجؿمبؿـؿقيم

ماإلبداعموتشفقعفمواظعؽسمصققح.

 ٔاالتركاسٛح اإلتذاع كٛفٛح ذًُ
طؿومأغفمالمؼرتؾطمبوٌلؿقىماظؿعؾقؿلماظرصقع,موإمنومؼعينمممالمؼـقصرماإلبداعمم•ولمععنيمأومسؾؿمععني,

ماظػردمضدمارتػعممععرصؿفمسـمعلؿقىماظؿذطرمإمعرتؾيماظػفؿمواظؿطؾقؼمواظؿقؾقؾ م,اٌؼومماألولمأنمػذا

مماظؿغقرل مواظرشؾي مإذ ماإلبداعمغؿوج, مسؾكماظـػسمبوظؿعّؾمًوؼعد مصالمظالسؿؿود ماظذاتلممهصقؾماٌعورف, ؿ

ماٌؼررة مواظؽؿى مواٌراجع مبوٌؾػوت ماظػرد ماظؾقم,ؼؽؿػل مبعؿؾقي مؼؾدأ مبوٌعرصيممٌوإمنو مواظؿزود بوظؼراءة

مواظذلددمسؾكماٌؽؿؾوتمورؾىماٌزؼدمعـماٌعؾقعوتمم•ولم‡صصف.

 يشاحم اإلتذاع
متؿقظدمأم"عورطلدلي"موم"والس"ؼرىم ماإلبداعمسؾورةمسـمعراحؾمعؿؾوؼـي, ماىدؼدة,مأنمسؿؾقي ماألصؽور ثـوئفو

موػذهماٌراحؾمػل:

اىقاغى,موؼشؿؾممؼؿؿمصقصفومعـمقعمٌوؼؿؿمصقفومهدؼدماٌشؽؾي,محقم:ماظؿقضرلمأوماإلسدادمعرحؾي .1

ثؿمتصـقػفومم,واظؼراءاتمذاتماظعالضيم,ذظؽموؿقعماٌعؾقعوتمواٌفوراتمواًدلات,مسـمررؼؼماظذاطرة

 سـمررؼؼمربطمسـوصرماٌشؽؾيمععمبعضفو.
واغؿظور,موصقفومؼؿقررماظعؼؾمعـماظشقائىمواألصؽورماظيتمالمصؾيمشلوممٌ:موػلمعرحؾيمترؼعرحؾيماظؽؿقنم .2

 بوٌشؽؾي,مو دثمصقفوماظؿػؽرلماظعؿقؼمواٌلؿؿرمبوٌشؽؾي.
 ؼدةماظيتمتمديما.محؾماٌشؽؾي:موصقفومتـؾـؼمذرارةماإلبداع,مووالدةماظػؽرةماىدعرحؾيماإلذراق .3
موصقفوم ؿدلماٌؾدعماظػؽرةموؼعقدماظـظرمصقفو,مثؿم‧ربمايؾ,موؼؿقؼؼمعـمنوحف.م:عرحؾيماظؿقؼقؼ .4
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 ػٕائك اإلتذاع

مخؾؼقيمظدىماإلغلون.مأومتؽقنمغوويمعـماظؾقؽيمأومبػعؾمصػوتم,سقائؼماإلبداعمضدمتؽقنمزوػرةمأومشرلمزوػرة

مسقاعؾمضدمتعقؼماإلبداع:

مExpected evaluationماٌؿقضعماظؿؼقؼؿم-۱

اظؾعضم شكممترطقزماألصرادمسؾكمتؼقؼؿمأسؿوشلؿمعـمضؾؾماآلخرؼـمؼؼؾؾمعـمدرجيماإلبداعمظدؼفؿ,مطؿومأن

ماظلكرؼيمعـمضؾؾماآلخرؼـ.مأوماٌولمأوماألذىمأوماالدؿفزاءمأومًاظقضقعمماًطلمأومضقوعماظقض

مSurveillanceاٌراضؾيمواإلذرافمم-2

ؼشعرونمبذظؽمألنممإغؿوجماألصرادماظذؼـمؼشعرونم†ضقسفؿمظؾؿراضؾيمأضؾمإبداسًوموإتؼوغًومعـماألصرادماظذؼـمال

مو‣ووظيماإلبداع.مترطقزػؿمؼـصىمسؾكماالظؿزاممواظؿؼقدممبعوؼرلماظرضوبيمعـمايرؼي

مRewardاٌؽوصلةممم-3

معؽوصلةمأومتؼدؼر.مؼؼقممبفمدونماغؿظورمعـمؼمديمسؿؾفمألجؾمعؽوصلةمأومتؼدؼرمتؽقنمدرجيمإبداسفمأضؾمممـ

مRestricted choiceاالخؿقورماٌؼقدمم-4

موبوظؽقػقيماظيتمؼرشؾفو.مذلكمظفمحرؼيماخؿقورماٌفومعـمؼؼقمممبفومم‣ددةموعؼقدةمبشروطمأضؾمإبداسًومممـمؼ‰

مExtrinsic Orientationاظؿقجفماًورجلمم-5

ماظيت ماظذؼـمؼفؿؿقنمبوظعقاعؾماًورجقي معـمممتمثرممأداءماٌفؿوتماظيتمؼؼقعقنمبفواألصراد أضؾمإبداسًو

م.األصرادماظذؼـمؼفؿؿقنمبوظعقاعؾماظداخؾقيماظيتمتمثرمسؾقفؿممتؾؽماٌفوم

 االتركاس ٔسٚادج األػًال
مروادماألسؿولمأثؾؿً مبقادطي وخوصيممضطوعمم,األ‟وثمأنمغلؾيمطؾرلةمعـماالبؿؽوراتممتماظؿقصؾمإظقفو

صؿـماٌفؿماالػؿؿوممم,أنمػـوكمارتؾورًوموثقؼًوموعؿؾوداًلمبنيماالبؿؽورمورؼودةماألسؿولموػلم,اٌشروسوتماظصغرلة

موعـماٌؼذلحوتممػذاماظلقوق:مبفذؼـماظعـصرؼـمعـمضؾؾمصـوعماظؼرارموواضعلماظلقودوت.

مفوماىفوتماٌكؿصيوضعمدقوديمسوعيمظؿشفقعمرؼودةماألسؿولمواالبؿؽورمتلوػؿمصقم-

موضعمدقوديمابؿؽورؼيمتشفعمهقؼؾماٌعرصيمامضقؿيماضؿصودؼيمووورؼيم-

متشفقعمحوضـوتماظؿؼـقيماظيتمتلوػؿممتـؿقيماالبؿؽوراتموهقؼؾفومامعشروسوتم-

متفقؽيماظؾقؽيماظؿعؾقؿقيماٌشفعيمسؾكماالبؿؽورممعمدلوتماظؿعؾقؿماظعوممواظعوظلم-

ماىوععوتمواظؼطوعماًوصمالحؿضونموتؾينماالبؿؽورمتشفقعماظشراطيمبنيم-

متشفقعماظشراطيمبنيماٌمدلوتماظعؾؿقيمواظؿفورؼيمًؾؼمعشروسوتمابؿؽورؼيم-

مادؿؼطوبماظؿؿقؼؾماظالزممظؿشفقعمايوضـوتمواالبؿؽوراتمورؼودةماألسؿولمواٌراطزماظؿؼـقيم-
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اظدائؿيمممؼؿؿؽـمعـمادؿـؿورماظؿغرلاتؼؿػؼمسؾؿوءماإلدارةمواالضؿصودمسؾكمأنمرائدماألسؿولمػقمعـم

طؿومضدمتؽقنم,مايودىمطـقرةمتؼـقيم,اظؾقؽيماحملقطيمبشؽؾمعؾدع.موػذهماظؿغرلاتمميؽـمأنمتؽقنمتؼـقي

ادؿـؿورمأحدثماظؿطقراتماظؿؽـقظقجقيممثؼوصقيمطوغفقورماالذذلاطقي.مرائدماألسؿولماظـوجحمػقمعـمؼلؿطقع

ممسوملماالدؿـؿور.

 َشاط فشد٘

م ماالػذه مغلعؾمضراءةمطؾمدؿؾوغي ما…رارؽمماٌلؿؼؾؾمطرائدمأسؿول. موإعؽوغقي ظؼقوسمضدرتؽماإلبداسقي

م.بدضيموعقضقسقيمظؽماظيتمتراػومعـودؾيم/ماظعؾورةاعومماالجوبي$م‣قر/سؾورةمووضعمسالعيم%

 احملوز / انعبازة و
 مدى انتوافس

توفس ت
بدزجت 
 كبرية
 جدا  

تتوفس 
بدزجت 
 كبرية

 

تتوفس 
بدزجت 
 متوسطت

تتوفس 
بدزجت 
 ضعيفت

تتوفس 
بدزجت 
ضعيفت 
 جدا  

ممممممانقدزاث انعامت ادلميزة نهشخصيت ادلبدعت

ممممممأدؿطقعمأنمأغوضشموأحوورممبفورة.م1

مممممم.تؽرارمعومؼػعؾفماآلخرونممحؾمعشؽالتماظعؿؾمالمأعقؾمإم2

مممممم.سـدماظـؼوشمأدؿطقعمأنمأضـعماآلخرؼـم3

مممممم.إغؿوجمأصؽورمجدؼدةمأضدعفومم•ولماظعؿؾمميؽـينم4

ممممممانفكسيت انطالقت

م5
مممممم.اظؿعؾرلمسـمأصؽوريمبطالضيمأدؿطقع

م6
مممممم.ررحماألصؽورموايؾقلماظلرؼعيمٌقاجفيمعشوطؾماظعؿؾمميؽـين

م7
مممممم.تؼدؼؿمأطـرمعـمصؽرةمخاللمصذلةمزعـقيمضصرلةمأدؿطقع

م8
مممممم.اظلرؼعمماظظروفماٌكؿؾػيظديماظؼدرةمسؾكماظؿػؽرلم

ممممممانرهنيت ادلسونت

م9
مممممم.ظديماظؼدرةمسؾكمتؼدؼؿماألصؽورماىدؼدةمظؿطقؼرماظعؿؾمبؿؾؼوئقي

م11
مممممم.أحرصمسؾكمععرصيماظرأيماٌكوظػمظرأؼلمظالدؿػودةمعـف

م11
مممممم.المأترددممتغقرلمعقضػلمسـدعومأضؿـعمبعدممصقؿف

م12
مممممم.تغرلاتممأدوظقىماظعؿؾمطؾمصذلةأحرصمسؾكمإحداثم

م13
مممممم.ظديماظؼدرةمسؾكمرؤؼيماألذقوءمعـمزواؼوم․ؿؾػي

مممممماحلساسيت نهمشكالث

م14
مممممم.أتـؾلممبشؽالتماظعؿؾمضؾؾمحدوثفو

م15
مممممم.خططمٌقاجفيمعشؽالتماظعؿؾماظيتمميؽـمحدوثفوأ
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م16
مممممم.أدؿطقعممطـرلمعـماألحقونمتقضعمايؾمظؾؿشؽالتماظيتمتقاجفين

م17
مممممم.أحرصمسؾكمععرصيمأوجفماظؼصقرمأوماظضعػمصقؿومأضقممبفمعـمسؿؾ

م18
مممممم.أعؿؾؽمرؤؼيمدضقؼيمالطؿشوفماٌشؽالتماظيتمؼعوغلمعـفوماآلخرون

مممممماالحتفاظ باالجتاه أو اذلدف

م19
مممممم.تؾؼقينمماالووهماظصققحرطزمسؾكمأيمصؽرةمأ

م21
مممممم.دؿغرقموضؿًوممدراديماٌعؾقعوتماظيتمعؿفومسـدمحؾمعشؽؾيمعوأ

م21
مممممم.المأتـوزلمسـمأػدا

م22
مممممم.أعؿؾؽمداصعمضقيمظؿقؼقؼماظـفوح

م23
اػؿؿوعلمؼـصىمسؾكمإغؿوجمأصؽورمجدؼدةمأطـرمعـماػؿؿوعلممبقووظيم

م.اآلخرؼـايصقلمسؾكمعقاصؼيم

ممممم

ممممممقبول ادلخاطسة

م24
مممممم.أتؼؾؾماغؿؼوداتماآلخرؼـمبصدرمرحى

م25
مممممم.أتؼؾؾماظػشؾمبوسؿؾورهماظؿفربيماظيتمتلؾؼماظـفوح

م26
مممممم.ظديماظؼدرةمسؾكماظدصوعمسـمأصؽوريمبويفيمواظدلػون

م27
م مأبودر محؾقلمبؿؾين مسـ مواظؾقٌ ماىدؼدة مواألدوظقى األصؽور

م.ظؾؿشؽالت

ممممم

م28
معـمأسؿول مبف مأضقم معو مٌقاجفيمم,أهؿؾمعلموظقي وظديماالدؿعداد

م.اظـؿوئٍ

ممممم

مممممماألصانت

م29
مألدوظقىمأ مواظؿؼؾقد ماظؿؾعقي موسدم معلؿؼؾي مأصؽور مررح مسؾك حرص

م.عطروحيمعلؾؼيمعـماآلخرؼـ

ممممم

م31
مممممم.أحرصمسؾكمررحمأصؽورمجدؼدةمملمؼػؽرمبفومأحدمعـمضؾؾ

م31
وأسؿؾم„دؼيمسؾكمم,ضؾؾماظغؿقضأتقدقعماػؿؿوعوتلمومأحرصمسؾك

م.صؽفموهؾقؾف

ممممم

م32
مممممم.المأتلرعممضؾقلمأومرصضماظػؽرة

ممممممانتحهيم وانسبط

م33
مممممم.ظديماظؼدرةمسؾكمتـظقؿمأصؽوري

م34
مممممم.ظديماظؼدرةمسؾكموزئيمعفومماظعؿؾ

م35
مممممم.أحددمتػوصقؾماظعؿؾمضؾؾماظؾدءمبؿـػقذه

م م م%بؿصرف$ مأعقـيمسؾدماظؼودرم,سؾلاٌصدر: مو مايوطؿ, م2115%ماهللسؾلمسؾدم, اظعالضيمبنيمعؼقعوتموععقضوتماإلبداعماإلداريم$.

م.بوٌمدلوتماظلقداغقي

م  
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م

اء
َ
شاخ األد

َّ
ئش

ُ
 ي

سزؼزيماظطوظؾـ/ـي,مٌعرصيمعدىمادؿػودتؽمعـمجؾليم"اإلبداعمورؼودةماألسؿول"مضؿمبؼقوسمعمذراتماألداءم

معـمخاللم․رجوتمتعّؾؿماىؾليماظؿدرؼؾقي:ماآلتقي

شمم
َّ
ئش

ُ
اء ي

َ
ماألد

محددمعػفقمماظػؽرةماإلبداسقي.م1

موضحماظقدوئؾماظالزعيمظؿـؿقيماإلبداع.م2

مسددمسقاعؾمبقؽيماظعؿؾماٌؾدسي.م3

ماذرحماظعالضيمبنيماالبؿؽورممورؼودةماألسؿول.م4

 ادلصادس ٔادلشاجغ

 اظعالضيمبنيمعؼقعوتموععقضوتماإلبداعم$.مم2115%ماهللسؾلمسؾدم,مايوطؿ,مومأعقـيمسؾدماظؼودرسؾل,م

ماإلداريمبوٌمدلوتماظلقداغقي جوععيماظلقدانمم,.مسؿودةماظؾقٌماظعؾؿل•ؾيماظعؾقمماالضؿصودؼي.

م.198-176مم$1%م16.مماجملؾدمطؾقيماظدرادوتماظؿفورؼيم-ظؾعؾقممواظؿؽـقظقجقو

 م األسؿول,مجوععي ورؼودة االبؿؽورو اإلبداع%د.مت$.م اظؽرؼؿ سؾد ػقـؿم,ذعؾون اٌؿؾؽيماجملؿعي,

مماظعربقيماظلعقدؼي.

 ,مجوععيمتـوصلقي,مردوظيمعوجلؿرل عقزة اٌمدلي اطؿلوب  اإلبداع دورمم$.2111% خرازم,ماألخضر

مأبلمبؽرمبؾؼوؼد.ماىزائر.

 ٌدؼريماظؼطوعماإلبداعماإلداريموسالضؿفمبوألداءماظقزقػلممم$.2119%متقصقؼ سطقي تقصقؼم,اظعفؾي

 م,ماىوععيماإلدالعقي,مشزة,مصؾلطني.,مردوظيمعوجلؿرلاظعوم
 مم,‣ؿد م2116%غقػنيمحلني ماظؿـم$. ماٌرطز ممضؿون مواإلبداع ماالبؿؽور مظؾؿمدلوتمدور وصلل

 االضؿصودؼيمواظدول.موزارةماالضؿصود,ماإلعوراتماظعربقيماٌؿقدة.
 معراد مزاؼدم, مجوععي اظصغرلة شروسوتاٌ  واإلبداع اظرؼودة م$.2111%م  داظل واٌؿقدطي,

م.اىزائرم,إبراػقؿ

م

م
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 اجلهغح اخلايغح

 حتٕٚم األفكاس اىل يشاسٚغ
 

 

 
 

 

 
 اذلذف انؼاو

متفدفمػذهماىؾليمإمتعرؼػماظطوظؾـ/ـيمبؽقػقيمهقؼؾماألصؽورمإمعشورؼع

 انرؼهى: َٕاذج
 ػضٚض٘ انغانثـ/ـح......

مأن:سؾكمم–بنذنماهللمم–سـدماٌشورطيممػذهماىؾليمأنمتؽقنمضودرًاممؼؿقضعمعـؽم

 تشرحمعراحؾمهقؼؾماألصؽورمإمصرصمظعؿؾماٌشورؼع. .1

 عؾماظرئقلقيمظؿقؼقؼماظـفوحممعزاوظيماظعؿؾماير.اتعددماظعق .2

 تقضحماظصػوتمواظؼدراتمواًصوئصماظشكصقيموأثرػومسؾكمنوحمرائدماألسؿول. .3

 اظػؽرةمإمعشروع.تذطرمعراحؾمتطقؼرم .4
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 فهُفكش عًٕٚا..!!

 فكشج حٕنرّ يٍ عجني تائظ اىل يهَٕٛري!!

ٌُفرمماألزلرمذات  Clyde طالؼدمبقزظل” اظؾقؾيممطونما

L Beasilyم “م مؼ‰شوػد ماىقظػإحدى مظعؾي مع‰ؾورؼوت

مسدل مطـرلًا مصكماظلفـ,مماظؿؾػوزماظيتمؼفقاػو مزغزاغؿف

مايظ مظلقء مػطقلممتقضػًموظؽـ مبلؾى اٌؾوراة

م ماظغزؼرة ماألعطور ماظػؿك مجعؾ موؼؿذعرؼممو ....مم...مؿدل‴م

معدػشي! مصؽرة مذػـف مضػزتمصك مموػـو مضومم..... مظق عوذا

م مجقظػ مظعؾي مإ ماظرؼوضي مػذه مت‰شؾففوبؿققل مع‰صغرة

م م"جقظػماظطووظي مادؿ مطؾرلة"Table Golfؼطؾؼمسؾقفو مت‰ؾعىمسؾكمرووظي موظؽـفو م"تـسمم, مايولممظعؾي مػق طؿو

اظطووظي",مموتؽقنمعز‧ًومعـمظعؾيماىقظػموظعؾيماظؾؾقوردو!!مأخذم"طالؼد"مؼضعماظؿصؿقؿوتمواظؿكقالتمظؾعؾيماىدؼدة,م

مأدىمسؼقبيم مأن موبعد ماظؿػوصقؾ. معـ موشرلػو ماظطووظي, موعلوحي موايدود, ماظؼقاغني, مشلو موؼضع مسؾكماظقرق, وؼرزلفو

مرؾؼمدراحفمخرجمظقؾقٌمسـمررؼؼيمظؿـػقذمصؽرتف.مُأوسوعومم11اظلفـمٌدةم

ماأل مإم‣ؾمظؾقع مظؿطؾقؼمصؽرتفتقجف معوؼؾزعف مبشراء موضوم م 200 حقاظلمبؼقؿيمدواتمواٌعدات, مإمدوالر, وسود

اظذيمضوممبؿفربؿفمواخؿؾورهمبـػلفمسدةمعرات,مثؿمرؾىممومظؾػؽرةاألـؿقذجماظعـزظف,موسؽػمظقوظلمرقؼؾيمصكمصـعم

ٌُؾؿؽر.م صؿومطونمعـفؿمإالمأنمأبدوامعقًومعـمدؽونمعـطؼؿفمعـمأرػولموعراػؼنيموذؾونمأنم‧ربقاممنقذجفماىدؼدما

ـماظؿلؾقي,م"طالؼد"مؼطرحمصؽرتي,مماظـقاديماظرؼوضقيمواٌؿوجرماظذلصقفقيموأعوطماىدؼدة.مبدأإسفوبفؿماظشدؼدمبوظؾعؾيم

.مظؽـفمملمؼقلس,موادؿؿرمإظقفظعؾفم‧دمعـمؼؿؾـوػو.موظؽـمظألدػ,مرصضًماظعدؼدمعـماشلقؽوتمواظـقادىمحؿكماالدؿؿوعم

م مؼؽوصح مسرض ماحملالت مأصقوب مأحد مسؾقف ماضذلح مؼقم موذات موإصرار. مبصدل ماىدؼدة ماظؾؾقوردوممظعؾؿف ععرض

مصكاٌقزللماألعرؼؽ ماظذيمؼ‰ؼوم ممل مالسمصقفوس, مسومعدؼـي مؼقظقق ماٌعرضمصك م2003 وطونمػذا مذظؽموم.

وبدأتمصكماالغؿشورمبوظػؽرةموضوعًمبؿصؿقؿماظؾعؾيموتلقؼؼفو,مماٌعرض,ماغؾفرتمإحدىمذرطوتمتصؿقؿمرووالتماظؾؾقوردو

ٌُ مظؾعؾيماىدؼدةمتذلاوحمعوبنيلؿفؾؽنيمبلرسيمعدػشيبنيما والرماعرؼؽل.مد 700 دوالرمإ 150 ,مووضعًمأدعورًا

اًؿليمعالؼنيمدوالرمأعرؼؽل,موذظؽمبعدم “اظلفنيماظلوبؼ” وووزتمعؾقعوتماظؾعؾيماظؿكمصؿؿفومم5002 ومسوم

عوزالمواآلنمرجؾمأسؿولمعؾققغرلمذفرل,مم"طالؼدو.مأصؾحم"أنمضوممبقضعماظؽـرلمعـماًقوراتمواظؿطقؼراتمصكمتصؿقؿوتف

,م ؽلمصقفومضصيمحقوتف,ماظؿكمبدأػومع‰دعـًومتشفقعقيمصكمعـودؾوتمسدؼدةمقوضراتحؿكمؼقعـومػذامعصؿؿًومسؾكمإظؼوءمع‰

م,موظدؼفمسدةمعالؼنيمعـماظدوالرات!أنمؼؽقنمرجؾمأسؿولمغوجحمع‰ؾؿؽرمايولمبفم,مووصؾخورجًومسـماظؼوغقن
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 يمذيح
بوغؿظومم وؼلتقن اظؿفوري اظعؿؾ سـ بلصؽور ؼلتقن اظـوس صؿعظؿ ,اظػؽرة وتـػقذ اظػؽرة بني عقازغي ػـوك

 غوجحمظؽـفو سؿؾمووري إ تطقؼرػو وميؽـ جقدة األصؽور ػذه ععظؿ و,ؼـػذوغف ال ظؽـفؿ األصؽور, بفذه
ماظؿػؽرل. عرحؾي تؿفووز ال

اظطرقمتؾؽماظطرؼؼيماظيتمرقرػوممػذهػـوكمسدةمررقمتؼقدمرائدماألسؿولمظؿققؼؾماظػؽرةمإمعشروع,موعـم

مػذهم مميؽـماخؿصور مإمصرص. ماألسؿولممهدؼدمعراحؾمهقؼؾماألصؽور مظرؼودة ماظدوظقي صرؼؼماظرخصي

متظفرمبوظشؽؾماظؿوظل:م,اٌراحؾمإمأربعمعراحؾ

 

 
 يشاحم حتٕٚم األفكاس اىل فشص

 : ذٕنٛذ األفكاس: أٔالً 
اظقصقلمإمصؽرةماٌشروعماظصغرلمػلمغؼطيماظؾداؼيمواألدوسمظـفوحف.مصعـدعومتصؾمإمصؽرةمععقـيم‧ىم

مواألصؽورمميأنمػذهماظػؽرةمضوبؾيمظؾؿطؾقؼموماالسؿؾورعنيمبأنمتلخذم مإمعشروعمواضعلمحؼقؼل. ؽـمهقؼؾفو

م ماألسؿولمػلماىقدة معـمرائد مواظـوبعي مععماظؾقؽي ماٌؿـودؾي موظقلًتؾؽماألصؽور مبذاتف مورقرػو متؾؽمغػلف

ماٌـؼقظيمأوماٌؼؾدةمحرصقًومعـماآلخرؼـ.

 :ثاًَٛا : صٛاغح األفكاس
موؼصػمعؽقغوتفو.م مععوٌفو مبشؽؾمواضحم دد مواظؿعؾرلمسـفو مسؾكمذرحماظػؽرة ماظؼدرة ماظػؽرة, ؼؼصدمبصقوشي

مو ماظيتمتعنيموؼؿطؾىماظؿعؾرلمسـماظػؽرةمعشورطيماآلخرؼـمحؿكمتـضٍموميؽـموضعمتعرؼػمشلو. عـماألصؽور

م.شلومواظغرضمعـفومثؿمتصـقػفومبودؿكداممعفوراتماظؿػؽرلمتقصقػسؾكماظؿعؾرلمسـماظػؽرةموضعم
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مومػذهماٌرحؾيمؼعرضمرائدماألسؿولمأصؽورًام․ؿؾػيمٌشروسوتفموصؼماٌعوؼرلماظعوعيماآلتقي:

مأنمتؽقنمواضعقي .1

مأنمتؽقنمضوبؾيمظؾؼقوس .2

مأنمتؽقنم‣ددة .3

مظؾؿـػقذضوبؾيمأنمتؽقنم .4

بؾم‧ىمأنمتؽقنمصؽرةمواضعقيمممؽـيماظؿقؼقؼممحدودمم,صقفىمأنمالمتؽقنماظػؽرةماٌرادمتـػقذػومخقوظقي

مظعدممم,واظؼدراتماٌؿقصرةم,اإلعؽوغوتماٌؿوحي واظقضًماحملدد,مصالمصوئدةمعـموضعمأصؽورمؼلؿققؾمهؼقؼفو

م‧ىمأنمتؽقنم مطؿو مضربمعـماألعوغلمواًقول. مأغفو مأو مظؾؼقوسمواٌؿوبعيمحؿكمؼؿؿمتؼقميفومواضعقؿفو ضوبؾي

موععرصيمعومإذامطونمػـوكمتػلرلمأومسدممتؼدممأوما‥رافمسـماٌلورماٌطؾقب.

 :ثانثًا : ذمٛٛى األفكاس
ممبعـكمأغفمظقلًمطؾم؛أومأنمتؽقنمصرصيمادؿـؿورؼيمجقدةم,ظقسمبوظضرورةمأنمتؽقنمطؾمصؽرةمعشروسًومغوجقًو

م ماٌؿؽـ مإمذػـؽمعـ مترد مصرصيصؽرة متصؾح مظؽل متؿطقر مغوجح.ممأن مأسؿول مرؼودة مٌشروع ادؿـؿورؼي

ظذاممصوظػؽرةمعفؿومتعؾؼًمبفوموهؿلًمشلومالبدمأنم‡ضعفومظؾؿؼققؿ,محؿكمالمؼمديمػذامايؿوسمإماظػشؾ.

ماٌـودؾيال ماظلؾقؿمظؾػؽرة متلوسدمسؾكماالخؿقور مظؾؿؼققؿموصؼمععوؼرلم‣ددة ووصؼمم.بدمعـمأنم‡ضعماظػؽرة

رائدماألسؿولمميؽـفمتؼققؿماظػؽرةمعـمخاللمػذهمماٌعوؼرلماظيتمتؿؾـوػوماىؿعقيماظلعقدؼيمظرؼودةماألسؿول,مصنن

ماًؿلي:اٌعوؼرلم

ماٌعقورماٌوظل:معدىمضدرتؽماٌوظقيمظؿققؼؾماظػؽرةمإمعشروع

ماٌعقورماظؾشري:متقصرماظؽػوءاتماظؾشرؼيمظؾؿشروع

ماظػؽرةمووجقدمرؾىمطومماظلققمظؾؿـؿفوتاٌعقورماظؿلقؼؼل:مجوذبقيم

ماٌعقورماظشكصل:معدىمودؽمورشؾؿؽمبوظؼقوممبوٌشروع

ماٌعقورماٌعر:مخدلاتؽموععرصؿؽمم•ولماٌشروع

 :ساتؼًا : اخرٛاس انفكشج
م مثؿ ماٌـودى, ماًقور مهدؼد مؼؿؿ ماألخرلة ماٌرحؾي مأومماظؼقوممػذه مأذكوصمؼدؼرون موادؿشورة بزؼورة

ماالدؿكورةمورؾىماظعقنم مصوالدؿشورةمتـقؼرمأدودلمظؾؿلرلةموضؾؾفو ميؾؽقنمعـؾمػذهماألغقاعمعـماًقورات.

موردمماألثرمعومخوبم,عـماٌقماظؼدؼر مطؿو عـمادؿكورموالمغدممعـمادؿشور.مومػذهماٌرحؾيمعـممصؿو

مرائدماألسؿولمبذلتقىم مبوألػدافمواإلجراءاتمواألعقرماٌفؿمأنمؼؼقم موإسدادمجدولمزعينم‣دد األصؽور

ماظقاجىمإنوزػومظؽؾمعرحؾيمعـمعراحؾماٌشروع.
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 يكَٕاخ اَشاء األػًال

معراسوة معـ مبد موال ماير ماظعؿؾ ممعزاوظي ماظـفوح مظؿقؼقؼ مرئقلقي مسقاعؾ مثالثي مبنيمػذهممػـوك اظؿقازن

ماظعقاعؾ:

ماألول ماظعوعؾ مغػلف: ماظعؿؾ مصوحى مؼض: ماظذي ماألول ماألدودل م"اظعوعؾ" مرائدمؿاٌؽقن مػق ماظـفوح ـ

 تلوسده دارؼيموعفوراتإاألسؿولمغػلفمصوحىماظعؿؾممبومظدؼفمعـمصػوتموضدراتمذكصقيموعفوراتمصـقيمو
م.اآلخرؼـ عع إغلوغقي سالضوت وبـوء اظؿعوعؾ 

ماظـوغل ماظعوعؾ معشفعيم:اظؾقؽي: مداسؿي م‣ػزة مبقؽي متقصر معـ موزروفماجؿؿوسقيمم,البد معـوخ متقصر معـ والبد

مواضؿصودؼيموععؾقعوتقيمعـمذلغفومهؼقؼمنوحماٌـشلةماظصغرلة.

عـمذظؽمم,‧ىمانممتؿقصرم•ؿقسيمعـماظعقاعؾمداخؾماٌـشلةمظقؿؿمتشغقؾفومبـفوحم:اٌـشلةم:اظعوعؾماظـوظٌ

ماٌفور موتقصر ماٌشروع, مإلغشوء ماظالزعي مواٌعـقؼي ماٌودؼي ماٌقارد ماظضرورؼيمتقصر ماإلدارؼي مواظؼدرات ات

موٌشروعموادؿؿراره.بمظؾـفقض

 يصادس األفكاس إلَشاء يششٔع صغري

األصؽورمهؿلماٌلؿـؿرممألنمطـرةم,طؾؿومزادمسددماٌـشكتماظيتمؼػؽرمبفومرائدماألسؿولمطؾؿومطونمذظؽمأصضؾ

عـمم,األذكوصمععمبعضفؿمؿقسوتماظيتمتضؿاجملمعـمأيمضرارمعؿلرع.ماألصؽورماٌؿؿوزةمممؽـمأنمتلتلمعـ

معـماظؿعوعؾمعع,معـمعممتراتماظصـوسيي,معـمدصذلماٌالحظوتماًوص,ماألخرىمعـمزؼورةماظشرطوت,ماٌعؾؿني

 وعـمدراديماالضذلاحوتماٌؼدعيمإماظشرطوت.م,اظعؿالءمواٌـوصلني

م موتلتلمػذه ماألصراد مألحد مبػؽرة معـشكتماظعؿولماظصغرلة متؾدأ ماالحقون عـمخاللمماظػؽرةظؽـممععظؿ

اسؿؿودًامسؾكماظؿؼدؼراتماظشكصقيمماًدلةماظشكصقيمبوظلققماظيتمؼرشىمأنمؼعؿؾمعـمخالشلو.مصوٌشروعمؼـشل

مواظلقق ماظطؾى ميفؿ مبوظـلؾي مخدلتفم,ظصوحؾف مواظعؿوظيمموطذظؽ ماإلغؿوج معلؿؾزعوت ممبصودر اظشكصقي

موتؼدؼراتفمظألربوحمواًلوئر.

 سٚغ انصغريج:َشاء ادلشاْى يصادس االفكاس إلأ

اًدلةماظشكصقيمشلومدورمطؾرلمماإل وءمبلصؽورمٌشروسوتمغوجقيمحقٌمأنمصؽرةمأيمعشروعمميؽـمأنم .1

واظيتمتـؾعمعـماًدلةماظلوبؼيمظؾؿلؿـؿرمدقاءمخدلتفماظؿعؾقؿقي,مأومم,تـشلمممومؼلؿكمبرأسماٌولماظؾشري

ماظعؿؾقيمواظؿدرؼؾقيم.

ماألسؿول:مرائدإنماظعـصرماألدودلمٌزاوظيماظـشوطماظؿفوريمػقمتقصرمبعضماظؼدراتماظذاتقيمظدىم
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م.اظؼدرمةمسؾكماظؿقؿؾمومعدىمتؼؾؾمسـصرماٌكوررم-

م.روحماظعزمييمواإلصرارمواٌـوبرةم-

م.اظؼدرةمسؾكماظؿعوعؾمععماآلخرؼـمومإغشوءمسالضوتمحلـيم-

م.اظؿلػؾماظعؾؿلم-

م.اًدلةماٌؽؿلؾيم-

م.اظؿعؾقؿمواظؿدرؼىماظذيمؼؿؾؼوهماظشكصمظشقذموصؼؾمعفورتفمماظؿػؽرلماإلبداسل .2

عـؾمدظقؾماظػرصمم,اٌراصؼمواٌمدلوتمذاتماظعالضيمواٌصودرماظرزلقيمطوظؽؿقؾوتمواألدظيماظيتمتصدرػ .3

ؿؾمميؽـماخؿقورمدؾعيمعـماظؼوئؿيمتعمحقٌم,االدؿـؿورؼيماظذيمتصدرهماظغرصيماظؿفورؼي,موضوئؿيماظقاردات

ماٌـشلةمسؾكمإغؿوجفوموتقزؼعفوم‣ؾقًو.

إعومظقلؿػقدمعـممًو,إذمميؽـمظؾؿلؿـؿرمأنمؼـشهمعشروسم,اٌعرصيمبوظعالضوتماظصـوسقيمداخؾمضطوعماظصـوسي .4

مٌشروسف مطؿدخالت مضوئؿي مأخرى معشروسوت مأنم,عـؿفوت معـؿفمأو مإغؿوجممًوؼـؿٍ معلؿؾزعوت ميـؾ

مٌشروسوتمضوئؿي.

 ؿؾمدرجيمصننمصوحىماٌـشلةمنغشوءمعـشلةمبودؿكداممػذاماالدؾقبمبماظؼقوم.مسـدماظؿؼؾقدمواحملوطوة .5

مػذاماألدؾقبمظذامؼـصحمسـدمادؿكدامم,سوظقيمعـماٌكوررةمالرتػوعماٌعروضمعـماٌـؿٍمماظلقق

ماظؿـقؼعمماٌـؿٍمأومدخقلمادقاقمجدؼدة.

 ادلششٔع: خغح

غؼػم‥ـماآلن؟مطقػمغصؾ؟مإنمعـمأػؿماًطقاتمعومػقماشلدفمعـمسؿؾـوماظؿفوري؟معومػقماووػـو؟مأؼـم

أداةم”اظيتم‧ىما‡وذػومماٌراحؾماإلسدادؼيماألومظؾؿشروعمػلمإسدادمخطيماٌشروع.مواًطيمػلم

ؾؿعؾقعوتماظيتممتمعفوممبعرصيمصوحىماٌـشلةمحقٌمتصػمػذهماًطيمقعمظتـظقؿمومهؾقؾمومتؼققؿم

م.“عموتشغقؾفاًطقاتماظالزعيمظإلسدادمظؾدءماٌشرو

مػل:ماٌـشكتماظصغرلةماظيتمضدمتقاجفمعقضوتاٌمأعو

مطوصقيمميؽـماظرجقعمإظقفو.مسدمموجقدمععؾقعوتم–أم

م.ضعػماظدرادوتماٌلؾؼيم–بم

ندمأنمػـوكماخؿالفموضدمم.اظػشؾموأسؾكمأػؿقيمإجراءمػذهماظدراديمظؿالماٌكوررمم‧ىماظؿلطقدظذظؽم

,مخطيماٌـشلةم,مأواالضؿصودؼيدراديماىدوىممصؿـفؿمعـمؼطؾؼمسؾقفوحقلمدراديماىدوى,ماٌلؿقوتمم

ماظؿكطقطمظؾؿشروع.مأوم

م:ماآلتقيعـماظعـوصرمماظعدؼدتشؿؾمػذهماظدراديم
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م.عؼدعيمتشؿؾمخؾػقيمسوعيمسـماٌـشلة -1

 .ومذؽؾفوماظؼوغقغلم,أػدافماٌـشلة -2
موماظذيمؼشؿؾمأحقوغًو:م,وصػماٌـشلة -3

 ترطزمػذهماظدراديمسؾكمععرصيماظلققماحملؿؿؾمظؾؿشروعموعدىمضدرتفمماظدراديماظؿلقؼؼقي:

خصوئصماظلققمم–بممممفماظلققماٌلؿفدم–أممسؾكمادؿقعوبمعـؿفوتماٌـشلةم,موهدؼد:

ماألدعورم–دممممممضـقاتماظؿقزؼعم-جممماظدميقشراصقيم

 ماحؿقوجوتم:اظػـقيماظدرادي مبؿقدؼد ماظدرادي مػذه معـمتؿعؾؼ ماىدؼدة م ؾ:اٌـشلة
م.اآلالتمواٌعداتماظعؿوظيم-اٌؾوغلمم–األراضل

 متشؿؾمتؼدؼرمحفؿماالدؿـؿورماظالزم.ممم:اظدراديماظؿؿقؼؾقي

 مم.داريمظؾؿشروعوتشؿؾماشلقؽؾماإلم:اظدراديماظؿـظقؿقي

 خٛاساخ اَشاء ادلششٔع انصغري  
مم:عشروسفماظؿفوريميؽـمظرائدماألسؿولمعراجعيماظـؼوطماآلتقيمظؾؿقصؾمظؾؼرارماظصققحم‥قماخؿقورم

وعـمذظؽمهؾقؾماظلققمواظؾقٌمسـماظػرصمم,اظذلطقزمسؾكماظؾقٌمسـماٌعؾقعوتمحقلماٌشروع -1

ماٌؿوحيمصقف.

اظـشوطماظذيمدلضقممعومػقمسؾكمغػلفمأدؽؾي,معـؾ:موأنمؼطرحمماظـوجقي,ؿمعـماظشرطوتماظؼوئؿيماظؿعّؾ -2

اٌشورؼعماًدعقيماضؾمتؽؾػيمماظؿلدقسمعـممتؽقنمعـؿٍمأممخدعي؟مماظغوظىمدلضدموػؾممبف,

م.تصـقعإذمالمؼؿطؾىماألعرمعقادمخومموآالتمم,اٌشورؼعماإلغؿوجقي

موخدلاتؽ -3 معفوراتؽ مسؾك ماظقزقػقيمم,تعرف مخدلاتؽ معع مؼؿـودى ماظذي مػق ماظـوجح صوٌشروع

 .عفوراتؽموخدلاتؽمضؾؾمأنم‡ؿورمعشروسؽمسؾقؽمادراكوعفوراتؽماظشكصقي.م
مجدؼدصقؿؽم,تماٌؿوحيادرسماًقورا -4 ممبشروع مضوئؿم,ـؽماظؿػؽرلمماظؾدء معشروع مذراء أومم,أو

موغؼوطمضعػمم,ايصقلمسؾكمحؼماعؿقوز مغؼوطمضقة مظؽؾمإدذلاتقفقي مإدارةمعشروعمعـماٌـزل. أو

 ‧ىمدرادؿفوموهؾقؾفومثؿمهدؼدماإلدذلاتقفقيماألطـرمعالئؿيمٌشروسؽ.
شورةمأذكوصمؼدؼرونمأومميؾؽقنمعـؾمػذهماألغقاعمعـمثؿمضؿمبزؼورةموادؿم,حددماًقورماٌـودى -5

 اٌـزل.معـأوماظعؿؾمم,اًقوراتمعـؾماالعؿقوز
 .اغطؾؼمثؿمتقطؾمسؾكماهلل -6

م

م
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 ػؾمميؽـمتطؾقؼمصؽرتؽ؟واظلمالماآلن:م

وؼرجعمذظؽمإماضؿـوعمأصقوبفوممتػشؾممأنمودمررؼؼفوماظصققح,عـماٌشروسوتماىدؼدةمم#61أنمم

مواضؿصودؼًو موظقسمسؾؿقًو مسورػقًو مؼمعـقنمبـفوحفو ماظذيم‧عؾفؿ مإمايد وظؿالمذظؽمسؾكمم,بوظػؽرة

مرائدماألسؿولماالدؿفوبيماٌلؿػقضيمظـالثمأدسمػوعيمضؾؾماظؾدءمبوٌشروع:

حفؿفو؟موعومػلمإعؽوغوتفوممعومػلمعـشلتؽ؟معومػقماظـشوطماظذيمدؿؼدعف؟موعوماظصغرلة:اٌـشلةمم-أوال

ماٌوظقيمواظؾشرؼي؟موطقػمميؽـمانمتؿؿقزمسـماظغرل؟

اظعؿالء:معـمدقشذليمعـؽ؟معومػلمصػوتفؿماظدميقشراصقي؟معومػقمحفؿماظلقق؟مطقػمدؿؼـعمم–ثوغقوم

ماظعؿالء؟

اٌـوصلقن:معـمػؿماٌـوصلقن؟معومػلمغؼوطمضقتفؿ؟موعومػلمغؼوطمضعػفؿ؟موٌوذامدقكؿوركمم-موثوظـ

 اظعؿالءموؼذلطقغفؿ؟

 يشاحم ذغٕٚش انفكشج اىل يششٔع

م:اٌـودى اٌشروع خؿقورا$م%1

مادؿكدممدصذلمعالحظوتم-

مطقنمضوئؿيمبوٌشروسوتماظيتمتروقمظؽم-

مضورنماالخؿقوراتممبدىمخدلتؽم-

مأحالمماظقؼظيماظؾـوءةادؿكدممم-

ممصؽرممأثرماٌشروعمسؾكمأػداصؽماظشكصقيمواألدرؼيم-

م:اصذلاضوتؽ اخؿدل$م%2

مضؿمبزؼورةماٌشورؼعماظيتمتفؿؽمم-

متعوعؾمععمأحدمعصودرماٌعؾقعوتم-

مادرسماٌـشقراتماظؿفورؼيم-

مغوضشماصؽوركمععمأصدضوئؽموسوئؾؿؽم-

مسؾكمعـشقراتفودارةماٌشروسوتماظصغرلةمواحصؾمإضؿمبزؼورةمم-

م:اسؿؾمسؾكمتطقؼرمعفوراتؽماإلدارؼي$م3%م

محقلمإغشوءماٌشورؼعماظصغرلةماحضرمورذيمسؿؾم-
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متعؾؿمطقػمتؿعوعؾمععماظؽؿؾققترم-

متعؾؿمتطؾقؼوتمعفوراتماظؽؿؾققترمسؾكماٌشروعماظصغرلم-

متقاصؾمسؾكماظدواممععمذؾؽيماالغذلغًم-

مماالخؿقوراتماظؿؿقؼؾقيمودرادؿفومأابد-

 كٛف 
ّ
 م يٍ سلاعش تذء ادلششٔع يف اإلداسجذمه

مواظعؿؾم .1 ماًدلة مبني ماع مشلو. م‡طط ماظيت ماٌـشلة مغقسقي مو ماإلدارة م ماًدلة اطؿلى

مواظدراديمظؿقؼقؼمبداؼيمغوجقي.

مضؿمبوظؿكطقطمعلؾؼًومصوًطيماٌؽؿقبيمتلوسدكمسؾكموـىماٌكورر. .2

م ذفعمدسؿماألدرة .3 معـماظضروريمأنمتؾديماألدرة ماٌعـقؼيمخوصيممظؽ. مظؾؿلوغدة االدؿعداد

مبداؼيماٌـشلة.

موتصوبم .4 متلؿلؾؿ متصودصؽماظصعقبوتمصال مأن ماظطؾقعل مصؿـ مظؾغوؼي. معفؿي مواإلصرار ماالحؿؿول ضقة

مبوإلحؾوط.

م.اٌؿلرسيموادؿكدممايؼوئؼممبـوءمضراراتؽمتاظؼراراوـىم .5

ماتؾعمغؼوطمضقتؽمورطزمسؾكماػؿؿوعوتؽ. .6

م.رورةمذظؽةمإذامأثؾؿًمايؼوئؼمضالم‡فؾمعـمتركماٌـشو .7

 يصادس ادلؼهٕياخ إلَشاء ادلششٔع اجلذٚذ
المبدمظرائدماألسؿولمعـماظؾقٌممعصودرماٌعؾقعوتمحقلماظعدؼدمعـماألبعودماظقاجىمععرصؿفومالطؿؿولم

مدراديماٌشروع:

م.ظدؼفومثروةمعـماٌعؾقعوتم,اظغرفماظؿفورؼي -1

وػقمعومدقؿؽـؽمعـماالتصولممبؽوتماألذكوصماظذؼـمم,مبشروسؽماٌعورضماظؿفورؼيمذاتماظعالضي -2

مؼؼقعقنممبومترؼدماظؼقوممبفمبـفوح.

واحصؾمسؾكماألسدادماظلوبؼيمعـفومظؿؽقنمضودرًامسؾكمعالحظيمم,اجملالتماظؿفورؼيماًوصيمبصـوسؿؽ -3

ماظؿقجقفوتماظصـوسقيموععرصيماألخطوءمظؿفـؾفو.

ماًدلات -4 مسـ مواظؾقٌ ماظشكصقي مادؿفدم,اٌؼوبالت مأومحوول مظؾؿـؿٍ ماٌلؿكدعقن ماظعؿالء اف

م.اًدعيمواٌـوصلقنماحملؿؿؾقن

ماىوععوت -5 م ماألسؿول مإدارة م ماًدلاء مم•ولمم,ادؿشورة ماٌفـقي ماىؿعقوت معـ وادؿػد

ماألسؿول.
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ماظداسؿي -6 ماىفوت معع ماظصغرلةماظؿقاصؾ مواٌـشكت ماألسؿول مخدعوتفؿمم,ظرواد معـ واالدؿػودة

ماظؿلفقالتماظيتمؼؼدعقغفو.االدؿشورؼيمواٌعؾقعوتقيمو

م.دوسمظؾؿعؾقعوتأاٌؽؿؾوتماٌؿكصصيمواظعوعيمعصدرم -7

 .سدلماالغذلغًاٌفؿؿيمبرؼودةماألسؿولمذوركمماجملؿقسوتمواٌـؿدؼوتم -8

 َشاط مجاػٙ
مػذهم•ؿقسيمعـماٌشروسوتماظصغرلةماظيتمميؽـؽماالخؿقورمعـفو,مأومتلتلمبػؽرةمعشروعمجدؼدة:

ماطللقاراتم مبقع م‣ؾ مبوظؿفزئي, ماظؾؼقظقوت مبقع م‣ؾ موععفـوت, مصطوئر م‣ؾ ماظغذائقي, ماٌقاد مبقع بؼوظي

مصقلم معطعؿ مسؼوري, مودقط معشروع معؽؿؾقي, موأدوات مضررودقي م‣ؾ ماظؽؿى, مظؾقع معؽؿؾي معشروع اظػؿقوت,

اظزؼـي,معشروعمتربقيمموصالصؾ,متصـقعماٌـظػوتماٌـزظقي,م‣ؾمبقعمأدواتمعـزظقي,م‣ؾمظؾقعماظطققرموأزلوك

اظدواجـماٌـزظقي,م‣ؾمبقعمأظعوبماظطػول,م‣ؾمبقعمجقاالتموطقعؾققتر,معشروعمشلقؾماظلقورات,معغلؾيم

مإسدادم مإظؽذلوغقي, معقاضع متصؿقؿ ماظؿفورؼي, ماألدقاق مبوالتػوقمعع ماظطؾؾوتمظؾزبوئـ متقصقؾ معشروع عالبس,

مبراعٍمحػالتماظزواج,م...إخل.

-------------------------------طرمبؾوظؽم%شرلماٌذطقرةمأساله$:معوماٌشروسوتماظيتم‡

م----------------------------------------------------------------

مغلعؾمتعؾؽيماظؾقوغوتمواإلجوبيمسـماألدؽؾيمعـمحقٌمخقوراتؽمأومرؤؼؿؽمواظؿعؾقؼماٌـودىمٌومتراه:

يا ْٙ  ذغٕٚش انفكشج اىل يششٔع
أٔ خٛاساذك 
 سإٚرك؟

 انرؼهٛك

مممأواًل:ماخؿقورماٌشروع:

مممأطؿىمضوئؿيمبوٌشروسوتماٌـودؾيمظؽ.

مممحددمعشروسًومواحدًامعـمبنيمخقورتؽ.

مممأدؾوبماخؿقوركمشلذاماٌشروع؟

مممػؾمأغًمعؼؿـعمذكصقًومبوٌشروع؟موػؾمتقاصؼماألدرةمسؾقف؟

مممثوغقًو:ماخؿدلماصذلاضوتؽ:

ممماٌشروع؟ععمعـممأدرتؽمغوضشًم

عومػلماٌعؾقعوتماظيتمحصؾًمسؾقفومسـماٌشروعم%ماإلغذلغً,ماجملالت,م

ماظؽؿى,م....إخل$.

مم

مممعوذاموجدتمبعدمدراديماٌـشقراتماظؿفورؼيمسـمػذهماظـقسقيمعـماٌشورؼع؟
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مممم:اسؿؾمسؾكمتطقؼرمعفوراتؽماإلدارؼيثوظـًو:م

حقلمإغشوءماٌشورؼعماظيتمحضرتفومأومترشىممحضقرػومعؿؾماظمورشعوػلم

م؟اظصغرلة

مم

مممعومػلماظدلاعٍماظيتموقدمادؿكداعفومماظؽقعؾققتر؟

مػلماظ مؿطؾقؼوتمعو سؾكمظؾعؿؾمماظؽؿؾققترمؽممعفوراتاظيتمميؽـمأنمتطقر

م؟عشروعمصغرل

مم

اء
َ
شاخ األد

َّ
ئش

ُ
 ي

ضؿمبؼقوسمعمذراتماألداءممجؾليم"هقؼؾماألصؽورمإمعشورؼع"سزؼزيماظطوظؾـ/ـي,مٌعرصيمعدىمادؿػودتؽمعـم

ماآلتقيمعـمخاللم․رجوتمتعّؾؿماىؾليماظؿدرؼؾقي:

شمم
َّ
ئش

ُ
اء ي

َ
ماألد

م1
ماذرحمعراحؾمهقؼؾماألصؽورمإمصرصمظعؿؾماٌشورؼع.

م2
مسد‴دماظعقعؾماظرئقلقيمظؿقؼقؼماظـفوحممعزاوظيماظعؿؾماير.

م3
مواًصوئصماظشكصقيموأثرػومسؾكمنوحمرائدماألسؿول.وضحماظصػوتمواظؼدراتم

م4
مأذطرمعراحؾمتطقؼرماظػؽرةمإمعشروع.

 دلشاجغادلصادس ٔا
 معؿوحمسؾكمهقؼؾماألصؽورمإ.معشورؼع,مجوععيماجملؿعيم%ب.مت$.ػقـؿمسؾدماظؽرؼؿمم,ذعؾون

 http://faculty.mu.edu.saاٌقضعماإلظؽذلوغلمظؾفوععيم
 ؿدمبـمدعقدمجوععيماالعوممم.األسؿول رؼودة عؼررممػـ$.1435% اظصودق جؾق ودقؿ,مسؾقظقم‣

م.اظرؼوضاإلدالعقي.م

 م سؾداظرـ بـ أدم,اظشؿقؿري م1437%مغوصر بـً وصوءم,اٌؾرلؼؽو,  م$.2116م-ػـ
 اظرؼوضم,األو. عؾودئمرؼودةماألسؿولمظغرلماٌؿكصصني,ماظطؾعي

 م بـ أدم,اظشؿقؿري م.رؼودةماألسؿول م$.2111%مغوصر بـً وصوءم,اٌؾرلؼؽوسؾداظرـ,

 .اظرؼوضمجوععيماٌؾؽمدعقد,

م
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 اجلهغح انغادعح  

 دساعح اجلذٖٔ نهًشاسٚغ انشٚادٚح

 
 
 
 

 

 
 اذلذف انؼاو

مدراديماىدوىمظؾؿشورؼعماظرؼودؼيتفدفمػذهماىؾليمإمتعرؼػماظطوظؾـ/ـيمب

 انرؼهى: َٕاذج
 ػضٚض٘ انغانثـ/ـح......

مأن:مسؾكم–بنذنماهللمم–سـدماٌشورطيممػذهماىؾليمأنمتؽقنمضودرًاممؼؿقضعمعـؽم

 .اىدوىمدراديمعػفقممذطرت .1

 .اىدوىمدراديمأػؿقيمقضحت .2

 .اىدوىمدراديمأػدافمبني .3

 .اىدوىموأدودقوتمعؿطؾؾوتمعددت .4

 ..اٌشروعمجدوىمظؿقؾقؾماظعومماإلرورمشرحت .5
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 يمذيح
ضؿصودؼوتماأومم,اٌشروسوتماالدؿـؿورؼيمأحدمصروعماالضؿصودماإلداريؼعؿدلمعقضقعمدرادوتماىدوىموتؼققؿم

مسؾكم ماالضؿصودي ماٌشروع مضقوم مبقجقب ماالدؿـؿوري ماظؼرار مإمترذقد مؼفدف ماٌقضقع موػذا األسؿول.

اٌشروعماٌؼذلحمضؾؾمتـػقذهممتفؿؿمػذهماظدرادوتممبدىمجدوىمإغشوءم.دسوئؿماظصالحقيماالضؿصودؼيمواظػـقي

قي.مصوظؼرارماالدؿـؿوريماظرذقدمالمبدمأنمتلؾؼفمدرادوتمتقضحموجقدمدققمطوفمؼؿؿمصقفمتصرؼػمبطرؼؼيمسؾؿ

م,األؼديماظعوعؾيموماظؾـقيماألدودقيماظالزعيوإغؿوجماٌشروعموإعؽوغقيمتـؿقيمػذاماظلقق,موأؼضومتقاصرماًوعوتم

ماظؽوفموماظقضًماٌـودى. مبوظؼدر ماظؿؿقؼؾ معصودر مإمتقاصر مػذاممبوإلضوصي مأن معـمذظؽمطؾف واألػؿ

مؼؿـودىمععمرؾقعيماٌشروعمودرجيماٌكوررةماظيتمؼؿضؿـفو إنمسؿؾقيمم,اٌشروعمدققؼؼمماظـفوؼيمسوئدًا

ماظدرادوتماظيتممتّؽ معـ مدؾلؾي مػل مجدوىماٌشروع مبؿـػقذمإسداد مبوظؿقصقي مماظـفوؼي ماظؼوئؿنيمبفو ـ

موػذهماظدرادوتمتؿطؾىم مسـف. ععؾقعوتم‡ؿؾػمعـمعشروعمآلخرمحلىممبوظضرورةاٌشروعمأومصرفماظـظر

نمأيم‣ووظيمإلسدادمدظقؾمأومعرذدمظؿقؾقؾماىدوىم‧ىمأالمؼـظرمإظقفومنرؾقعيماٌشروعموحفؿف,موشلذامص

مذظؽمإ موؼرجع مسوعي. معـمطقغفو م‡ؿؾػمبوخؿالفماٌشروسوتممأطـر ماظؼراراتمواٌعؾقعوتماٌطؾقبي أن

ماًوصيمظؾدرادي.
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عًٕٚا..!! فهُفكش  

ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم ذٕٕٚذا ششكح جناح يئعظ لصح

مجدةم معقـوء م موال مؼعؿؾ مقؾ ماظطقػ مسؾد مطون سـدعو

مظقعؿؾم مظذلكماظقزقػي مرؼوالتموغصػماضطر براتىمالؼؿعدىمدؿي

سـدمذكصمآخرممغػسماٌقـوءمألجؾمزؼودةمغصػمرؼولمسـم

م.راتؾفماظلوبؼ

وطونمظفمععمرصقؼفمسؾدماهللمػوذؿمضصيم,موػقماظشكصماظذيمسؿؾموالمماٌقـوءمغػلفمو‟ؽؿمسؿؾفمععم

اظؾضوئعمواظؿفورمواظشرطوتمضوممسؾدماهللمػوذؿمبوظؿلقؼؼمظؾعضماظدراجوتماظـورؼيماظقوبوغقيمعـمغقعمػقغدا,م

ذهماظدراجيماظيتمذاعمصقؿفومبنيموطونمؼؼقدمدراجؿفماشلقغدامممأحقوءمجدةموذقارسفوماظؼدمييمظؾؿلقؼؼمشل

م.اظـوسموالضًماػؿؿوعومطؾرلا

$ملمدراجيم%تقؼقتوضوممبعدػومسؾداظؾطقػمقؾمبذلكمسؿؾفمظقعؿؾمبوظؿلقؼؼمظدراجيمغورؼيمعـمذرطيمأخرىمػ

وطونمؼقزعماٌـشقراتموػقمؼؼقدػوممأحقوءمجدةم ,ظؽـفومملمتصؾمظشفرةمدراجيمػقغداممذظؽماظقضً

م.حؿكماطؿلؾًمزلعيمجقدةمعوزظًمتؿـوعكمصقؿومبعد

أعوماظققممصؾؿمتؽؿػمذرطيمسؾداظؾطقػمقؾمبذلبعفومسؾكمسرشماطدلموطقؾمظشرطيمتقؼقتومماظشرقماألودطم

متقؼق مدقورات مشقور مظؼطع مرئقلل موعقزع ماظصني م متقؼقتو مظشرطي معقزسو ماضقً ماغفو مماٌؿؾؽيمبؾ تو

ممومدوػؿمماذطوءمنوحمذرطيمماٌؿقدةمبؾمبوتًممتؿؾؽمحصيمالؼلؿفونممذرطيمتقؼقتوماألممماظقوبون

مبعدم مصقؿو مأبـوؤه ماخذ مصقؿو مدـقات ماظذيمتقمضؾؾ مٌمدلفو مطؾرلة مثروة سؾداظؾطقػمقؾممتؽقؼـ

م.ترتقؾفؿممضوئؿيماٌؾقوردؼراتماظعرب

قؾمعـمأطدلماظداسؿنيمظػؽرماظلعقدة,مو‣وربيماظؾطوظي,موعـمأجؾمذظؽمأدلًمتعؿدلمذرطيمسؾداظؾطقػمو

مبذظؽم موتقّصر ماظؽػوءات, مواظذيمتدر‴بمعـمخالظف مظؾؿلػقؾماٌفينمواير, صـدوقمسؾداظؾطقػمقؾ

 .صرصماظعؿؾمظؾشؾوبماظلعقدي
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 يفٕٓو دساعح اجلذٖٔ:أالً: 
عـماظدرادوتماظيتمتلعكمإمهدؼدمعدىمصالحقيممجملؿقسيتؾؽمامبلغفومف″مدراديماىدوىمظؾؿشروعرتع

ممتقؼؾقي,م معوظقي, مصـقي, مدقضقي, معـمسدةمجقاغى: عشروعمادؿـؿوريمأوم•ؿقسيمعـماٌشروسوتماالدؿـؿورؼي

م.اضؿصودؼي,ماجؿؿوسقي...اخل

  : اجلذٖٔ دساعاخ ثاًَٛا: أًْٛح
 إ‧وزػو ميؽـ األرراف عـ ظؾعدؼد بوظـلؾي االدؿـؿوري اظؼرار صـوسي ماىدوى درادي أػؿقي تؿفؾك
م:ؼؾل صقؿو

تعؿدلمدراديماىدوىمأداةمال‡وذماظؼرارماالدؿـؿوريماظرذقد,محقٌمتلوسدم:مبوظـلؾيمظؾؿلؿـؿرماظػردم -1

سؾكماظقصقلمإماخؿقورمأصضؾماظؾدائؾماالدؿـؿورؼيمبودؿكدامماٌقاردماٌؿوحيمأحلـمادؿكدامم

 .ممؽـ
اديماىدوىماظؾـؽماظؿعرفمسؾكمزروفموأحقالماظؾقؽيماظيتمؼعؿؾمصقفومتلوسدمدرمبوظـلؾيمظؾؾـؽ:م -2

م.اٌشروعمعـمخاللماٌعؾقعوتماٌؿوحيموعراحؾممنقمتؾؽماظؾقؽيمواظؿػوسؾمععفو

إنماظؼقوممبؿـػقذمبعضماظػرصماالدؿـؿورؼيمدونماظؼقوممبدراديماىدوىمؼذلتىمسؾقفم:مبوظـلؾيمظؾدوظيم -3

ؿؿعمتلوػؿمدراديماىدوىممجملايوجقوتماٌؿزاؼدةمألصرادماضقوعماٌقاردماالضؿصودؼي,موأعومم

م موذظؽ ماظؼقعل ماٌلؿقى مسؾك ماالضؿصودؼي مظؾؿقارد ماألعـؾ ماظؿكصقص ماظػرصمبهؼقؼ ؿقدؼد

 .االدؿـؿورؼيماٌؿوحيمسؾكماٌلؿقىماظؽؾلمثؿمترتقىمتؾؽماظػرصمحلىمأػؿقؿفوموأوظقؼؿفو

 اجلذٖٔ:  دساعاخ ثانثا: أْذاف
مأػؿفو:م غذطر أػداف سدة هؼقؼ إ اىدوى درادوت تلعك

 ظؾؿفؿؿع. صو غػع أطدل هؼؼ اظيت االدؿـؿورؼي اٌشروسوت اخؿقور -4
معـؾ -2 مواالجؿؿوسقي ماالضؿصودؼي ماٌشوطؾ ممحؾ ماظيتمتلوػؿ ماٌشروسوت مالخؿقور ماظػرصي مإتوحي

م.اظؾطوظي,مسفزمعقزانماٌدصقسوت,مسدممسداظيمتقزؼعماظدخؾ

ماىدوىم -3 مسؾكمددادممتـؾمدرادي موضدرتف ماٌشروعموطػوءتف مؼـؾًمر‟قي مظؾؾـقكمطؿلؿـد بوظـلؾي

 اظؼرض.
مايؽقعقيم -4 ماىفوت معـ ماٌشروع مترخقصمبنضوعي مسؾك مايصقل ماألخرى, ماظػرسقي ماألػداف عـ

مصصوحىماٌشروعمؼؿعنيمسؾقفمتؼدؼؿمدراديماىدوىمإماىفوتمايؽقعقيماٌكؿصيم اٌكؿصي,
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مبؿعدؼال متؼقم ماالجؿؿوسقيمواظيتمبدورػو مأو ماظؼقعقي معلؿقىماظر‟قي مظؿكؿدل ماظدرادي تمسؾكمػذه

 ظؾؿشروع.

 اجلذٖٔ: دساعح ٔأعاعٛاخ ساتؼا: يرغهثاخ
ؼعؿدلمضرارماالدؿـؿورمدؾقؿًومإذامطونمضودر′امسؾكمهؼقؼمأػداصفماألدودقي,مظذامتؿقضػمدالعيمودضيماظـؿوئٍمم

مدراديماىدوىمسؾكمغقسقيماظؾقوغوتم موسؾكمضدرةماظؼوئؿنيمسؾكماظيتمتؼدعفو واٌعؾقعوتموعصداضقؿفو,

مؿموععورصفؿممهؾقؾمجدوىماٌشروع.تفاظدراديممتقزقػمخدلا

مطؿومؼؿعنيمأؼض′ومسؾكماظؼوئؿمبدراديماىدوىمأنمؼؽقنمعؾؿًوممبفؿقسيمعـماألدودقوتمتؿؿـؾمخوصيم

ماظؿوظل:م

األدودقيمظؾؿشروع,مواظؼدرةممالدذلاتقفقيا:ممبعـكمتقاصرماٌروغيمماالدذلاتقفلاإلٌوممبوظؿقجفمم -1

م.سؾكماظؿؽقػمٌقاجفيماظؿغرلاتمواٌكوررممسوملماألسؿول

مدضقؼًوم -2 موؼعينمضرورةمهدؼدمغطوقماٌشروعمهدؼد′ا مبـطوقماٌشروع: ماظؿوعي مميؽـحؿكمماٌعرصي

ؼررموضعماظؿؼدؼراتماًوصيمبؿؽوظقػماٌشروع,موؼشؿؾمهدؼدمغطوقماٌشروعمقعماألغشطيماٌ

ماًوصيم مواظعؿؾقوت مبوإلغؿوج ماٌؿعؾؼي ماٌلوسدة مواظعؿؾقوت مواألغشطي ماٌـشلة, ممعقضع تـػقذػو

مبـؼؾمو‡زؼـماٌدخالتمواٌكرجوتم ماٌؿعؾؼي ماألغشطي موطذا ماظؿؾقث, ماٌكؾػوتموآثور مبعوىي

 بؽوصيمأذؽوشلومخورجماٌقضع.
ؿوحيمأعومماظؼوئؿنيمسؾكمدراديماىدوى,متؿعددماظؾدائؾماٌم:االخؿقورمبنيماظؾدائؾمواظؿقؼؼمعـفو -3

صفـوكمبدائؾمتؿعؾؼمبوخؿقورماظؿؽـقظقجقو,موبدائؾمتؿعؾؼمبوٌعداتموأخرىمبوظطوضيماإلغؿوجقيموعقضعم

مواخؿقورم ماىدوىمبؾقـفو مدرادي ماظؿعددمماظؾدائؾمتؼقم مػذا موأعوم اٌشروعمواظؿؿقؼؾموشرلػو,

مأغلؾفومععمتؼدؼؿماٌدلرات.

و:مؼعؿدلمسوعؾماظقضًمواظؿؽؾػيمأحدماظعقاعؾماحملددةمظـقسقيمتفغوتماظالزعيموجقدايصقلمسؾكماظؾقو -4

اظؾقوغوتماٌعؿؿدةممدراديماىدوى,مشلذام‧ىمتقخلماظدضيمواظلالعيممػذهماظؾقوغوت,موذطرم

 عصودرمعفومبغرضماظؿقؼؼمعـفومواظرجقعمإظقفومطؾؿومتطؾىماألعرمذظؽ.

م:وعمميؽـمأنمؼؿؿمعـمخاللماإلرورماظعومماظؿوظلومميؽـماظؼقلمأنمهؾقؾمجدوىماٌشر

م

م
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 :حتذٚذ فكشج ادلششٔعأٔالً: 

تعؿدلماظدراديماألوظقيمظؿشكقصمصرصيماالدؿـؿورمغؼطيماظؾداؼيماظيتمؼؿؿماالغطالقمعـفوم‥قماٌراحؾماظالحؼيم

ظؿقدؼدمصرصيمظالدؿـؿور.موػـوظؽماظعدؼدمعـماجملوالتماٌكؿؾػيماظيتمميؽـمأنمتـؾـؼمسـفومصؽرةماٌشروعم

مبفو ماًوصي مواظـشوروت ماالضؿصودؼي مظؾؼطوسوت متؾعًو ماجملوالت مػذه موتؿـقع مماالدؿـؿور. مػذا موؼؿطؾى .

م:وتؿضؿـم,إسدادمدراديمأوظقيمعؽـػيمحقلماٌقضقعمتعطلمصؽرةمسوعيمسـماٌشروعماٌؼذلحاظؾداؼيم

م.وصػمسوممظؾؿشروعموهدؼدماشلدفمعـمإضوعؿف -

م.اًدعيماظيتمؼؼدعفوغقعموحفؿماإلغؿوجمأوم -

م.عدىمتقصرماٌلؿؾزعوتماٌودؼيمواظؾشرؼيمظف -

م.هدؼدماٌقضعماىغرامظؾؿشروعمبشؽؾمتؼرؼيب -

م.‡ؿنيمتؼرؼيبمأوظلميفؿماالدؿـؿوراتماٌطؾقبي -

بدراديماٌشروعمماظلرلؼدممػذهماظدرادوتماظؿشكقصقيمإماىفيماٌلؿـؿرةمال‡وذماظؼرارماٌـودىمبشلنمت‰

معـمسدعف.

 :دساعح اجلذٖٔ ادلثذئٛحثاًَٛا: 
مضؾؾم موؼؽقنماظغرضمعـفومػقمتقضقحماشلدفمراالدؿـؿووتلؿكمػذهماظدراديممبعضماألحقونمبدراديمعو .

موطذظؽم مواظؾشرؼي, مواٌوظقي ماٌودؼي مسـمعلؿؾزعوتف مواضقي مأوظقي مصؽرة ماٌشروعموإسطوء اظرئقللمعـمإضوعي

ا‡وذمضرارمحودؿممرؼؾقي,م‟قٌمتلوسدمغؿوئٍمػذهماظدراديمسؾكاٌـوصعمواٌردوداتماٌؿقضعيمعـفمبصقرةمتؼ

مبشلنماٌضلممإسدادمدراديماىدوىماظػـقيمواالضؿصودؼيماظؿػصقؾقيمواظيتمتؽؾػمعؾوظغمععقـي.

م مسؾك ماظقضقف مظغرض ماظؿكطقطقي ماىفوت مضؾؾ معـ ماظدرادوت مػذه متلؿكدم االضؿصودؼيممتاٌمذراطؿو

يممبقجىمععوؼرلماالدؿـؿورماٌعؿؿدةموطذظؽمعؼورغؿفمبوٌشورؼعماظؾدؼؾيمظؾؿشروعموهدؼدمجدواهماالضؿصودؼ

ظؾؿؿؽـمعـمهدؼدمتلؾلؾماألوظقؼوتمظؾؿشورؼعماٌؼذلحمإدخوشلومماًططماالدؿـؿورؼيماظيتمتؿؾـوػومأومضدم

متدسؿفوماظدوظي.

م:سـوصرماظدراديماظؿؿفقدؼي

م:.موصػماٌـؿٍم%اظلؾعيمأوماًدعي1$

ماٌـؿفوتماٌؽؿؾيم•مممخصوئصماٌـؿٍم•

ماظؾدائؾماٌؿوحيم•ممايوجوتماظيتمؼؾؾقفوماٌـؿٍم•

م
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م:.موصػماظلقق2

محفؿماظصودراتمواظقارداتمعـماٌـؿٍم•ممممحفؿماإلغؿوجماظؽؾلمماظدوظيم•

محفؿماالدؿفالكماٌؿقضعم•ممممحفؿماالدؿفالكمايوظلم•

مػقؽؾماألدعورم•ممممسددماٌـشكتماٌـوصليم•

م:اظعوعي.موصػماٌؿغرلاتم3

ماٌقوهمواظطوضيم•مماظؼربمعـماألدقاقموعصودرماٌقادماألوظقيم•

مودوئؾماظـؼؾموطؾػؿفوم•مماظعؿوظيمعـمحقٌمايفؿمواٌفوراتم•

ماظؼقاغنيماٌوظقيمواإلدارؼيم•

م:.مععؾقعوتمأخرى4

ماظؾعدماالجؿؿوسلم•

ماآلثورماظؾقؽقيم•

م.متؼدؼراتماظؿؽؾػي:م5

ملمبلغقاسفومبوإلضوصيمإماظؽؾػيماظؿشغقؾقيتؼدؼرمطؾػيماالدؿـؿورمماألصقم•

م.متؼدؼرماألربوح:م6

ماظؿؽوظقػماٌؿقضعي$م-%األربوحماٌؿقضعيم=ماإلؼراداتماٌؿقضعيمم•

متؼدؼرمأربوحماٌشروعم•

متؼدؼرمأربوحماٌشورؼعماٌشوبفيم•

م:عصداضقيماظدراديماظؿؿفقدؼي.م7

متعؿؿدمسؾكماٌعؾقعوتماٌؽؿؾقيم•

ماظؿقؾقؾماظعؿقؼالمتلؿـدمإمم•

مضؾقؾيماظؿؽوظقػم•

 ‧ىماظؿقضػمسـمإطؿولماظدراديمإذامزفرمعومؼدلرمرصضماٌشروع.م•

 دساعح اجلذٖٔ انرفصٛهٛح ٔذرضًٍ: ثانثًا:

مظؾؿشروع:ماظدراديماظؿلقؼؼقي%أ$م

متؾؽمم مبؼقي معؿوبعي متؿؿ مغؿوئففو مسؾك مإذ ماىدوىماظؿػصقؾقي, مأدوسمدرادي ماىدوىماظؿلقؼؼقي مدرادي تعؿدل

اظدرادوتمأومؼؿكذمضرارمبوظؿقضػمسـمعؿوبعؿفو,مطؿومأنمشلومصؾيموثقؼيممبكؿؾػمعراحؾمدراديماىدوىمإذمأنم

بعدماظرجقعمإمغؿوئٍماظدراديماظؽـرلمعـماظؼراراتماًوصيمبدراديماىدوىماظػـقيمالمميؽـمأنمتؿكذمإالم
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اظؿلقؼؼقي,مصوٌـؿٍمالمميؽـمأنمؼـؿٍمحفؿومععقـومعـماٌـؿفوتمحؿكمؼؿعرفمسؾكماظطوضيماالدؿقعوبقيمظؾلققم

موتؿؿـؾمصقؿومؼؾل:مم,وتؼدؼرماظطؾىمسؾكمعـؿفوتماٌشروع

مدراديماظعقاعؾماحملددةمظؾطؾىمسؾلمعـؿفوتماٌشروعماٌؼذلح. -

 ؿقضعمٌـؿفوتماٌشروع.تؼدؼرماظطؾىمايوظلمواٌ -
 تؼدؼرمحفؿماظلققمعـمخاللمتؼدؼرمحفؿمماظطؾى. -
 تؼدؼرمايصيماٌؿقضعيمٌـؿفوتماٌشروعمعـماظلققماحملؾقي. -
 دراديماالثورماظـويمسـماغؿوجماظلؾعماٌؽؿؾيمواظؾدؼؾيمظؾلؾعماٌـؿفي. -

م.وعـمخاللماظدراديماظلقضقيمؼؿؿمتؼدؼرماالؼراداتماظؽؾقيماٌؿقضعيمظؾؿشروعم

مم:%ب$ماظدراديماظػـقيمواشلـددقيمظؾؿشروع

ماظدرادي مظؾؿشروعمووفقزممعـمخاللمػذه ماىدوىماظػـقي مدرادي مؼطؾؼمسؾقفو مشلو معلؿؼؾي ؼؿؿمسؿؾمدرادي

ماظؿشغقؾ. موتؽوظقػ ماالدؿـؿورؼي ماظؿؽوظقػ مظؿقدؼد ماظالزعي مععرصيموماٌعؾقعوت مإ ماظدرادي مػذه تفدف

م.ميؽـمادؿكداعفومواخؿقورماألدؾقبماٌـودىمعـفوماألدوظقىماإلغؿوجقيماظؿك

 مبوضؾم ماظطؾىمواٌؼدر محلىمحفؿ ماظالزعي ماغؿوجماظؽؿقي ماظيتمميؽـمبفو ‡ؿؾػماالدوظقىماالغؿوجقي

 جقدةمممؽـيماظلمسـصرؼـ:مكتؽؾػيموأسؾ
 ماالغلوغلم ماظعؿؾ موطؿقي مظؾؿشروع ماالغؿوجقي ماظطوضي معـ مطال مسؾل متمثر محقٌ ماٌعدات: غقع

 وغقسقؿف.
 مسؾ محقٌمتمثر ماٌقارد: ممكغقسقي م%عقادمخوم ماظعؿؾموعلؿقيماٌفورة مم–طـوصي م–غصػمعصـعي

 عصـعي$.
 م ماظلوبؼي ماًدلة ماظػـقي: ماٌعرصي مم–عصودر مبوظـشوط ماظصؾي مم–اٌعورفمذوي عقرديمم–اٌـؿفنيمظؾلؾع

 م.اظػـقنيمواٌؿكصصنيم–التمواًوعوتماآل
 اخؿقورماظػـماالغؿوجلماٌالئؿمظؾؿشروعموذظؽممضقءماالتل:م 

 اظؽؿقيماٌطؾقبماغؿوجفو.م 
 .خطقاتماالغؿوج 
 .االدواتمواٌعداتماظالزعيمظؽؾمخطقةمواظؿففقزاتماظالزعي 
 .طؿقيماٌقادماٌلؿكدعيممطؾمخطقة 
 اظقضًماظالزممأوماٌفورة. 
 سددماظعؿولموعقاصػوتفؿ.م 
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 عقوة$موتؽؾػؿفو.م–طوضيم%مطفربوءمشوزماحؿقوجوتماٌشروعمعـماظ 
 .هدؼدماالحؿقوجوتماظؾقؽقي 
 ماظرئقلقيم مواٌراصؼ ماٌقاصالت موودوئؾ ماالدقاق معـ مضربف موعدي ماٌشروع معقضع هدؼد

 واٌلوحيماٌطؾقبي.

م%ج$مماظدراديماٌوظقيمظؾؿشروع.

اىدوىماظػـقيمواشلـددقي$مدراديممتفدفمإمتريماظدرادوتماظلوبؼيماألخرىم%دراديماىدوىماظؿلقؼؼقي,

وطذامموتشؿؾمػذهماظدراديماظؿؽوظقػماالدؿـؿورؼيمظؾؿشروعموتؽوظقػماظؿشغقؾماظلـقؼي,مإمتؼدؼراتمعوظقي,

شروعماٌدمطقػقيممتقؼؾمؼاإلؼراداتماظلـقؼيمسؾكمعدىماظعؿرماإلغؿوجلماالصذلاضلماٌؿقضعمظؾؿشروع,موهد

ماظػوئدة,اٌؿؿـؾممرأسماٌولماٌدصقعمعـمضؾؾماٌل مودعر وؼؿؿمتؼققؿممؿـؿرؼـمورأسماٌولماٌؼذلض,

مػذهماظدراديمبودؿكداممعػفقمماظؿدصؼوتماظـؼدؼي.

متـؼلؿمعصودرماظؿؿقؼؾماظلمضلؿني:

ماظؼلؿماألول:معصودرماظؿؿقؼؾمبوظطرؼؼيماٌؾوذرة:

م.اظلـداتتؼقممصقفوماٌمدليماٌؼذلضيمسؾكمإصدارمحؼققمعوظقيمسؾكمغػلفومطوألدفؿمومموػلماظيت

ماظؼلؿماظـوغل:معصودرماظؿؿقؼؾمبوظطرؼؼيمشرلماٌؾوذرة:

م ماظيت ماٌوظقنيوػل ماظقدطوء م موؼؿؿـؾ مثوظٌ مررف مصقفو متؼقممم,ؼدخؾ ماظطرؼؼي مػذه و

م.اٌمدلوتماٌوظقيمبنصدارمأصقلمعوظقيمواظؼقوممبؾقعفومظؾؿؼذلضنيمعؼوبؾمعقاردمعوظقي

مظؾؿشروع.ماظؿؼققؿماالضؿصودي$ممد%

مبف مسؾموؼؼصد ماٌشروع مضدرة مسدةممكضقوسمعدي مصقف موتلؿكدم ماظؿؿقؼؾ, ميفؿ معـودؾو مسوئدا م ؼؼ ان

 عمذراتمظؿقدؼدمذظؽمعـفو:م

 صذلةماالدذلداد: 
موػلم ماظلـقؼي. معـمخاللمصػوتماظؿدصؼوتماٌوظقي مأعقاظف ماٌلؿـؿر ماظيتمميؽـمانمؼلذلد تؾؽماظػذلة

 وبماالػالك.معؿقدطماظربحماظلـقيمضؾؾمحلمكاوظلماالدؿـؿوراتمسؾ

 :اٌعدلماظعوئدماٌؿقدطمظؾؿشروع 
وػقمعؼورغيماظعوئدمعـماٌشروعمبعوئدماظػرصماظؾدؼؾيمأيممعؿقدطمصوماظربحماحملوديبمسؾلمعؿقدطم

 ضقؿيماالدؿـؿور.م
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 :ععدلماظعوئدماظداخؾل 
رقلماظعؿرمدعرماًصؿماظذيمتؿلوويمسـدهمضقؿيماالدؿـؿورماٌؾدئمععماظؼقؿيمايوظقيمظؾؿدصؼوتماظلـقؼيم

سـدهماظؼقؿيمايوظقيمظؾؿدصؼوتماًورجيمععماظؼقؿيممىاالصذلاضلمظؾؿشروع.مموػقمدعرماًصؿماظذيمتؿلوو

مايوظقيمظؾؿدصؼوتماظداخؾي.

 َشاط مجاػٙ
وبعدمأنم‡ؿورممعـمخاللمعومدردؿفمسـمدرادوتماىدوىمواٌقضقسوتماظلوبؼيماظيتمتـووظًماٌشروسوت

مضؿمبؿعؾؽيماظؾقونماظؿوظل:ععماجملؿقسيمعشروسًومظدراديمجدواهم

 اإلجاتح ٔانرؼهٛك انثٛاٌ  
ممادؿماٌشروع

مماشلدفمعـمإضوعيماٌشروع

مم:دراديماىدوىماٌؾدئقي

ممػؾمتقجدمسقائؼماجؿؿوسقيمأومضوغقغقيمأعومماٌشروع؟

ممعومعدىمحوجيماظلققمإماٌشروع؟

م معدى ماًوعوتم/اًدعي$معو م%هدؼد ماألدودقي ماٌشروع مإغؿوج مسقاعؾ تقاصر

اظيتمدققؿوجفوماٌشروعموعدىمتقصرػوموجقدتفو,موطذظؽماظعؿوظيماظيتمدقعؿؿدم

مسؾقفوماٌشروعموععدلماألجقرماظلوئد؟

م

ممعومػقمحفؿماالدؿـؿورماٌطؾقبموتؽؾػيماظؿشغقؾ؟

ممعؾدئقًومعومػلماألربوحماٌؿقضعيمعـماٌشروع؟

معومػلماٌشوطؾماظيتمضدمتقاجفماٌشروع؟

محددمأغقاعماٌكوررماظيتمميؽـمأنمتذلتىمسؾكماظؿـػقذمسؾكمأرضماظقاضع؟

م

ماالضؿصودؼيم ماىدوى ممدرادي مطؾرل مإمترطقز ماظيتمهؿوج ماٌرحؾي حدد

معـؾ:

ماظلقق:م

ماإلغؿوج:م

ماظؿؿقؼؾ:م

مسـوصرمأخرى:م

م

ممظؾفدوى.حددماظؿؽوظقػماٌؼدرةمظؾدراديماظؿػصقؾقيم

ممدراديماىدوىماالضؿصودؼي:

ممدراديماىدوىماظلقضقي:
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غؿوئٍمدراديماظعرضمواظطؾىمماظلققمبوظـلؾيمظؾلؾعي/ماًدعيماظيتمدقـؿففوم

ماٌشروع؟

م

ممغؿوئٍمدراديمػقؽؾماظلققموحفؿف؟

ممغؿوئٍمهدؼدمحفؿماٌؾقعوتم%اٌـؿٍم‣ؾلمأممعلؿقرد$؟

مماظلققمواظلقودوتماظلقضقيمظؾؿـوصلني؟غؿوئٍماظؿعرفمسؾكمعدىمادؿؼرارم

ممعومػقمغصقىماٌشروعمماظلقق؟

ممدراديماىدوىماظػـقي:

ممغؿوئٍمدراديموهؾقؾمعقضعماٌشروع؟

ممغؿقفيمهدؼدماظعؿؾقيماإلغؿوجقيمواٌلوحوتماٌطؾقبيمعـفو؟

ممعومأدػرتمسـفمدارديماحؿقوجوتماٌشروعمعـمععدات؟

مماحؿقوجوتماٌشروعمعـمخوعوتمعلؿؾزعوت؟عومأدػرتمسـفمدارديم

ممعومأدػرتمسـفمدارديماحؿقوجوتماٌشروعمعـماظطوضي؟

معومأدػرتمسـفمدارديماحؿقوجوتماٌشروعمعـماألثوث؟

معومأدػرتمسـفمدارديماحؿقوجوتماٌشروعمعـمودوئؾماظـؼؾ؟

م

ممعومػقمتؼدؼركمظؾؿؽوظقػماالدؿـؿورؼيمظؾؿشروع؟

مماٌشروعمعـماظعؿوظيماٌؾوذرةمواظؽقادرماظؿـػقذؼي؟عومػقمتؼدؼركمالحؿقوجوتم

ممعومػقمتؼدؼركمظؿؽوظقػماظؿشغقؾماظـؿطقيمواظؼقودقي؟

ممدراديماىدوىماظؿؿقؼؾقي:

ممحددمرأسماٌولماظذيمدؿشوركمبفمأغً؟

ممحددمرأسماٌولماظذيمدقشوركمبفماظشرطوء؟

ممأطؿىماىدولماظزعينماٌؼذلحمظدصعمرأسماٌول:

مماىدولماظزعينمظؾقصقلمسؾكماظؼروضأطؿىم

ممأطؿىماىدولماظزعينمظلدادماظؼروض:

ممأطؿىمضوئؿيمبوٌصودرماٌوظقيموادؿكداعوتفو:

مموضحمطقػقيمسؿؾمعقازغيمبنيماٌقاردمواالدؿكداعوتماظـؼدؼي؟

ممدراديماىدوىماالجؿؿوسقي:

ممعومعدىمتلثرلمعشروسؽمسؾكممنقماظدخؾماظؼقعل؟

مماٌشروعمظؿشغقؾماظعؿوظي؟عومعدىمإتوحيم

ممػؾمضؿًمبودؿطالعمرأيمدؽونماٌـطؼيمسـماٌشروع؟

م
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اء
َ
شاخ األد

َّ
ئش

ُ
 ي

مبؼقوسم مضؿ ماظؿطؾقؼ" موإعؽوغقي ماىدوى م"درادوت مجؾلي معـ مادؿػودتؽ معدى مٌعرصي ماظطوظؾـ/ـي, سزؼزي

معمذراتماألداءماآلتقيمعـمخاللم․رجوتمتعّؾؿماىؾليماظؿدرؼؾقي:

شمم
َّ
ئش

ُ
اء ي

َ
ماألد

مأذطرمعػفقممدراديماىدوى.م1

موضحمأػؿقيمدراديماىدوى.م2

مبنيمأػدافمدراديماىدوى.م3

مسددمعؿطؾؾوتموأدودقوتماىدوى.م4

ماذرحماإلرورماظعوممظؿقؾقؾمجدوىماٌشروع.م5

 دلشاجغادلصادس ٔ

 ماٌشورؼعممم$.2118%مصؾوحم,ادطقػون مظؿؼققؿ ماظؽؿقي مواألدوظقى ماالضؿصودؼي ماىدوى درادوت

مsabahkachachi.googlepages.com.معؿوحمسؾكماظشؾؽيماظعـؽؾقتقيمماظصـوسقي,مبغدادم

 ,األردن اظؾداؼي, دار  ,االضؿصودؼي اىدوى درادي م$.2111%ممنر غعقؿ داود. 
 م أدم,زردق مسؾداظرحقؿ, م درادوتمم$.2111%معؾودئ دعقد ‣ؿدم,بلققغكو برغوعٍمجدوى,

 جوععيمبـفو.م.‣ودؾيماظؾـقكمواظؾقرصوت
 مسؾدايؿقد م2116% سؾداٌطؾى, ,ماالدؿـؿورؼي اظؼرارات ال‡وذ االضؿصودؼي اىدوى درادوتم$.

 .,ماظؼوػرةمواظؿقزؼع ظؾـشر اىوععقي اظدار
 ماٌعفد اظؾـؽ  االضؿصودؼي اىدوى درادوتمم$.1996% ديم,سؾداظعظقؿ  االدالعل,

 .,ماظؼوػرة1اإلدالعل,مطم ظؾػؽر اظعوٌل
 زمتطقؼرماظدرادوتماظعؾقومواظؾققث,م,معرطاالضؿصودؼيدرادوتماىدويمم$.م2118%سطقي,مسؾلم‣ؿدم

 جوععيماظؼوػرة.
 اظصوسيمواظؿفورةمموزارةمطقػقيمإسدادمدراديمجدوىمٌشروعمصغرل,مم$.2116%مإبراػقؿم‣ؿدم,‣ؿد

 اظؼوػرة.,ماٌصرؼي
 ظؾؿشروسوت اىدوى درادوت أدسم$.م2115% عصطػك دعدؼي,موايداد,م‣ؿد أدم,عؾقخقي 

 ,ماظؼوػرة.اٌعرصي بلؿون عؽؿؾي,ماالضؿصودؼي
 م2111-2119% متفغدؼـم,اظدؼـ غقر  اظـظرؼي اٌؿطؾؾوت بني االضؿصودؼي اىدوى درادوتم$.

 ,ماىزائر.ورضؾي جوععيمم,2119/2111مم-م17عددماظ•ؾيماظؾوحٌمم.اظعؿؾقي واإلذؽوالت
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 اتؼحانغاجلهغح 

  نهًشاسٚغ انشٚادٚح اخلغح انرغٕٚمٛح

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 اذلذف انؼاو
متفدفمػذهماىؾليمإمتعرؼػماظطوظؾـ/ـيمبوًطيماظؿلقؼؼقيم

 انرؼهى: َٕاذج
 ػضٚض٘ انغانثـ/ـح......

مأن:مسؾكم–بنذنماهللمم–سـدماٌشورطيممػذهماىؾليمأنمتؽقنمضودرًاممؼؿقضعمعـؽم

 . .معػفقمماظؿلقؼؼمواظؾقعتذطرم .1

 .هؾقؾماظلققتقضحمأػؿقيم .2

 .اٌزؼٍماظؿلقؼؼلتؾنيم .3

م
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 فهُفكش عًٕٚا..!!

 لصح جناح ششكح أٔتش

مأوبر ماظيتمعـماظشرطوتم uberمذرطي

مطؾرل منوح مهؼقؼ ممادؿطوسً

معؽونم معـ ماألصراد مغؼؾ مخدعي •ول

موتؾدأم م م%توطللمسـدماظطؾى$. إمآخر

مذرطيم معمدس مطون مسـدعو اظؼصي

م م مطوظـقؽ  Travisتراصقس

Kalanickعلوصرمإمبورؼسميضقرممم

م موؼىم م مظق ,مLe Web Parisعممتر

ؼودقيمملمؼلؿطعموصقجهمأثـوءمدػرهمبلعطورموثؾقجمسوصػي,مإمجوغىماظدلدماظشدؼد.موغظرًامظؾظروفماىقؼيماظ

تراصقس"موصدؼؼفماٌمدسم"جورؼً"مايصقلمسؾكمدقورةمتوطللممظؿقصقؾفؿومإ"ماظػـدق.موعـمػـومجوءتم

اظػؽرة,متطؾقؼمإظؽذلوغلمؼربطمدوئؼلمدقوراتماألجرةمععماظزبوئـمبضغطيمزرمواحدةموبدونمايوجيمظؾؾقٌم

وؼًومإذمملمتؿوحماظػرصيمبعدمظؿقصرلمتطؾقؼمأوبر,مأوماالغؿظور.موبعدمدراديماىدوىمظؾؿشروعمضوعومبؿؾؽماٌفؿيمؼد

إذمؼؼقمممcoD elgooGوطونماٌؿوحممذظؽماظقضًمػقماالتصول,مأوماظؿعوعؾمعـمخاللمخدعيماظردوئؾم

بعدمدراديماظلققمواظعؿؾمسـمررؼؼماظردوئؾماظزبقنمبندخولمبقوغوتفميفزماظلقورةمأوماظشوحـيمحلىمرؾؾف.مو

ًٌُمصؽرةمأنماًوصيمومبقوغوتمجقجؾ,ماتضق  Product Market قمٍمواظلقـؿػـوكمعالئؿيمطؾرلةمبنيما

Fitنغشوءمتطؾقؼمأوبربصرؼؼماظعؿؾمعـمخالشلومم,موضوم uber ذظؽمبشؽؾممعدهمثالثيمأذفر,مثؿماظعؿؾمبعدم

عموردوئؾمغصقيممعـمؼدوؼوماظعؿؾذظؽمبمتؿطؾىماظؼقوممومػلموربيمصرؼدة,م؛طؾرلمسؾكمهلنيماظؿصؿقؿ

مظ مماظػفؿؼعينمموػذاؾؾقوغوت, م ؿوجف م ماٌلؿؼؾؾ.ماظؿطؾقؼبشؽؾمدضقؼمعو مؼالحظف سـدمماظزبقنصلولمعو

,مuberمسـدعومبدأتمأوبر.مOne Clickاظضغطيماظقاحدةممؾؿطؾقؼمػقماظؾلوريمواظعؿؾمبطرؼؼيادؿكداعفمظ

م مسؿؾًمسؾك مواظبوظؿقدع موممضؿصوداالؿقصرل ماظؾشرؼي معقاردػو مطؾرل, مبشؽؾ ماٌودؼي مؼؽػلمصشكصمواحد

مؼالحظقطؾؼماًدعيممعدؼـيمعظ مملمؼؽـماألعرمبوشلنيمصؿو م طونم اظزبقنمعـمبلوريمايفزمواالدؿعالممفو.

م‟ؾقلم مؼلتقن مجعؾفؿ معو موػق مسؿؾفؿ موتعؼقداتممبداؼي مسؼؾوت معـ مسوغكمعؾدسقػو مطؾرله مجفقد خؾػف

مدقرؼي!
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 يمذيح

مواإلجراءاتم ماظؿلقؼؼمتعـكم„ؿقعماألغشطي مبوغلقوبماٌـؿفوتمعـماٌـؿٍمإموزقػي واًططماٌرتؾطي

ظذامصضعػمػذهماظقزقػيمؼعؿدلمم,اٌلؿفؾؽ.مالمهظكموزقػيماظؿلقؼؼمظدىماٌـشكتماظصغرلةمبوالػؿؿومماظالزم

معـماٌعقضوتماظيتمتقاجففومػذهماٌـشكت.

 ػًهٛح انرغٕٚك:ٔادلُشآخ انصغريج 

مدققم‣دودة - م‡دم ماظصغرلة مخدعوتمم,اٌـشوة موتؼدؼؿ ماظعؿالء معـ مذظؽماظؼرب وؼذلتىمسؾك

مذكصقيموتقاصرماٌعرصيمبوظلققمواظعؿالءمممومؼقصرمتؽوظقػمعماٌعؾقعوت.

غؿوجمبؽؿقوتمطؾرلةمممومؼزؼدمعـمغؿوجماظقحدةماظقاحدةمغؿقفيمسدمماظؼدرةمسؾكماإلإارتػوعمتؽؾػيم -

م.دعرماٌـؿٍ

م - ماٌـشوة ماظؿؿقؼؾمتؾفو مطوظؾقعمأمادؿكداممإغظرامحملدودؼيمعصودر دوظقىماظذلوؼٍمشرلماٌؽؾػي

ماظشكصلمورضوماظعؿالءمظؾذلوؼٍمظؾلؾعي.

 : أًْٛرّ ٔػُاصشِ :ادلضٚج انرغٕٚمٙ

ؼؼقمماظؿلقؼؼمايدؼٌمسؾكمضوسدةمأنماٌلؿفؾؽمػقمغؼطيماظؾداؼيموسؾقفم‧ىمععرصيماحؿقوجوتفمظؾعؿؾمسؾكم

مايوجوتمو ؼؼماظربحم مؼشؾعمػذه معو ماظقزوئػممظؾؿـشلة.تؼدؼؿ ماظؿؽوعؾمبنيمقع مسؾكمعؾدأ مؼؼقم طؿو

موػل:م,وسؾكمضقءمذظؽمؼؿؿموضعماًططماظالزعيمظعـوصرماٌزؼٍماظؿلقؼؼلم.داخؾماٌـشلة

ماظؿلعرلم -5مممممممممممممممممممممممم‡طقطماٌـؿٍم-1

ماظؿقزؼعم-4مممممممممممممممممممممممممممماظذلوؼٍم-3

معـماظؿػصقؾ:وغؿـوولمسـوصرماٌزؼٍماظؿلقؼؼلمبشلءم

 ختغٛظ ادلُرج:

م:,ماظلؾع,مواًدعوتعػفقمماٌـؿٍمؼشؿؾمجوغؾنيمػؿو

ماظلؾع:موػلماٌـؿفوتماٌؾؿقديماظيتمشلومخصوئصمعودؼيم‣ددة. -

موػلماٌـؿفوتمشرلماٌؾؿقديماظيتمهؼؼمعـػعيمعؾوذرةمظؾؿلؿفؾؽ.م:اًدعوت -

اظلؾعماظيتممبفوؼؼصدمواالدؿفالطقيممم•ؿقسؿنيمأدودقؿنيمػؿوماظلؾعإموميؽـمتؼلقؿماظلؾعمواًدعوت

أعوماظلؾعماظصـوسقيمصفلماظيتمؼشذلؼفوماٌشذليماظصـوسلم.مؼشذلؼفوماٌلؿفؾؽماظـفوئلمبغرضمادؿكداعفو

مبغرضمادؿكداعفوممإغؿوجمدؾعمأومخدعوتمظؾؿلوسدةممسؿؾقيماإلغؿوج.
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مخطقاتمتؼدؼؿماٌـؿفوتماىدؼدة:

مشربؾيماألصؽورم-5           مممممممممممممممممممممممممممممعماألصؽورم-1

ماظلققماخؿؾورم-4مممممممممممممممممممتؼقؼؿماألصؽورمواالخؿقورمعـمبقـفوم-3

ماظلققمماٌـؿٍمررحم-5

 انرغؼري :

م ماظؿلعرل ماٌـؿٍؼ‰عد مبؽقـقغي ماظقثقؼ مالرتؾورفو مغظرا ماٌـشلة ماظيتمتؿكذػو ماظؿلقؼؼقي ماظؼرارات مأصعى معـ

مؼؼق‴ معـمأولمعو موػق مصؽؿمعـمعـؿٍمصشؾمماظلققموعؽقغوتف. ماظشراء. مإظقفممضرار ماٌلؿفؾؽموؼلؿـد ؿف

مظذظؽمتقظلماٌـشكتماظـوضفيمأػؿقيمطؾرلةمظلقوديماظؿلعرلموطقػقيموضعفو.م,بلؾىمدقوديمتلعرلهماًورؽي

مأػدافماظؿلعرل:

بوالرتػوعمظؿقؼقؼمأضصكمربحمممؽـمماألجؾماظؿلعرلمبفدفمتعظقؿماظربح:موتؿؿقزمحقـفوماألدعورم .1

ماظؼصرل.

وتؿؿقزماألدعورمحقـفومبوال…ػوضمغلؾقًومظغرضماالدؿققاذمم:اظؿلعرلمبفدفمهؼقؼمحفؿمعؾقعوتمطؾرلة .2

مسؾكمحصيمطؾرلةمعـماظلققماٌلؿفدصي.

ماظلقق .3 مادؿؼرار مسؾك مايػوز مبفدف مبوال…ػوضمظؾلعلم:اظؿلعرل محقـفو ماألدعور مثؾوتموتؿؿقز مإ

ماألدعورمطقؿوؼيمظؾؿـشلةمماألجؾماظطقؼؾ.

ماظعقاعؾماظقاجىمعراسوتفومسـدموضعمدقوديماظؿلقؼؼ:

عؿغرلاتماٌزؼٍماظؿلقؼؼل:مأيمأنمؼؿؿماظؿقازنمبنيماظلعرمواىقدةموعـوصذماظؿقزؼعموطذظؽمحفؿم .1

مأغشطيماظذلوؼٍماٌصوحؾي.

محقٌم ؿؾػماظؿلعرلمماظلققماالحؿؽ .2 مماظلقق: ماٌـوصلي ممدققماٌـوصليمرؾقعي مسـف ورؼي

ماظؽوعؾيم.

متقضعوتماٌشذلؼـ:مأيمعراسوةمحلودقيماٌلؿفؾؽمووهماظلعرماٌطروحموعدىمعـودؾؿفمظؾؿـؿٍ. .3

م.اٌـؿٍمتصرؼػمماٌلوػؿيمعؼوبؾمسؿقالتمعـ:مواٌقزسنيماظقدطوءمتقضعوت .4

ماإلغؿوجقيماظؿؽوظقػ .5 ماظؿؽمتؾؽماظلعرمؼغطلمأنمالبدماظربحمظؿقؼقؼ: م مأومماألجؾوظقػ اظؼصرل

م.اظطقؼؾ

مواظؿـظقؿوتماظؼقاغني .6 مدؼػمتضعمماظيتماٌـؿفوتمتلعرلمسـدمعراسوتفومعـمظؾؿـشلةمالبد: اظدوظيمشلو

 أسؾك.
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 انرتٔٚج: 

مبفدفماظؿلثرلمسؾكمدؾقطفؿ ماالتصولمبوىؿفقر مسؿؾقي مػق متلؿكمبوٌزؼٍم. مسـوصر مٍؼولذظامـؿضؿؼولي

ماظذلو‧لموػل:

ماظؾقعماظشكصلم-5 مممممممممممممممممممممممممممممممممممممممماإلسالنم-1

ماٌؾقعوتم%ػداؼو,مسقـوت,معلوبؼوت..إخل$متـشقطم-4ممممممممممممممممممممممممممممممماظدسوؼيمواظـشرم-3

مم.اٌؾوذرماظؿلقؼؼم-5

 انرٕصٚغ :

اٌلؿفؾؽماألخرلم.موسـمررؼؼفمػقماٌفؿيماظيتمعـمخالشلومؼؿؿمغؼؾماظلؾعمواًدعوتمعـمعصودرمإغؿوجفومإم

ؼؿؿمخؾؼماٌـوصعماظزعـقيمواٌؽوغقيموعـػعيمايقوزة.موتعؿدلمضراراتماخؿقورمعـوصذماظؿقزؼعمعـماظؼراراتمذاتم

معـػذماظؿقزؼعماٌـودىمظؾؿـؿٍمضدمؼمديمإم مظؾؿـشلةمألنماًطلمماخؿقور األػؿقيماالدذلاتقفقيمبوظـلؾي

م.اظػشؾماظذرؼع

مرهمسؾكماظؿلقؼؼ:وأثمعقضعماٌشروع

مػك:م,سـوصرمثالثياخؿقورمعقضعماٌـشلةمؼشؿؾم

إجراءاتمهدؼدماٌقضع:مهدؼدماٌقضعماٌـودىمؼؿطؾىمإجراءمدراديمحصرمأطدلمسددمممؽـمعـم .1

معـم معقضع مطؾ مبف مؼؿؿؿع معو محصر معع مدقزاول ماظذي ماظـشوط مظطؾقعي مواٌالئؿي ماٌؿوحي اٌقاضع

م متقصر معدى معـؾ: موسـوصر ماألوظقيخصوئصموزروف ماٌقاد ماٌقاصالت, مودوئؾ ماظعوعؾي, م,األؼدي

مإخل....

إجراءمدراديمذوعؾيمظؾذلطقزمسؾكمسددم‣ددمعـماٌقاضعمععمادؿؾعودماٌقاضعماظيتمالمتصؾحم -

مإلضوعيماٌـشلة.

‡ؿؾػماظؾدائؾماٌؿوحيمالخؿقورمعقضعماٌشروعماظصغرلمبوخؿالفمماٌقضع:مرالخؿقواظؾدائؾماٌؿوحيم .2

مأػؿفو:موعـمي,غقسقؿ

معـورؼمودطماٌدؼـيمم-مممممممم$اٌدنماظصـوسقي%اٌـورؼماظصـوسقيمم-

معـورؼمأخرىم-مممممممممممممماٌراطزماظؿفورؼيمداخؾماٌدؼـيممم-

ماظعقاعؾماظقاجىمعراسوتفومالخؿقورماٌقضعماٌـودىمظؾؿشروعماظصغرل:مسقاعؾماخؿقورماٌقضع: .3

ماظؼربمعـمعـورؼموؿعماظعؿولم-2مماظؼربمعـمعصودرماٌقادماألوظقيم-1

ماظعوعيماٌراصؼمتقاصرم-4ممماظؼربمعـمررقماظـؼؾمواٌقاصالتم-3
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مسني$ماظعؿالءمواٌقز%اظؼربمعـماٌؿعوعؾنيمم-6ممممممممممممممماظؼربمعـمعصودرماظؿؿقؼؾم-5

ماظؼربمعـماألعوطـماظيتمؼؼقؿمصقفوماٌلؿفؾؽقنم-8ماظؼربمعـماٌشروسوتمذاتماظعالضيم-7

ماظؼربمعـمعصودرماظؼقىماحملرطيم-9

م$ضربماٌـشلةمعـمعلؽـمصوحؾفومأومعـمعلؼطمرأدف%ماظعقاعؾماظشكصقيم-11

م,موػل:غقعماٌـؿفوتماٌؿقضعمتقزؼعفوم.11

ماٌقلرة: - معؽونوماظلؾع مأضرب معـ مسؾقفو مايصقل ماٌلؿفؾؽ مؼرشى ماظيت ماظلؾع م,ػل

تؼومماٌـشكتماٌـؿفيمشلذهماظلؾعممظذام,وبوظؿوظلمصوظعؿالءماٌؿقضعنيمػؿماظلؽونماحملؾقني

م.معقاضعمضرؼؾيمعـماظعؿالءمعـؾماظؾؼوالتماٌـؿشرةمماألحقوءماظلؽـقي

دؾعماظؿلقق:موػلماظلؾعماظيتمؼؽقنماٌلؿفؾؽمسؾكمادؿعدادمظؾذػوبماماظلققمظؾؿعرفم -

معـفو معـماٌفؿمانمؼؽقنمعقضعماٌـشم,سؾكماالصـوفمواألغقاعماٌؿقصرة معـلظذا مضرؼؾو مة

مومماٌرطزماظؿفورؼي.أ‣التماظؿقزؼعممودطماٌدؼـيم

مبورتػوعم - موػلممتؿوز مسـدمذرائفو مصـقي موػلماظلؾعماظيتمهؿوجمإمععرصي اظلؾعماًوصي:

موا…ػوضمععدلمدوراغفو مظقسمعفؿم,مثـفو مضرؼىمعـمعؽونممًوظذا أنمؼؽقنمعقضعماٌـشلة

مإضوعيماظعؿقؾ.

 اخلغح انرغٕٚمٛح

مظؿلقؼؼقي:عـم‣ؿقؼوتماًطيما

هدؼدماٌـؿٍ:موصػماٌـؿٍمأوماًدعيماظيتمؼقصرػوماٌشروعمبوظؿػصقؾمواظلؿوتماظيتممتقزمػذام .1

م.اٌـؿٍموعزاؼوه

متؾكقصفمبوألعقرماظؿوظقيم .2 األعقرمم-أغقاعماظزبوئـمم-سددماظزبوئـم%وصػماظعؿقؾ:مواظذيمميؽـمأؼضو

م$.سؿؾقيما‡وذماظؼرارم-اظيتمهددماظؼقؿمماظلققم

م .3 معؼورغيمذرح ماظدصع موررؼؼي ماٌؿؾعي ماظؿلعرل موصػمادذلاتقفقي مبوٌـوصلني: معؼورغي ماألدعور دقودي

م.بوٌـوصلني

م.طقػقيماظؿقزؼعموخدعيماظعؿالء:مهدؼدمطقػقيمبقعماٌـؿٍموررقماظؿقزؼع .4

م.اظلققماٌلؿفدصي:موصػمظؾلققماظيتمؼلؿفدصفوماٌشروع .5

م .6 ماٌعؾقعوت مإدراج مماظلقق: ماٌـوصلي مأومدرادي مخدعوت مؼؼدعقن ماظذؼـ مبوٌـوصلني اٌؿعؾؼي

مضقتفؿ موغؼوط مضعػفؿ مغؼوط موهدؼد ماٌشروع مؼؼدعف معو معع متؿشوبف معـؿفوت ماظلقضقيم, وايصي

 ٌـؿفوتفؿ.



73 
 

 

 َشاط مجاػٙ
وبعدمأنم‡ؿورممواٌقضقسوتماظلوبؼيماظيتمتـووظًماٌشروسوتماظؿلقؼؼقيماًطيعـمخاللمعومدردؿفمسـم

مضؿمبؿعؾؽيماظؾقونماظؿوظل:ععماجملؿقسيمعشروسًومظدراديمجدواهم

 Marketing Plan   ىيقيتخطت التسأوالً: ال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Market Analysis تحليل السىق  - 1

 competitors الوٌافسىى  - أ

 منتجاتهم المنافسون
 مناطق

 مشروعاتهم

 مناطق

 التسويق

 السعر

 منخفض -وسط -مرتفع 

 الجودة

 منخفضة -متوسطة -مرتفعة

  

 

 

    

  

 

 

 

    

 صياغت فكرة الوشروع:

 

 (Logo)   الشعار:

 

 

:اسن الوشروع  

 

  ًشاط الوشروع:
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 نقاط ضعف المنافسين المنافسوننقاط قوة 

  

  Consumersى  الوستهلكى –ب 

 هي هن ؟

 -تجار تجزئت  –تجار جولت  –قطاع خاص  –قطاع حكىهي 

 أفراد

 

 هل الوقذم لهن بالسىق هي خذهاث أو هٌتجاث يلبي احتياجهن؟
 

 ضعيفت( -هعتذلت  –القذرة الشرائيت )قىيت 
 

 الجىدة والسعر هعاً(–السعر  –التطلعاث )الجىدة
 

هاهي التحسيٌاث واإلضافاث الوطلىب إدخالها على الوٌتج / 

 الخذهت ؟

 

    Competitive Advantageالتٌافسيت هيزتك -ج 

 قىتكًقاط 

 

 

 

  P’s :(Marketing Mix)   4يالوزيج التسىيق - 2

 الوصف العنصر

 المنتج
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 السعر

 

 الترويج

 

 المكان

 

اء
َ
شاخ األد

َّ
ئش

ُ
 ي

عمذراتمسزؼزيماظطوظؾـ/ـي,مٌعرصيمعدىمادؿػودتؽمعـمجؾليم"إدارةماظعؿؾقوتموتطقؼرماألداء"مضؿمبؼقوسم

ماألداءماآلتقيمعـمخاللم․رجوتمتعّؾؿماىؾليماظؿدرؼؾقي:

ش  مم
َّ
ئش

ُ
اء ي

َ
ماألد

م1
مأذطرمسـوصرماٌزؼٍماظؿلقؼؼكموأػؿقؿف.

م2
مغوضشمعؽقغوتماًطيماظؿلقؼؼقي.

م3
مأػؿقيمهؾقؾماظلقق. وضح

 دلشاجغ ادلصادس ٔ
 اظؿـؿقي اظعؿؾ عرطز,م1ط ,طقػمتؾدأمعشروسؽماظصغرل م$.2449%مأعؾ,مترزي. 

 ماظعـؽؾقتقي:واظؿلقؼؼ واحملودؾي اإلدارة صرؼؼماظؽرؼؿ, سؾد ػقـؿم,ذعؾون ماظشؾؽي مسؾك معؿوح م.

http://faculty.mu.edu.sa/hshaaban/Business%20Entrepreneurship 

 عرطزمتطقؼرم.مواظؿقدؼوت اظػرصم:اٌشروسوتماظصغرلةم$.%2007ولمم,طؿولماظدؼـم,مدقدم,طودى

 .جوععيماظؼوػرة,مطؾقيماشلـددي,ماظدرادوتماظعؾقومواظؾققث

 ,م2016%‣ؿدماظػوتحمماٌغربل مم$. م1طم‟قثمماظؿلقؼؼ, مو, ماىـونمظؾـشر مسؿونمدار اظؿقزؼعم,

 االردن.

 اٌؿؾؽيماظعربقيماظلعقدؼي.%د.مت$.مجوععيماظؾوحي,مرؼودةماالسؿولمعؼررم 

م

م

م

م

http://faculty.mu.edu.sa/hshaaban/Business%20Entrepreneurship
http://faculty.mu.edu.sa/hshaaban/Business%20Entrepreneurship
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  انثايُحاجلهغح 

 اخلغح انرشغٛهٛح نهًشاسٚغ انشٚادٚح
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 اذلذف انؼاو
متفدفمػذهماىؾليمإمتعرؼػماظطوظؾـ/ـيمبؽقػقيمإسدادماًطيماظؿشغقؾقيمظؾؿشورؼعماظرؼودؼي

 انرؼهى: َٕاذج
 ػضٚض٘ انغانثـ/ـح......

مأن:مسؾكم–بنذنماهللمم–سـدماٌشورطيممػذهماىؾليمأنمتؽقنمضودرًاممؼؿقضعمعـؽم

 تقضحمعػفقمموعؽقغوتماًطيماظؿشغقؾقي. .1

 تذطرمأػدافماًطيماظؿشغقؾقي. .2

 تعددمسـوصرماًطيماظؿشغقؾقي. .3

 تقضحمخطقاتموضعماًطيماظؿشغقؾقي. .4
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 فهُفكش عًٕٚا..!!

 احلج اخلغح انرشغٛهٛح يف يغاس ادلهك ػثذ انؼضٚض يف يٕعى

 

 

 

 

 
م

م

م مادؿعداداتف ماٌؾؽمسؾداظعزؼز معطور مؼرصع مايفوج مأسداد متزاؼد معع سدلم•ؿعمالدؿؼؾولمضققفماظرـ

وفقزمصوالتماظلػرمواظيتمتشؿؾممصوالتمايٍمواظعؿرة,موعـمخاللمخطيمتشغقؾقيممتمإسدادػومعـذموضًمعؾؽر

م معـ مواظؿلطد موصقوغؿفو, مواٌعدات ماألجفزة موتلعني مضققفمواظلوحوت, مخدعي م"طووغذلات" متشغقؾ جوػزؼي

مظؾفقازاتمواىؿورك ماظؿوبعي ماألعؿعيم,اظرـ مودققر ماظطرلان ماظػقصماألعينم,وذرطوت موتؼقمموبقابوت .

ؿقصرماإلعؽوغوتمواظؿؼـقوتمايدؼـيمواٌلوحوتماظالزعيمٌراصؼم•ؿعمصوالتمايٍمواظعؿرةمبإدارةماٌطورم

دضقؼيمطؿعدلمإلغفوءمإجراءمم25لوصرؼـماظؼودعنيمسدلماجملؿعمإممتؼؾقصمعدةمإجراءاتماٌمتلفؿاظيتم

مإضوصيمإمجدوظيمرحالتمايٍماظؿوبعيمظشرطوتماظطرلانمبشؽؾم دمعـمتزاعـماظرحالتم ضدوممايفوج,

ماظصوالت مداخؾ مايرطي ماغلقوبقي ماظؿشغقؾقي,موؼضؿـ ماًطي محلى ماٌطور, مؼؿكذػو ماظيت مواإلجراءات .

م متؿضؿـ مضقودقي مإمصوالتمععوؼرل مواٌعؿؿرؼـ مايفوج مودخقل مإماٌطور ماظرحؾي مبقصقل مبدءا عؼــي

مبـطؼيماىقازاتموخدعوتممًااظؼدوم,محقٌمؼؿؿمادؿؼؾوشلؿمظؿؾؼلماظؿعؾقؿوتمواًدعوتماظصققيماظالزعي,معرور

مظقؿؿمادؿؼؾوشلؿمبعدػومعـمضؾؾمػقؽيمايصرمواظؿقزؼعموعـمثؿماظؿقجفمإمعؽيماٌ م.ؽرعياألعؿعيمواىؿورك,

ماظؿشغقؾقي,مو ماٌقاضع ممقع ماظؾشرؼي ماظطوضي متقصرل ماظؿشغقؾقي ماظعقاعؾماظيتمتشوركممنوحماًطي عـ

واظؿلطدمعـمدالعيماإلجراءاتموإغفوئفوممزعـمضقودل,مواظؿـلقؼماظػقريمععمعشغؾماظصوالتمٌقاجفيمأيم

 .سقائؼمخاللمعرحؾيماظؿشغقؾ
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 يمذيح
 عـ أغف حقٌ اظزحوم, ودط اظيتمتلرل اظـورؼي بوظدراجي ذؾقفي اٌـوصلي دقق  اظصغرلة اٌـشلة إن

 دقورات عـ واٌكورر ععرضيمظؾدػس اظقضً غػس  اجملوورةمظؽـفو اظلقورات تراوغ أن سؾقفو اظلفؾ

مصنن .اظرحؾي علوصي زادت طؾؿومتزداد اٌكورر ػذه أن طؿو .اظؽؾرلة اظشقـ  اظصغرى اٌـشكت ظذا

حؿكمميؽـمأنمواتزانم بلعون اظطرؼؼ  تلرل تلؿطقعمأن حؿك شرلػو عـ أطـر صعواًل ‡طقطًو تؿطؾى

 .اظؽدلى اظشوحـوت عع اظلرل ․ورر تؿفـى

  شغٛهٛح:يفٕٓو اخلغظ انر

ماٌتػلماظقدوئؾماٌـودؾيمواحملددةماظيتممشغقؾقيًططماظؿا واًططمم.ومأػداصفإظؾقصقلمممدليؿؾعفو

م مبؿـػقذ مواالجراءاتماٌؿعؾؼي ماألغشطي مطوصي متؿضؿـ متػصقؾقي مػلمخطط ماإلجرائقي مأو ؾودراتماٌاظؿشغقؾقي

مبوإلضوصيمإماىفوتمواٌراطزماظقزقػقيماٌلموظيمسـماظؿـػقذ.,مواظؿقضقؿوتماظزعـقيمبشؽؾم‣دد

 يكَٕاخ اخلغظ انرشغٛهٛح 

م:اآلتلاًططماظؿشغقؾقيمعـموتؿؽقنممم

مأوماإلجراءاتماٌطؾقبي.ماًطقات -

ماألذكوصماظذؼـمدقؿقؿؾقنمعلموظقيمتـػقذمطؾمخطقةمبشؽؾمصققح. -

 اظدلغوعٍماظزعينمظؿـػقذماًطقاتمأوماإلجراءات. -

 اٌقاردماظيتمدقؿؿم‡صقصفومظؾؿـػقذ. -

 اآلظقيماظيتمدؿؿؾعمىؿعماٌعؾقعوتمسـماظؿؼدمممطؾمعرحؾي. -

 أْذاف اخلغح انرشغٛهٛح

ماألول ماألػدافماشلدف مظؿقؼقؼ متـػقذه مؼؿؿ مأن م‧ى معوذا مهدؼد مػق ماظؿشغقؾقي ماًطط معـ مواظرئقس

ظؾؿـػقذ.مصـقـمسودةمغضعممأػداصـوموصؼًومماًطيوعـماألػدافماألخرىماخؿؾورمعدىمصالحقيماٌكططمشلو.م

مظؾـؿوئٍماٌرجقةمدونمأنمغؿلطدمأغفومأػدافمضوبؾيمظؾؿقؼقؼمأدودًو.م

م:اآلتلهدؼدمسؾقـومماًططماظؿشغقؾقيسـدموضعمو

معدىمضدرةماٌمدليمسؾكمهؼقؼماألػدافمضؿـماظػذلةماظزعـقيماٌؿوحي. -

مٌفورةماٌطؾقبيمظؿـػقذماًطي.اعدىماعؿالكماٌمدليممظؾؿعرصيمو -

معدىماظؼدرةمسؾكماظقصقلمإماٌعؾقعوتماظالزعيمواظضرورؼي. -
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 عدىموجقدمبدائؾماخرىمهؿوجمإماظذلطقز. -

 ػدافماًطيماظؿشغقؾقي:مأمسـدموضعؿقاصرمت‧ىمانمذروطم

 واظغرضمعـفمم,صوٌشروعمؼلعكمظؾقصقلمإمغؿوئٍمواضقيمو‣ددةمم:هدؼدماظغرضمعـماٌشروع

مػقمإ‧ودمحؾمٌشؽؾيم•ؿؿعقيمأومددماحؿقوجم•ؿؿعل.

 وتؿعوعؾمععماظقاضعمم,:مؼشذلطممأػدافماٌشروعمأنمتؽقنمضوبؾيمظؾؿقؼؼواضعقيمأػدافماٌشروع

مصقف مظؾؿشروعمضؾؾماظؾدء ماظالزعي مواظؾشرؼي مؼؿطؾىمتقصرلماٌؿطؾؾوتماٌودؼي معو أوموضعمخطيمم,وػق

م.ضوؼؾيمظؾؿـػقذ

 مظؾؿشروعمغرااىـطوقماظومهدؼدماظؿقضقًماظزعين موغفوؼيظ: تـػقذهمداخؾموؼؿؿمم,ؾؿشروعمبداؼي

مجغرام‣دد.مدقوقم‣ددمومغطوق

 متفدفمإمددماحؿقوجمشرلهتػردماٌشروعمسـم مإبداسقي ماٌشروسوتمعـمخاللمإغؿوجمأصؽور متـشل :

م‣ددة.مٌشؽؾيععنيمأومإ‧ودمحؾم

 ٌموسؾقفمصنغفومهؿقىمغوعرةتضؿقـفمسؾكمضدرمعـما ماظؾعض, موتؿؾوؼـماٌشروسوتمسـمبعضفو متؿؿوؼز :

محوظيمسدمماظؿلطدمواٌكوررة.معـسؾكمضدرمظقسمبلقطًوم

 مؼؿؿم‡طقطماٌشروعمووضعمأػدافم‣ددةمضوبؾيمظؾؼقوس,موسؾقفمصننم․رجوتفمالبدمظؾؿؼققؿمضوبؾقؿف:

متؽقنمضوبؾيمظؾؿؼققؿ.مأن

 ٌمؼؿؽقنماٌشروعمسودةمعـم•ؿقسيمعـماٌراحؾماٌؿـقسي.ظؾؿشغقؾمرحؾلاظؿقضقحما: 

م:ظؾعؿؾاظؿكطقطماىقدممعدىمأػؿقي

مرضوبيمطوصقي.طشػمجقاغىماظعؿؾماظيتمملم‡ضعمإمكمؼلوسدماظؿكطقطمسؾ .1

مؼقضحمجقاغىماظؼقةمواظضعػمماٌـشلة. .2

ماظعوعؾنيماظعؿؾمعـم .3 ماظقاضحماظذيمدقلعكمقع ماظعوم ماإلرور مػلممبـوبي ماحملؽؿي اًطي

مخالظف.

ماظؿكطقطماىقدمؼطقرموؼدسؿمغظومماٌعؾقعوتمماٌـشلة. .4

مضصرلماألجؾ.موظؿـؾممبؼقصرماظؿكطقطماألدودوتماظالزعيمال‡وذماظؼرارمو .5

مسؾكممتقؼؾمخورجل.مايصقلؾمسؾكماظشرطيمخطيمعؿؽوعؾيمؼلف‴موجقد .6
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 ػُاصش اخلغح انرشغٛهٛح

اظيتمهددماظـؿوئٍماٌؿقضعيماظيتمعـمأػؿماظعـوصرم:موضعماػدافماٌشروعماظرئقلقيماالػداف 1$

م.ؾففقدماظؿكطقطقيماظلوبؼيظؾداؼيماظعدمهدؼدماالػدافمغؼطيمؼ‧ىماظقصقلماظقفو,مو

أنمتعؿؾمصقفمخططماٌشروعموػلمهدؼدمسـوصرماحملقطماًورجلمواٌؿقضعمم:االصذلاضقوت 2$

معلؿؼؾال ماأل, معـ ماظؿـؾم مالصذلاضقوتماظؿكطقطوؼعد ماظعؿؾ,مم,دواتماظرئقلقي مبؽؿقي ماظؿـؾم عـؾ

مم.علؿقؼوتماظعؿؾ,معلؿقؼوتماالجقر

مذاتمماعٍ:اظدل 3$ ماظـشوروتمظؿقؼقؼمخطي معـ موتعؿؾمسؾكمتػعقؾمػلم•ؿقسي شرضم‣دد,

م.اٌقضقسيمظؾؿشروعدذلاتقفقيماال

مماٌقزاغقي: 4$ مضقائؿ محقٌمتؿضؿـموضع مرضؿقي ممصقرة مظدلاعٍماٌـشلة ظقػموظؾؿؽػلمتري

موأخرىم مظإلسالن, معقزاغقي مغضع مطلن مواٌؿوبعي, ماظؿكطقط مألشراض مبرغوعٍ مظؽؾ اظؿػصقؾقي

مظؾققاصز,موثوظـيمظؾؾقٌمواظؿطقؼر.

مبفو,م:عروغيماًطي 5$ ماًططموؼصعىماظؿـػقذمبلؾىمبعضماظظروفماظيتمملمؼؿؿماظؿـؾم مضدمتؿعـر

محدوثم ماٌشوطؾمواظؿصرفممحوظي ظذظؽمالبدمعـموضعمخططمبدؼؾيمحيتمميؽـمععوىي

 .تغرلاتمداخؾماًطيماظؿشغقؾقي

 خغٕاخ ٔضغ اخلغح انرشغٛهٛح

م:ماظؿفوريمتعرؼػماظـشوطأواًل:م

ماٌشرو مادؿ ماىزء مػذا مغشوروتماظؼوغقغل,ماظشؽؾماٌقضع,م٬اٌوظؽقنماٌؼذلحي,مواظـشوروتمع,ؼؼدم

م:وؼـؼلؿماظـشوطمعـمحقٌماظغرضمإمم.اٌشروع

م $أم ماظؿققؼؾأغشطي مأدودفو مودقطم,إغؿوجقي: مأو مغفوئل مإمعـؿٍ مخوعي واظؼقؿيمم,مبعينمهقؼؾ

ماإلغؿوج$ م%سـوصر ماٌدخالت مسـ م%اظـوتٍ$ ماٌكرجوت مضقؿي مزؼودة ممبعـك واظؿؿوثؾمم,اٌضوصي

ممبعـكمتطوبؼمطؾمعقاصػوتماظقحداتماٌـؿفي.

أومالمؼلؿطقعماظؼقوممم,نمؼؼقممبفومبـػلفلطم,خدعقي:مأدودفوماظؼقوممغقوبيمسـماظعؿقؾم†دعيأغشطيم $بم

مبفومبـػلف.

مادؿـؿورمواسودةم,أومسدةمدؾعم․ؿؾػيم,وورؼي:مأدودفومذراءمومبقعموتقزؼعمدؾعيمعصـعيأغشطيم $جم

مم$.واظؾقعماظشراءمدعرمبنيماظػرق%ماظربح

م
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م:ماألػدافماظرئقلقيثوغقًو:م

مخاللمصذلةماًطيمعـمحقٌ:موغلعكمظؿقؼقؼفماظيتاألػدافمموػلمتؾؽ

 ماظؿلقؼؼ

 ماظؿؿقؼؾ

 ماإلغؿوج

 :مموتشؿؾمدراديماالتلماألػدافماظػرسقيمثوظـًو:م

 وغصقىموأحفومممووضعمضوئؿيمبلزلوئفوم,دارديماظلقق:مػلمدراديماٌشروسوتماٌـوصليمماظلقق

م.ماظلققموطؾمعـف

 ماظؿلقؼؼ مبوٌـؿفوتمم:خطي موخدعوتـو معـؿفوتـو معؼورغي مسـد مواظضعػ ماظؼقة مجقاغى مأػؿ درادي

معـمحقٌماظلعرمواىقدةمواظضؿونموخدعيمعومبعدماظؾقعموذروطماظؿلؾقؿمواظؿعوضدات.م,اٌـوصلي

 مإغؿوجموػؿمني:اٌقزػ مسؾك مؼعؿؾقن مواظذؼـ ماٌشروع م ماٌـودؾني موتؼدؼؿمماظعوعؾني اظلؾع

ماًدعوت.

 ماظعؾقو متشغقؾفمم:اإلدارة مظضؿون ماٌشروع مإدارة مبفو ماظيتمتؼقم ماظقزوئػمواألغشطي وتؿضؿـمقع

مبصقرةمجقدة.

 مظؾؿـشلة ماٌوظقي ماًؾػقي مواظؿؿقؼؾقيم: ماإلغؿوجقي ماظـقاحل م مايؼقؼقي مواعؽوغقوتـو مضدارتـو مػل عو

ماًدعوت.مموعؽوغقيمتـقؼعماٌـؿفوتمإواظؽػوءاتماظؾشرؼيمو

موعـمأػؿماىقاغىماظيتم‧ىمعراسوتفومسـدماسدادماًطيماظؿشغقؾقي:ممم

م.تؼدؼرمعشورطيمقعماألررافمواٌلؿػقدؼـممإسدادماًططماظػرسقيمواظؿؼورؼر .1

موضعمجدولمزعينمعؼؾقلموعالئؿ. .2

ماالتصولمواظؿقاصؾماٌلؿؿرمالدؿعراضمعوممتمإنوزهمععمقعماألرراف. .3

م.داتمبوألضلوممواإلداراتادؿطالعمرأيماظؼقو .4

م.دسؿممتقؼؾلإمهدؼدماٌؾودراتماظيتمهؿوجم .5

معراسوةماظؿقثقؼماظدضقؼمواٌـؿظؿمىؿقعماألغشطيماٌرتؾطيمبؿـػقذماًطيماظؿشغقؾقي. .6

مهدؼدمأوجفمتصققحمأؼيما‥راصوتمأومجقاغىمضصقرمتقاجفمتـػقذماٌؾودرات. .7

م.اظؿشغقؾقيماالسؿؿودمسؾكممنقذجمواضحموعؿؽوعؾمظؿقثقؼماًطي .8
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 ذفاصٛم اخلغح

متـؼلؿماًطيمظعدةمأضلومممتـؾمضطوعماظعؿؾمعـؾ:

مواٌشذلؼوتماإلغؿوجم-2ممواظؿلقؼؼماٌؾقعوتم-1

 واٌقزػنيماإلدارةم-4مممماًدعوتم-3

 يشالثح ذُفٛز اخلغح

معومؼؾك:مؼراجعمحقٌ,مذفرؼومظؽؾمضلؿتـػقذماًطيمجعيماميؽـمعر

معـوضشيمعوممتمهؼقؼفم .1

مإمحؾقلاٌشوطؾماظؿكمهؿوجمم .2

مجعيمصروضماًطيراعم .3

مربوحضؾيماٌؾقعوتمواألاعرم .4

 جعيمتقضعوتماظؿدصؼوتماظـؼدؼياعرم .5

 نشاط مجاعي
ماظيتمتـووظًماٌشروسوت مدرادوتماىدوىمواٌقضقسوتماظلوبؼي مسـ مدردؿف معو مأنممعـمخالل وبعد

م:اظؿوظلاظـؿقذجمضؿمبؿعؾؽيماخذلتمععماجملؿقسيمعشروسًومودردًمجدواهم

 منوذج خلطت تشغيهيت خمتصسة دلشسوع صغري

ممادؿماٌشروع: -1

مم•ولم%غشوط$ماٌشروع: -2

ممعقضعماٌشروع: -3

ممأطؿىموصػًوم․ؿصرًامسـماٌشروع: -4

مععؾقعوتمسـماظلقق: -5

معقاضعفؿ:معـمػؿمزبوئـؽماٌلؿفدصني؟ -أم

مسددػؿ:

عـمػؿمعـوصلقكماٌؾوذرونموايصيم%اظشر ي$مم -بم

ماظلقضقيماٌؼدرةمظؽؾمعـفؿ؟

مبقونمبوٌـوصلنيماٌؾوذرؼـ:

م

م
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مايصيماظلقضقيماٌؼدرة:

م

م

ممعومحصؿؽماظلقضقيماٌؼدرة؟م -جم

طقػم ؿؾػماٌـؿٍمأوماًدعيماظيتمتؼدعفومسـم -دم

ماآلخرؼـ؟

م

ماخذلماإلجوبيماٌـودؾي:مماًدعي؟أومعوماظؿلعرلةماظيتموضعؿفومظؾؿـؿٍم-ػـمممممممممممممم

مالمغعؿمدعرمأضؾمعـماٌـوصلني .1

مالمغعؿمدعرمأسؾكمعـماٌـوصلني .2

اظؿلعرلمسؾكمأدوسماظؿؽؾػيمعضوصًومإظقفوم .3

مػوعشمربح

مالمغعؿ

م.تقزؼعماٌـوصذمؼؾنيمخرؼطياًلمماٌـوصذماظؾقعقيمظدؼؽ؟ماردؿمذؽمعوػكم-وممممممممممممم

م

مطقػمدؿؾيبموتشفعماظطؾى,موتؿػققمسؾكم-زممممممممممممم

ماٌـوصلني,مموتؼقممبوظؿشغقؾمسـدمعلؿقىممممممممممممممممممممم

ماظربح؟ممممممممممممممممممم

م

ماٌعؾقعوتمصـقي: -6

 .اومخرؼطيمتدصؼمسؿؾقيماظؿصـقعمظدؼؽماوماجراءاتماظؿشغقؾمذؽاًلدؿمار -1

م

م.اٌؼوبؾيماالدؿـؿورؼياظؿففقزاتمواٌعداتماٌطؾقبيمواظؿؽوظقػممػكعوم -2

متؽؾػيماالدؿـؿورماظؿففقزاتمواٌعداتماٌطؾقبي

مم

مم

مم

مم

ماٌعؾقعوتماإلدارؼيمواظؿـظقؿقي: -7

ماظعددماظقزقػي

ماٌرتؾوتمواألجقر

مدـقؼًومذفرؼًو
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مممم

مممم

مممم

مممم

مػؿماٌمدلقن؟عومػقماظـشوطماظؼوغقغلمظؾؿمدلي؟موعـم -أم

م

ماردؿمخرؼطؿؽماظؿـظقؿقي. -بم

م

م؟غشوءماٌشروعإماسؿولومغشطيألوػقماىدولماظزعـكمع -جم

ماظـشوط

ر
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م
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ؿ
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م

م1
مممممممممممم

م2
مممممممممممم

م3
مممممممممممم

م4
مممممممممممم

م5
مممممممممممم

م6
مممممممممممم

م7
مممممممممممم

م8
مممممممممممم

م9
مممممممممممم

م10
مممممممممممم

م11
مممممممممممم

م12
مممممممممممم

ماٌعؾقعوتماٌوظقي: -8

مإسدادماظؼقائؿماٌوظقيماظؿوظقيمظؾـالثمدـقاتماظؼودعي. -مأ

مضوئؿيماظدخؾماظؿؼدؼرؼيم%جدولماإلؼراداتماٌؼدرة$ -1

م

م
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مضوئؿيماظؿدصؼماظـؼديماظؿؼدؼرؼي -2

م

مضوئؿيماٌقزاغقي -3

م

مأطؿىمهؾقاًلمعوظقًومظؽؾمعومؼؾل: -مب

ممدققظيماظشرطيمطؽؾ-1ممممممممممممممممممممم

ممغلؾيماظؿداول:مم-أممممممممممممممممممممممممممم

ممغلؾيماظلققظيماظلرؼعي:م-بممممممممممممممممممممممممممممم

مدرجيماٌدؼقغقيم-2مممممممممممممممم

مغلؾيماٌدؼقغقي:مممممممممممممممممممم

ماظر‟قيم-3ممممممممممممممم

ممععدلماظعوئدمسؾكماالدؿـؿور -مأ

ممععدلماظعوئدمسؾكممحؼققماٌؾؽقي -مب

ممغلؾيماٌصروصوتماظؿشغقؾقيمإلماٌؾقعوت -مت

ماإلؼراداتماٌؼدرة -9

ماظؾقوت

ماظلـقات

ماًوعليماظرابعيماظـوظـيماظـوغقيماألو

ماٌؾقعوت

متؽؾػيماٌؾقعوتغوضصًوم

ممممم

م•ؿؾماظربح

مغوضصًومعصروصوتماظؿشغقؾ

ممممم

مصوماظدخؾمعـماظعؿؾقوت

مغوضصًومضرائىماظدخؾ

ممممم

ممممممصوماظدخؾمبعدماظضرائى

www.faculty.ksu.edu.sa/alshum/DocLib13/د.الشميمري%24نموذج%24خطة%24مبدئية.pdf )المصدر )بتصرف 
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اء
َ
شاخ األد

َّ
ئش

ُ
 ي

مبؼقوسم مضؿ ماظرؼودؼي" مظؾؿشورؼع ماظؿشغقؾقي م"اًطي مجؾلي معـ مادؿػودتؽ معدى مٌعرصي ماظطوظؾـ/ـي, سزؼزي

معمذراتماألداءماآلتقيمعـمخاللم․رجوتمتعّؾؿماىؾليماظؿدرؼؾقي:

ش  مم
َّ
ئش

ُ
اء ي

َ
ماألد

م1
موضحمعػفقمموعؽقغوتماًطيماظؿشغقؾقي.

م2
مأذطرمأػدافماًطيماظؿشغقؾقي.

م3
ماًطيماظؿشغقؾقي.سددمسـوصرم

م4
موضحمخطقاتموضعماًطيماظؿشغقؾقي.

 دلشاجغادلصادس ٔا

 اظؿـؿقيم عقارد م$.مإسدادمعرطز2111اظؿـؿقؼي,ماظدظقؾماظؿدرؼيبم%دؾؿؿدلم اٌشروسوت إدارةRDC مم

ماظػين.ماظؼوػرة.معؿوحمسؾكماظشؾؽيماظعـؽؾقتقي: واظدسؿ اظؿدرؼى ضلؿمم-

  https://documents.tips/documents/-55d59d08bb61eb26538b473c.html 
 %دارماىـونمظؾـشرمواظؿقزؼع,مماألردن.مم1م$.معؾودى‱ماالدارة.مط2114بشرل,م‣ؿدماظػوتحم‣ؿدم, 
 مسؾداظرـ,ا ماد ممظشؿقؿري, مغوصر موصوء ماالسؿولمم$.2114%ماٌؾرلؼؽ, م3طم.رؼودة عؽؿؾيمم,

مي.اظلعقدؼمؿؾؽيماظعربقي,ماٌاظرؼوض,ماظعؾقؽون

م

م
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 انراعؼحاجلهغح 

 يف ادلشاسٚغ انصغريج اداسج انؼًهٛاخ ٔذغٕٚش األداء
 

 
 

 

م

 

م

م

م

م

 اذلذف انؼاو
متفدفمػذهماىؾليمإمتعرؼػماظطوظؾـ/ـيمبندارةماظعؿؾقوتموتطقؼرماألداءمماٌمدلوتمواظشرطوت

 انرؼهى: َٕاذج
 ػضٚض٘ انغانثـ/ـح......

مأن:مسؾكم–بنذنماهللمم–سـدماٌشورطيممػذهماىؾليمأنمتؽقنمضودرًاممؼؿقضعمعـؽم

 تذطرماىقاغىماألدودقيمإلدارةمسؿؾقوتماٌشورؼع. .1

 تقضحماٌراحؾماظيتممترمبفومسؿؾقيم‡طقطماٌقاردماظؾشرؼي. .2

 تؾنيمدورماظـظومماٌوظلمماٌـشلةماظصغرلة. .3

 تذطرمسـوصرماٌزؼٍماظؿلقؼؼكموأػؿقؿف. .4

 عؽقغوتماًطيماظؿلقؼؼقي.تـوضشم .5

 تعددماًطقاتماألدودقيمألدؾقبمععوؼرلماظعؿؾ. .6

 تقضحماٌؼصقدمعـمتؼورؼرماألداء. .7
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 فهُفكش عًٕٚا..!!

 َشغح ٔادلٓاو األعاعٛح دلئعغح انربٚذ انغؼٕد٘األ

 

 تؼدؼؿماًدعوتماظدلؼدؼيمواٌـؿفوتماٌؿـقسيمظؾعؿالء. 

 وععوىؿفموغؼؾفموتقزؼعفممبومؼضؿـموصقظفمإماٌردؾمإظقفمخاللمتطقؼرمأدوظقىمحدؼـيمظؼؾقلماظدلؼدموعفم

 .صذلةم‣ددة,موصؼومظؾؿعوؼرلماظدوظقيماٌؿعورفمإظقفو

 .مأومم مأسؿوشلو مبطؾقعي مذاتمسالضي مأغشطي مبلداء ممتلدقسمذرطوتمتؼقم مواٌلوػؿي مشلو مذرطوتمتوبعي إغشوء

 .اٌشورطيمصقفو

 اظيتمهؼؼمأػدافمايؽقعيمواظؿفورةماالظؽذلوغقيموضعماظدلاعٍموتطقؼرماًدعوتماالظؽذلوغقي. 

ميفومماظػرسقيمالدذلاتقفقيمعمدليماظدلؼدماظلعقداٌ

 إسدادموتـػقذموعؿوبعيماًططماالدذلاتقفقيماظطقؼؾيمواٌؿقدطيمواظؼصرلةماٌدى. 

 موتؼدؼؿماالدذلاتقفقياألػدافمواظدلاعٍموآظقوتماظؿـػقذمظؿقؼقؼمأػدافم وضع موهلنيموتطقؼر اًدعوتم,

 .واٌـؿفوتماظدلؼدؼيماظؼوئؿي

 مذات مإدخولمخدعوتمجدؼدة ماٌـؿفوتمواًدعوتمعـمخالل معرؼح,ممتـقؼع م"جوععل, معـفو معضوصي ضقؿي

 .اظلققماالظؽذلوغلموشرلػومعـماًدعوتماٌؿعددة

 مواٌعدماالدؿؿرار مبلحدثماألجفزة مواظؿقدؼٌمٌـوصذماظؾقعم"اٌؽوتىماألعوعقي"مووفقزػو اتمماظؿطقؼر

 .واآلالتمظؿقلرلمواغؿظوممتؼدؼؿماًدعوتمظؾؿلؿػقدؼـ

 اظعؿؾمسؾكمغشرماًدعوتمواٌـؿفوتماظدلؼدؼيماظشؿقظقيموتغطقيماٌدنمواحملوصظوتمواظؼرىمماٌؿؾؽيم

 .بؿؾؽماًدعوت

 عقاطؾيماٌلؿفداتمم•ولمتؼـقيماٌعؾقعوتمواالتصوالتمواالدؿػودةمعـفوممتطقؼرمعلؿقىماألداءمظؿؼدؼؿم

 .ًدعوتمواٌـؿفوتماظدلؼدؼيا

م
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 يمذيح
مسؾ ماٌشروع ماألمكؼعرف معـ م•ؿقسي مأغف مظؿقؼقؼ متطؾقؼفو مؼؿؿ ماظيت مزعـقيمأغشطي ممصذلة مععقـي ػداف

ماٌشروعمم‣ددة. مصفلمضقودة مسؿؾقوتماٌشروع مإدارة مأعو مبؿطؾقؼف معرورا ظلماغؿفوئف.ممإموصقاًلوعـمبداؼؿف

مأدوسماظـفوحو ماإلبداسقيم,اإلدارة متقصرتماظػؽرة مظؽـمؼؾؼكمصرؼؼمظؾؿشروعممورمبو ورأسماٌولماٌلؿـؿر

ماظعوعؾمايودؿممنوحماٌشروعم.مةمػقاإلدار

 اداسج ػًهٛاخ ادلشاسٚغ

مم:إلدارةماٌشروعمثالثيمجقاغىمرئقلقي

 اػدافموغؿوئٍم -
 عقاردم -
 اجراءاتموسؿؾقوتم -

 أٔالً: اداسج ادلٕاسد انثششٚح:

تؿؿـؾماالدارةمبوٌوظؽماظذيمعـمعوظؽماٌشروعمواظعوعؾنيمععف,مواظصغرلةمماٌشورؼعمماالدارةؼؿؽقنمصرؼؼم

م معـماٌفؿ مظشكصمؼـؼمصقف. معـمدؾطوتف مؼػقضمجزء معـماٌفوراتمأضد ماٌوظؽمسدد م/ نمميؿؾؽماٌدؼر

ماظعوعؾنيمماٌـش مأنمم,ةكاظؼقودؼيماظالزعيمظؾؼقوممبندارة ماظؾشريمإطؿو ماظعـصر تعوغلمعـمارتػوعمععدلمدارة

موتؿصػمبوًصوئصماظؿوظقي:م,دورانماظعـصرماظؾشري

محملدودؼيم - مغؿقفي مايوظقني مبوظعوعؾني مواالحؿػوز مجدد مسوعؾني ماجؿذاب مسؾك م‣دودة ضدرة

ماإلعؽوغوت.

مسؾكماالحؿػوزمبوٌقزػنيماألطػوءموبوظؿوظل - موعزاؼوم‣دودةممموم دمعـمضدرتفو ؼرتػعممدصعمأجقر

م.ععدلماظدوران

ضعػمخدلةمو‡صصماٌدؼرؼـمماإلدارةممموم دمعـمضدرتفؿمسؾكماظؿعوعؾمععمعؿطؾؾوتماظؿعقنيم -

مواظؿدرؼىمظؾعوعؾنيماىدد.

م.اطؿلوبماظعوعؾنيمخدلاتمعؿعددةمغؿقفيمسدمم‡صصفؿممسؿؾم‣دد -

 :دٔس اداسج ادلٕاسد انثششٚح

ؿقلنيموتطقؼرماظؿقاصؼمواالغلفوممواظؿؽوعؾمبنيماألصرادمبةماظصغرلةمكتفؿؿمإدارةماٌقاردماظؾشرؼيمماٌـش

ماظؿقاصؼمسؾكماظعدؼدمعـماظؿغرلاتمعـؾماألداءماظقزقػلم موتمثرمرؾقعيموغقسقيمػذا وبنيماألسؿولمواألغشطي.



90 
 

مبوخؿقورم متفؿؿ ماٌـشلة مإدارة مصنن مظذا م. ماظػردؼي ماٌفورات موتطقؼر ماظعؿؾ مدوران موععدل ماظقزقػل واظرضو

ماٌقاردموتدرؼىماظعوعؾني مو‡طقط ماألصراد ماظعوعؾنيموادؿؼطوب مبذلضقي مواالػؿؿوم مأدائفؿ موتؼقؼؿ ماىدد

ماظروحماٌعـقؼيمماظؾشرؼي. موتقصقػماظعؿؾمودسؿ ماظرواتىمواألجقر مأدودلممهدؼد متؾعىمدور مأغفو طؿو

مظؾعوعؾنيموعومؼؿعؾؼمبوظلالعيمواألعـماٌفين.م

 انٕظائف ادلرخصصح إلداسج ادلٕاسد انثششٚح:

م‡طقطماٌقاردماظؾشرؼيمم-2مممهؾقؾماظقزوئػم-1م

مهدؼدماظرواتىمواألجقرم-4مماظؿدرؼىمواظؿقزقػم -3      

متؼقؼؿماألداءم-6ممممممممممممممممممممموضعمغظوممايقاصزم -5      

ماظذلضقيمواظؿـؼؾم-7      

 :ختغٛظ ادلٕاسد انثششٚح

م معـماألاألبدمظرائدمؼـمصرؼؼماظعؿؾمظؾؿشروعماظصغرلمالتؽقسـد ماحؿقوجوتف موغقسومسؿولمعـمتؼدؼر صرادمطؿو

م.ماٌطؾقبمتقاصرػومصقؿـمؼشغؾفوععمهدؼدماظقزوئػماظيتمؼشغؾقغفومواٌمػالتمم,خاللماظلـيماظؼودعي

ممترمسؿؾقيم‡طقطماٌقاردماظؾشرؼيمبوٌراحؾماظؿوظقي:

عـماظؼقةممسؾكمتؼدؼرماالحؿقوجوت:مظؾؿعرفمسؾكماالسؿؾوراتماظيتمتمثرمتـظقؿماظعؿؾدراديمأػدافم .1

ماٌلؿكدم ماظؿؽـقظقجل مطوٌلؿقى ماظعوعؾي ماٌـؿفوت, متـقؼع مودقودوت ماظقردؼوت, موسدد وسددم,

مألػؿقيمطؾمذظؽمسؾكمسددماظعؿوظيماٌطؾقبي.م,وععدالتماألداءم,دوسوتماظعؿؾ

متؼدؼرماظطؾى:مؼؿؿماخؿقورماظػردماٌـودىموتعققـفمبـوءمسؾكمجوغؾنيمػؿو: .2

مسقيموعقاصػوتماألصرادماٌطؾقبني.هدؼدمغق -

م.اٌشروعهدؼدمسددماألصرادماٌطؾقبنيمإلدارةموتشغقؾم -

ماظؿـؾممبوظعرض:موؼؿطؾىماظؼقومممبومؼؾل: .3

مهؾقؾماظعؿوظيمايوظقي.م-مممممهؾقؾمسقاعؾماظؾقؽيماًورجقيماٌمثرةمسؾكماظعؿوظي. -

 ممممممممممممممممممممممممممممهؾقؾمزوػرةماظغقوب.مم-ممممممممممهؾقؾماظعؿوظيممصؽوتماظعؿرماٌكؿؾػي. -
م.هؾقؾمععدلماظدورانم-ممهؾقؾمدقوديماظذلضقيموػقؽؾماظؿـؿقيماإلدارؼي. -

مهدؼدماظػوئضمأوماظعفزمعـماظعؿوظي:موؼؼصدمبذظؽمهدؼد .4

ماظػوئضماوماظعفزماظـقسلمماظعؿوظيم-ممممممممممممممممماظػوئضماوماظعفزماظؽؿلمماظعؿوظي -

موؼؿؿمذظؽممبؼورغيماظعؿوظيماٌطؾقبيمبوظعؿوظيماٌعروضي.

مطقػقيمعقاجفيماظػوئضمأوماظعفز: .5
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ممحوظيماظػوئضمؼؽقنماعومماٌـشلةمادذلاتقفقؿون:

مسودةمتدرؼىموتلػقؾماظؿكصصوتماألخرىمإذامطونمدققماظعؿؾمؼؿصػمبوظـدرة.إ -

مدققماظعؿؾمؼؿصػمبوظقصرة.تؾينمدقوديماالدؿغـوءمبودؿكداممععوؼرلماخؿقورمعؿشددةمإذامطونم -

مأعوممحوظيماظعفزمصوالدذلاتقفقوتماٌؿوحيمػل:

 ممم.تـشقطماالدؿؼطوبمواظؿلوػؾممععوؼرلماالخؿقور -
م.جقرمواٌؽوصكترصعمعلؿقىماألم -

 ممممممممممممممممم.تؽـقػماظؿدرؼىمورصعماالغؿوجقي -
م.ؽـػاٌؿؽـقظقجلماظدؿكدامماالتؽؾرلموإثراءماظقزوئػمو -

 :نهًششٔع ادلانٛح اإلداسج – َٛاثا

مػلم•ؿقسيماظعـوصرمواٌؽقغوتماظيتمؼقصرػومو‧ؿعفوماظؼوئؿقنمسؾكماٌشروعموؼلؿكدعقغفومبشؽؾ

ماظطوضي....إخل$.م–اٌقادمم–رأسماٌولمم–اٌؾوغلمم–ميؽـفؿمعـمهؼقؼمأػدافماٌشروعم%اآلالتم

م:ماٌـشلةماظصغرلةمعفؿمظؽقغفمؼلوسدمماٌوظلاظـظومم

ما‡وذماظؼراراتم -5مممممممممممممممممممممممممممممممممممممضقوسمغؿوئٍماألسؿولمم-1

مظؾؿـشلةماٌوظلماظقضعمعؿوبعي -4ممممممممممممممممهؼقؼماظرضوبيمسؾكماٌقاردمواٌصروصوتم -3

معالئؿمماٌـشلةمالبدمعـمتقصرماٌؼقعوتماظؿوظقي:معوظلإلغشوءمغظومم

 اظدصوترمواظلفالتماحملودؾقيم-2ممممممممممممممممممممممممماٌلؿـداتمم-1
مممممممممممممممممممماظؼقائؿماٌوظقيمم-3م

ممبوٌـشلةمعـؾ:معـماٌفؿماالحؿػوزم„ؿقعماٌلؿـداتماٌوظقيماًوصي

مطشقفمايلوبماظؾـؽلم-ممممممممممصقرماظشقؽوتم-مممممممممصقاترلماظؾقعم-ممممممممممصقاترلماظشراءم-

مأغفومهددماٌلمولمسـمحدوثمم,اٌلؿـداتمػلماٌصدرماألولمظؾؼقدمماظلفالتماحملودؾقيػذهم طؿو

ماظعؿؾقوتم.

ماظدصوترمواظلفالتماحملودؾقي:

مبوخؿالفمرؾقعيم ماظدصوتر ماٌلؿـداتمو‡ؿؾػمػذه مواضع مواظعؿؾقوتمعـ ماٌعوعالت مإثؾوتمقع مصقفو ؼؿؿ

معـمأػؿمػذهماظدصوتر:ماظؾقوغوت.اظـشوطمماٌـشلةموحفؿفومودرجيمهؾقؾم

ماحملودؾقيم -1 ماظعؿؾقوت مظؿلفقؾ ماظققعقي: ماٌؾقعوتماظدصوتر معـؾ ماظققعقي م,اظـؼدؼيماٌؼؾقضوت,

ماٌصروصوتمواٌدصقسوت.,ماٌشذلؼوت
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حقٌمؼؿؿمترحقؾممدفؾمإلثؾوتموتلفقؾماظعؿؾقوتماٌوظقيمعقزسيمسؾكمذؽؾمحلوبوتمدصذلماألدؿوذ:م -2

ماظققعقيمإمدصذلماالدؿوذمبشؽؾمعـؿظؿ.اظعؿؾقوتمعـمدصذلم

موتشؿؾمضوئؿيماظدخؾموضوئؿيماٌرطزماٌوظل:ماظؼقائؿماٌوظقي: -3

مإعومربحموإعومإضوئؿيماظدخؾمػلمضوئؿيمعوظقيمتشؿؾم - مواظػرقمبقـفؿو ؼراداتماٌـشوةموعصروصوتفو

مخلورة.

ماٌوظلم - ماٌرطز ماظيتمم$اٌقزاغقي%ضوئؿي ماٌمتظفروػلماظؼوئؿي ماٌـشلة معوعرطز م,وظلمميظي

م معـ مسؾقفو موعو موحؼقضفو ماٌـشلة محوظي متؾني ماٌقجقداتإوػل مإزفور مخالل معـ مظؿزاعوت

م.$اٌطؾقبوت%واًصقممم$األصقل%

 األداء ٔذغٕٚش يراتؼح

 :أًْٛح يراتؼح األداء
مص مثؿ موعـ ماألداء, موعؿوبعي مواظؿقجقف مواظؿـظقؿ ماظؿكطقط ماٌدؼر موزقػي منتشؿؾ متعؿدل ماألداء معؿوبعي عـمن

األغشطيماظرئقلقيماظيتمؼؼقممبفوماٌدؼرمأثـوءمتلدؼؿفمظقزوئػف,مإذمبدونمأنمؼؼقمماٌدؼرممبؿوبعيمأداءماألسؿولم

مغفمظـمؼعرفمصقؿومإذامطونمضدمحؼؼمأػدافماًطيماظيتموضعفومأممال.نولمسـفومصماظيتمػقمعل

معـمأن متعؿؾمسؾكماظؿلطد مأغفو مإذ مظؽؾمعدؼر, مضرورؼي مسؿؾقي ماألداء مػقممصؿؿوبعي مهؼؼمصعالمعطوبؼمٌو عو

عقجقدمماًطي,مإذنمصوشلدفماظرئقللمعـمعؿوبعيمأداءماٌشروعمػقماظؿلطدمعـمأنماألداءماظػعؾلمؼؿؿشكم

مععمعوممتمهدؼدهمماًططماٌقضقسي.

مسـدمغؼوط ماألدوسمصالمؼؽقنمعؿوبعيماألداءمصؼطمبعدماغؿفوءماظؿـػقذ,مبؾم‧ىمأنمؼؽقنمأؼضو أومموسؾكمػذا

ععقـيمأثـوءماظؿـػقذم‧رىمهدؼدػومعؼدعو,محقٌمأنمعؿوبعيماألداءمإذاماضؿصرتمسـدمغفوؼيماظؿـػقذمصؼطممعراحؾ

مأوماظؼقوممبلؼيمأسؿولمتطقؼرؼي.مضدمؼؽقنمعـماظصعىمسالجمأؼيمأخطوءمتؽؿشػمصقؿومبعد

 :صفاخ انُظاو اجلٛذ دلراتؼح األداء
م محؿك مصػوتمععقـي ماألداء معؿوبعي ممغظوم مؼؿقصر مجقد‧ىمأن ماظـظوم مػذا موصعواًلمًاميؽـماسؿؾور وحؿكم,

مجؾفو,موتؿؾكصمأػؿمػذهماظصػوتمصقؿومؼؾل:أؼؿؿؽـمعـمهؼقؼماألػدافماظيتموجدمعـم

ماظؿؾؾقغماظػقريمظال‥راف.م -

ماطؿشوفم ماظػقريمحول ماظؿؾؾقغ موجقب ممرقوتف م ؿؾ م‧ىمأن ماألداء مٌؿوبعف ماىقد صوظـظوم

وظنيماظذؼـمؼػذلضمتؾؾقغفؿمسـماال‥راصوتممأزلوءماٌلحدوثماال‥راف,مطؿوم‧ىمأنمؼؿضؿـم

محولموضقسفو.مم

متـودىماظؿؽؾػيمععماظعوئد. -
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مغظوممعؿوبعيماألداءمععماظعقائدماٌؿقضعم متؽؾػي اظـظومماىقدمٌؿوبعيماألداءم‧ىمأنمتؿـودىمصقف

مايصقلمسؾقفومعـمتطؾقؼمذظؽماظـظوم.

ماظقضقحمودفقظيماالدؿقعوب. -

ـظومماىقدمٌؿوبعيماألداءمذرطماظقضقحمومدفقظيماالدؿقعوبمعـمضؾؾماظؼوئؿنيم‧ىمأنمؼؿقصرمماظ

مسؾكمتـػقذمػذاماظـظوم,مصالمؼؿقضعماظـفوحمإذامطونماظؼوئؿقنمسؾكمتـػقذهمالمؼػفؿقنمررؼؼيماظؿطؾقؼ.

 .ؿعدؼؾمواظؿطقؼرؾاظؼوبؾقيمظ -
واظؿطقؼرممتشقومععمأيممتغرلم دثمؿعدؼؾمؾ‧ىمأنمؼؿقصرمماظـظومماىقدمٌؿوبعيماألداءماظؼوبؾقيمظ

 ماظظروفماحملقطي.
ماٌالئؿيمواظؿـودىمععمحفؿماٌشروع. -

مصوٌشروعماظصغرلم ؿوجمإمغظومماضؾمتعؼقدامعـماٌشروعماظؽؾرل.

 اٌروغيموسدمماىؿقد.م -

 :أعانٛة يراتؼح أداء ادلششٔع

 أعظ يؼاٚري انؼًم:
مأػؿماًطقاتماألدودقيمألدؾقبمععوؼرلماظعؿؾ:

معـم .1 ماٌشروع مؼؿؿؽـ مظؽل ماٌطؾقب ماألداء معلؿقى ماألداء محقٌمتعؽسمععوؼرل ماألداء. مععوؼرل وضع

هؼقؼمأػداصف,موضدمؼؿؿماظؿعؾرلمسـمععوؼرلماألداءمبصقرةمرضؿقيمعـؾمسددماظقحداتماٌـؿفيمأوماٌؾوسي,م

 أومضدمؼؿؿماظؿعؾرلمسـفوممصقرةمعؾوظغمأومضقؿمعـؾماإلؼراداتمأومػوعشمصوصكماظربح.
مأطـرمصعقبيمم,وؼعدمهدؼدماٌعوؼرلمعـمأػؿماألدسممسؿؾقيمدراديمطػوءةماألداء .2 بوإلضوصيمإمطقغفو

مػل:مي,ماظقضًمذاتف,موؼشؿؾمػذاماٌعقورمجقاغىمثالث

 .مهدؼدمعوػقيماٌعوؼرل

 .مهدؼدمععدالتماٌعوؼرل

 ماخؿقورماٌعقورمأوماٌعوؼرلماٌـودؾيمظدراديمطػوءةماألداء.م

وضعماٌعوؼرلمظألداءمأنمتؽقنمػذهماٌعوؼرلمواضقيموشرلمععؼدةم‟قٌمؼؽقنمعـماظلفؾمموؼشذلطمسـد

مسؾكماظؼوئؿنيمسؾكماظؿـػقذمصفؿفوموادؿقعوبفو.

اًطقةمبعدماغؿفوءماظػذلةماحملددةمواظيتمضدمتؽقنمأدؾقسًومأومذفرًامأومػذهموتلتكممضقوسماألداءماظػعؾل. .3

اظػعؾلمظؿؾؽماألسؿولماظيتمتصؾمإمغؿوئٍمعؾؿقديمعـؾمموعـماظلفؾمضقوسماألداءمسدةمذفقرمأومدـي.

اظؽؿقوتماٌـؿفيمأوماظيتممتمبقعفو,موظؽـمعـماظصعىمضقوسماألداءماظػعؾلمظألسؿولماظيتمهؼؼمغؿوئٍمشرلم
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معـؾماألسؿولماإلدارؼي ماظقزقػلم,عؾؿقدي ماظرضوء ماجملؿؿعمماٌشروعموإدارتفمم,ودرجي وعدىمثؼي

 وأداءه.
مػذهماًطقةموبعدمأنممتمضقوسماألداءماظػعؾلمؼؿؿمعؼورغيممظػعؾلمبوٌعوؼرلماٌقضقسي.عؼورغيماألداءما .4

ػذاماألداءمععماٌعوؼرلماظيتممتموضعفومعلؾؼًو,موعـمثؿماظقصقلمإماظـؿقفيماٌؿقضعيمسـموجقدمأومسدمم

ما‥راصوتمسـماًطي. مأؼي مطونماموجقد مصنذا مظؾؿعوؼرل, مؼؿؿموضعمحدودمعلؿقحمبفو معو ال‥رافموسودة

 غفمؼؿؿماظؿغوضلمسـفمألغفمضؿـمايدودماظطؾقعقي.نضؿـمػذهمايدودماٌلؿقحمبفومص
ػذهماًطقةماألخرلةماظيتمتؼقممبفوماإلدارةمتؿضؿـما‡وذماإلجراءاتماظؿصققققيممتصققحماال‥راصوت. .5

ماال‥راصوتم متؽقن موضد مأدؾوبفو, موهؾقؾ مبؿقدؼدػو متؼقم مأن موذظؽمبعد ماال‥راصوت, مأومبشون دؾؾقي

مص مطوغًمدؾؾقي مصنذا ما‡وذمنا‧وبقي, موبوظؿوظل موضقسفو, مزروف موتػلرل مأدؾوبفو مبؿقؾقؾ متؼقم ماإلدارة ن

مغفم‧ىماظعؿؾمسؾكمدسؿفوموتعزؼزػو.من‧وبقيمصإأعومإذامطوغًمم,اإلجراءاتماظؿصققققيمبشلغفو

 :ذماسٚش عري األداء
اٌشروعموزروفماظعؿؾمورؾقعيماظصـوسيمأوماظؼطوعم‡ؿؾػمتؼورؼرمدرلماألداءمعـمعشروعمألخرمحلىمحفؿم

وغؿـوولمػـومررقمعماٌعؾقعوتمسـمدرلماظعؿؾ,موأغقاعماظؿؼورؼر,مو•والتمتؼورؼرمماظذيمؼؿؿمصقفماٌشروع.

مدرلماألداء.

 أٔالً: عشق مجغ ادلؼهٕياخ ػٍ عري األداء. 
طوصقيمودضقؼيمسـماظـؿوئٍماظػعؾقيماظيتمحؿكمغؿؿؽـمعـمعؿوبعيمأداءماٌشروعمالبدمعـمايصقلمسؾكمبقوغوتم

موعـمأػؿمررقمعماٌعؾقعوت:ممتمهؼقؼفو.

مررؼؼيماٌالحظي. -1

ولمسـدمإتؾوسفمظطرؼؼيماٌالحظيمبعدةمزؼوراتمذكصقيمإمعقاضعماظعؿؾمظؽلمؼطؾعمسؾكمدرلمموؼؼقمماٌل

موسؾكماظرشؿمعـمأنماألعقر,موعـمخاللمعشوػداتفموعالحظوتفمميؽـفمأنمؼؿوبعمأداءماٌرؤودنيمواألسؿ ول.

ػذهماظطرؼؼيمتؿؿقزمبوظلرسيممايصقلمسؾكماٌعؾقعوتماظضرورؼيمسـمعدىمتؼدمماظعؿؾقوت,مإالمأغفومهؿوجم

إموضًمرقؼؾمحؿكمؼلؿطقعماٌدؼرمأنمؼغطكمطوصيماألغشطيماظؿوبعيمإلدارتف,مبوإلضوصيمإمأنمزؼورةماٌدؼرم

ماٌدؼرمماٌشرصنيمواٌرؤودنيماظؿوبعنيمظف.إمعقاضعماظعؿؾمضدمتػلرمسؾكمأدوسمسدممثؼيم

مررؼؼيماٌؼوبؾيماظشكصقي.م -2

ماٌل ماٌدؼر ممعؼوبؾي ماظشكصقي ماٌؼوبؾي مأوممتؿؿـؾ ماظشكصقي ماحملودثي مررؼؼ مسـ مدقاء مٌرؤودقف ول

مظقجفموتعؿدلم‣ودثيمأوماتصولمذوماووػني.مًواالجؿؿوسوت,موظذظؽمؼؿؿمصقفماتصوالتمعؾوذرةموجف

م.وعدفالتماٌشر -3
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ػـوكماظؽـرلمعـماظلفالتماظيتمتقجدمداخؾمأضلومماٌشروعمواظيتمتعطكماٌدؼرمصؽرةمسـمطقػقيمدرلماألداءم

ممتؾؽماألضلوم.م

مم.تؼورؼرمدرلماألداء -4

تعؿدلمسؿؾقيمعؿوبعيمأداءماٌشروعم‟دمذاتفومشرلمطوصقيمإذامملمتؿضؿـماإلبالغمسـمأيما‥راصوتمعقجقدةممتم

ماٌ مإماٌدؼر مصملاطؿشوصفو ماظعوعؾنيمصقف مطدلمحفؿماٌشروعموزادمسدد موطؾؿو متزدادمإمنول, نمايوجي

موؼـظؿفو. مأدلفو م دد مظؾؿؼورؼر مطػء مغظوم ماظطرقمموجقد معـ مسـمشرلػو ماألداء مدرل متؼورؼر مررؼؼي وتؿؿقز

مبوٌؿقزاتماظؿوظقي:

مومأدؾقبف.ؼؿؿؽـمطوتىماظؿؼرؼرمعـم‡طقطمعومدقؽؿؾفمدقاءمعـمحقٌمعقضقعماظؿؼرؼرمأومذؽؾفمأ -

مؼؿؿؽـمطوتىماظؿؼرؼرمعـمعراجعفمتؼرؼرهموسرضفمظألصؽورماظرئقلقيمواألصؽورماظػرسقيمظؾؿقضقع. -

ؼعطكمصرصيمأطدلمظؾؼورئمطلمؼلؿقسىمعومؼعفزمسـمادؿقعوبفمعـماٌرةماألو,مصقعقدمضراءةماظؿؼرؼرم -

مأطـرمعـمعرةمحؿكمؼؿؿؽـمعـمادؿقعوبم‣ؿقاة.

مإثؾوتمسؾكمحودثيم‣ددةمأومعقضقعم - ميؽـمادؿكدامماظؿؼورؼرماٌؽؿقبيمماٌلؿؼؾؾمطدظقؾمأو

مععني.م

 .ثاًَٛا: إَٔاع انرماسٚش

م,ماظؿؼورؼرماظشػقؼيمواظؿؼورؼرماظؽؿوبقي:ػـوكمغقسونمعـماظؿؼورؼر

ماظشػقؼي -1 مم:اظؿؼورؼر ماشلوتػ, مررؼؼ مسـ مأو مذكصقًو متؾؾقغفو مإمموتشؿؾ‧رى ماظيتمأدت األدؾوب

ماال‥راصوتموهؾقؾمشلذهماألدؾوبموعـمثؿماضذلاحوتمظؾؼضوءمسؾكمأدؾوبماال‥راصوت.

سودةمعومؼؽقنمػـوكمأدسمعقضقسيمظؿـظقؿمسؿؾقيمطؿوبفماظؿؼورؼرمعـمحقٌمذؽؾفومم:اظؿؼورؼرماظؽؿوبقي -2

موعقاسقدمطؿوبؿفومواظشكصماظذيمؼرصعمإظقفمطؾمتؼرؼرمعـفو.

م:ظؽؿوبقيماىقدةخصوئصماظؿؼورؼرما

ػفؿموظؽـمظقسمبوظضؾطمطؿومضصدهماظؽوتى,مػفؿمعومؼؼصدهماظؽوتىمعـفو,مأومضدمت‰طـرلامعـماظؿؼورؼرمتؽؿىموالمؼ‰

م‧ىمأنمتؿقصرمصقفماًصوئصماظؿوظقي:مًاوحؿكمؼؽقنماظؿؼرؼرمجقد

مدوسدمذظؽمسؾكمصفؿ - مطؾؿو مواضقي ماٌلؿكدعيمماظؿؼرؼر مطوغًماظؾغي مصؽؾؿو ماظقضقحمواظؾلوري,

معضؿقنماظؿؼرؼر.

مادؿكدامم - مبعدم موذظؽ ماظؿؼرؼر, مإظقف مؼرصع ماظذي مظؾشكص مواظـؼو ماظؿعؾقؿل ماٌلؿقى عراسوة

ماٌصطؾقوتماظػـقيماٌعؼدةمواظيتمعـماٌؿؽـمتػودىمتضؿقـفومماظؿؼرؼر.
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اظلرسيممرصعماظؿؼرؼر,موخوصيمماألعقرماٌلؿعفؾيمواظيتمتـطقيمسؾكموجقدما‥راصوتمخطرلةم -

معلؿعفؾيمطوظـؼصمم․زونماٌقادماًوممواظذيمؼمثرمسؾكمادؿؿرارؼيماإلغؿوج.مأومأعقر

مواظذيم - ماٌؿؾ مووـىماظؿطقؼؾ ماإلعؽون مبؼدر ماظرئقلقي موبوألصؽور مبوٌعـك ماٌكؾ مشرل االخؿصور

مثـوءمضراءةماظؿؼرؼر.أؼمدىمإمصؼدماظؼورئمظذلطقزهمواػؿؿوعفم

ماٌؿلطدمعـفومأوماٌـؾؿيمبدظقؾمأومبرػون.اظدضيممدردماألرضومموتقخلمإؼرادمايؼوئؼم -

م,اظذلطقزمسؾكماشلدفمعـمطؿوبفماظؿؼرؼرمأثـوءمطؿوبؿف,موػؾماشلدفمعـماظؿؼرؼرماظؿزوؼدمبوٌعؾقعوتمصؼط -

موبـوءمسؾكمذظؽمؼقردمطوتىمم,أممإسطوءمصؽرةمسـمغؿوئٍماظعؿؾ متقصقوتم, أممتؼدؼؿماضذلاحوتمأو

مظؿؼرؼر.اظؿؼرؼرماٌعؾقعوتماٌؿعؾؼيمبوشلدفمعـما

موضدمتؿكذماظؿؼورؼرماظؽؿوبقيماحدماألذؽولماظؿوظقي.

 ماحملودؾقي مطوظؿؼورؼر مصؼط مأرضوم مسؾك ماظؿؼورؼر مػذه مهؿقى مإذ مرضؿقي. مػذهمم,تؼورؼر متؿضؿـ وضد

ماظؿؼورؼرمأرضوعوم•ردةمأومسالضوتمبنيماألرضوممطؿعدالتمأومغلى.

 تريمألرضوممسؾكمػقؽيمأسؿدةمأومدوائرمردقممبقوغقي.متلؿكدمماظردقمماظؾقوغقيمواظيتمػلمسؾورةمسـم

م.وتقصرموضًماٌدراءمظؾـظرممتػوصقؾماألرضومم,ماظؿؼورؼرماظؽؿوبقيمحقٌمتظفرماظـؿوئٍمبقضقح

 تؼورؼرمإغشوئقي.مواظيتمتلؿكدممظؾؿقضقحموبقونمعدىمتؼدمماظعؿؾقوتمبطرؼؼيمإغشوئقيموبدونمادؿكدامم

ماألرضوم.

 معـماألذؽولماظلوبؼي.ممماظؿؼورؼرماظيتمتلؿكدممأطـرمعـمذؽؾ

مأوم مإماألرضوم مبوإلضوصي ماإلغشوئقي ماظطرؼؼي متلؿكدم محقٌمضد ماظؽؿوبقي ماظؿؼورؼر مايولممععظؿ مػق وػذا

ماظردقمماظؾقوغقي.

 ثانثًا: رلاالخ ذماسٚش عري األداء.
طؾمربعمم%طؾمذفرم,مصؼدمؼؿؿمتؼدميفومسؾكمأدوسمزعينمأيمطؾمصذلةمععقـيم,ػـوكمسدهمأدسمظؿؼدؼؿماظؿؼورؼر

م.م.$. غفمؼؿؿمإسدادمتؼرؼرموضًماغؿفوءمطؾمعفؿيمعـماٌفوممأوضدمؼؿؿمتؼدميفومسؾكمأدوسماٌفوم,مأيممدـف,.

خوصيماٌشورؼعماظضكؿيمواظيتمتشؿؾمأطـرمم,احملددةمماٌشروعمأومضدمؼؿؿمتؼدميفومسؾكمأدوسماٌشورؼع

مشؿؾ:نمأػؿماجملوالتماظيتمتغطقفوماظؿؼورؼرمضدمتنعـمعقضع.موسؿقعومص

اظؿؼورؼرماحملودؾقي,موػكماظؿؼورؼرماٌؿعؾؼيمبـؿوئٍمأسؿولماٌشروعماحملودؾقيموتصقرماظقضعماٌوظلم -

مظف,موتشؿؾماظؿؼورؼرماحملودؾقيمأؼضوماظؿؼورؼرماظيتمتؿعؾؼمبوٌقاردماٌوظقيمواظـػؼوتمواإلؼرادات.

تؼورؼرمأوضوتمم:اظؿؼورؼرماإلغؿوجقيوضدمتشؿؾمم,اظؿؼورؼرماإلغؿوجقي,مأيماظؿؼورؼرماٌؿعؾؼيمبعؿؾقوتماإلغؿوج -

م مطؿقوتماإلغؿوجمم-اإلغؿوج مم-تؼورؼر متؽوظقػماإلغؿوج مم-تؼورؼر ماإلغؿوج مجقدة مأواعرمم-تؼورؼر تؼورؼر

متؼورؼرمغلؾيماظؿوظػمعـماٌقاد.م–تؼورؼرماظقضًماظضوئعمم-اإلغؿوج
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معـمأػؿقيمواظؿؼورؼرماظؿلقؼؼقي,م‧ىماالػؿؿومممبؿوبعيمأداءمأغشطيماظؿلقؼؼموذظؽمٌومشل - ثرمطؾرلمأو

مسؾكمغؿوئٍمأسؿولماٌشروع.

موتؿضؿـ - مم–تؼورؼرماالخؿقورمواظؿعنيمم:تؼورؼرم•ولماألصراد, تؼورؼرماظروحمم–تؼورؼرماظؿدرؼىمواظؿطقؼر

 اٌعـقؼي.

م%أومصوحىماٌشروع$مميؽـموضعمخطي,ممبشورطيمصرؼؼماظعؿؾ,م مؼ‰ؼدممعـمتؼورؼرمإماٌدؼر مسؾكمعو وبـوء′

متطقؼرماألداءمواالرتؼوءممبلؿقىماإلغؿوجقيمأوماًدعوتماٌؼدعي.ظؾعؿؾمسؾكم

مَشاط مجاػٙ

ضؿمععماجملؿقسيمبزؼورةمعـشلةمعـماٌـشكتماظصغرلة,موحوولمبؾطػموظؾوضيمأنمهصؾمسؾكمععؾقعوتمسـم

تؾؽماٌـشلة,موسؾقؽمأنمتذطرمٌـمتؼوبؾفؿمأنماظغرضمعـمتعؾؽيماالدؿؾوغيمػقمظؾؿدرؼىموأسؿولماظؾقٌم

مظغرضمآخرمحؿكمتؽلىمثؼؿفؿ.وظقسم

ماظعؾورة/اظلمال.ماظرضؿماٌكؿورمأعوممؼؼوبؾاٌربعماظذيمم$م√%وضعمسالعيممغلعؾ

مم:األرضومعػؿوح

ممممممم$ممشرلمواضح3ؼقجدمممممممممممممممممممم%ممال$ممم2$مؼقجدممممممممممممممممممم%1%مممممممممممممممممممممممممممممممممم

 ادلٕاسد انثششٚح( 5)
 3 2 1 انؼثاسج / انغئال و

م1
ممممظدىمإدارةماٌقاردماظؾشرؼيمخطيمواضقيمظؿـظقؿماظعؿؾ

م5
مممم‡ؿورماإلدارةماظشكصماٌـودىمظؾقزقػيماٌـودؾي

م3
ممممظدىماإلدارةمدقوديمواضقيمشلقؽؾيماظؿـؿقيماإلدارؼي

 اإلداسج ادلانٛح( 5)
 3 2 1 انؼثاسج / انغئال و

م4
ممممررؼؼيمظؼقوسمغؿوئٍماألسؿولظدىماإلدارةماٌوظقيم

م5
ممممؼقجدمبوٌـشلةمغظوممعوظلمواضحم%علؿـدات,مدصوترمودفالتم‣ودؾقي,مضقائؿمعوظقي$

مممم$هؿػظماإلدارةم„ؿقعماٌلؿـداتماٌوظقيم%صقاترلمذراءموبقع,مصقرمذقؽوت,مطشقفمايلوبماظؾـؽلم6

 انرغٕٚك( 3)
 3 2 1 انؼثاسج / انغئال و

م7
ممممظؾؿزؼٍماظؿلقؼؼلم%‡طقطماٌـؿٍمأوماًدعي,ماظؿلعرل,ماظذلوؼٍ,ماظؿقزؼع$ؼقجدمخطيم

م8
ممممؼقجدمبوٌـشلةمخطيمظؾذلوؼٍمظؾؿـؿٍم/اظلؾعي/ماًدعيم%إسالن,مدسوؼي,متلقؼؼمعؾوذر...إخل$
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م9
ممممعقضعماٌـشلةمعـودىمظؿلقؼؼماٌـؿٍم/اظلؾعي/ماًدعي

10 
ؼقجدمظدىماٌـشلةمخطيمتلقؼؼقيم%هدؼدماٌـؿٍ,موصػماظعؿقؾ,مذرحماألدعورمعؼورغيمبوٌـوصلني,م

مطقػقيماظؿقزؼعموخدعيماظعؿالء,ماظلققماٌلؿفدصي,مدراديماٌـوصليمماظلقق$م

ممم

 يراتؼح أداء ادلششٔع( 4)
 3 2 1 انؼثاسج / انغئال و

11 
ممممعلؿقىماألداءماٌطؾقبؼقجدمععوؼرلمواضقيمألدؾقبماظعؿؾمتعؽسم

12 
ممممؼقجدمضقوسمظألداءماظػعؾلمبشؽؾمواضحم%أدؾقسل,مذفري,مربعمدـقي,مغصػمدـقي,مدـقي$

13 
ممممؼقجدمضقوسمظألداءماظػعؾلماظذيمؼؿؿمعؼورغؿفمععماٌعوؼرلماظيتممتموضعفومعلؾؼًو

14 
ممممتؼقمماإلدارةمبو‡وذماإلجراءاتماظؿصققققيمبشلنماإل‥راصوت

 ٔيشاسكح انؼايهني انمٛادج( 5)
 3 2 1 انؼثاسج / انغئال و

15 
ممممتشفعماإلدارةماظعوعؾنيمسؾكمأداءماألسؿول

 16 
ممممأدؾقبماظعؿؾمواضحمىؿقعماظعوعؾني

17 
ممممؼشوركماظعوعؾقنممخططماٌمدليموتطقؼرػو

18 
ممممتؼقمماٌـشلةمبؿدرؼىموتطقؼرمأداءماظعوعؾني

19 
ممممتؼوبؾفؿماظيتماٌشؽالتمسؾكمهدؼداٌـشلةماظعوعؾنيممتشفع

20 
مممماظشػقؼيمواظؽؿوبقيمظؿطقؼرماظعؿؾماظؿؼورؼرمتقزقػاٌـشلةممتشفع
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اء
َ
شاخ األد

َّ
ئش

ُ
 ي

سزؼزيماظطوظؾـ/ـي,مٌعرصيمعدىمادؿػودتؽمعـمجؾليم"إدارةماظعؿؾقوتموتطقؼرماألداء"مضؿمبؼقوسمعمذراتم

ماىؾليماظؿدرؼؾقي:األداءماآلتقيمعـمخاللم․رجوتمتعّؾؿم

ش  مم
َّ
ئش

ُ
اء ي

َ
ماألد

م1
مأذطرماىقاغىماألدودقيمإلدارةمسؿؾقوتماٌشورؼع.

م2
موضحماٌراحؾماظيتممترمبفومسؿؾقيم‡طقطماٌقاردماظؾشرؼي.

م3
مبق‴ـمدورماظـظومماٌوظلمماٌـشلةماظصغرلة.

م4
مأذطرمسـوصرماٌزؼٍماظؿلقؼؼكموأػؿقؿف.

م5
ماظؿلقؼؼقي.غوضشمعؽقغوتماًطيم

م6
مسددماًطقاتماألدودقيمألدؾقبمععوؼرلماظعؿؾ.

م7
موضحماٌؼصقدمعـمتؼورؼرماألداء.

 دلشاجغ ادلصادس ٔ
 %مم$.مإدارةماٌشروسوتماظصغرلة.مدارماظػفرمظؾـشر,ماألردن.2001أبقماظـقاسؿ,مسؾدمايؿقدمعصطػكم

 ماظلؾؿل ماظصغرلة اٌـشكت إلدارة اظعصرؼي اٌػوػقؿ م$.1999%م‣ؿد سؾل,  ظؾطؾوسي شرؼى دار,

 ,ماظؼوػرة.واظؿقزؼع واظـشر

 محلـ ,‣ؿد سؿود اظعزؼز, سؾد ماٌشروسوت %د.ت$.محلني أد, ماىوععوتمإدارة ماطودميقي ,

مةم,ماظؼوػرة.االػؾقي,مبراعٍماالعؿماٌؿقد

 %مؼوػرة.م$.مإدارةماٌشروسوتماظصـوسقيماظصغرلة,معرطزماظؿعؾقؿماٌػؿقح,مجوععيماظ1993سالم,مزلرلم

 مارمحوصظ,مد3,اٌمدلوتماظصغرلة:مإدارتفوموعمذراتمنوحفو.مطمػـ$.1429%مغوؼػمصالحم,اظغؿري,

 مجدة,ماٌؿؾؽيماظعربقيماظلعقدؼي.

 م ماٌشروسوت مادارة مععفد ماظؼقعقي مظؾؿؼوؼقس ماالعرؼؽل ماٌعرمالمم$.2000%اٌعفد دارةماظدظقؾ

 اٌشروسوتم,ماالصدارماظـوظٌ.

م

م

م-------------------------متم‟ؿدماهللمم-------------------------


