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لَِّف هذا الكتاب بموجب القرار الوزاري  261/ 2019 
ُ
اأ

جميع حقوق الت�أليف والطبع والن�شر حمفوظة لوزارة الرتبية والتعليم،

 
ً
 وال يجوز الـطـبع اأو الـت�سوير اأو اإعـادة ن�سخ الـكتاب كــاماًل اأو مــجزاأ

 اأو ترجمته اأو تخزينه يف نطاق ا�ستعادة املعلومات  بهدف جتاري باأي �سكل من االأ�سكال

 اإال باإذن كتابي م�سبق من الوزارة، ويف حالة االقتبا�س الق�سري يجب ذكر امل�سدر.

تم اإدخال البيانات والتدقيق اللغوي والر�سم والت�سميم واالإخراج 

في مركز اإنتاج الكتاب المدر�سي بالمديرية العامة لتطوير المناهج

ُة اْلَمَهاراُت اْلَحياِتيَّ
ريادة األعمال
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َ
َوْل���ي
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َّ
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اآلــه  وعلى  حممد  �سيدنا  املر�سلني،  اأ�ــســرف  على  وال�سالم  وال�سالة  العاملني،  رب  هلل   احلمد 

و�سحبه اأجمعني،،،

�سعت وزارة الرتبية والتعليم اإىل تطوير املنظومة التعليمية يف جوانبها املختلفة؛ ملواكبة التطورات 

املت�سارعة يف جمال املعرفة والتقانة، وتلبية متطلبات موؤ�س�سات التعليم العايل، واحتياجات املجتمع 

الُعماين و�سوق العمل، وهي بذلك تتوافق مع اأهداف روؤية عمان 2040 وركائزها التي اأكدت اأهمية 

رفع جودة التعليم وتطوير املناهج الدرا�سية والربامج التعليمية؛ الإعداد متعلم معتز بهويته، مبدع 

ومبتكر، ومناف�س عامليًّا يف جميع املجاالت.

الوطنية  واال�سرتاتيجية  ال�سلطنة،  يف  التعليم  فل�سفة  مع  من�سجمة  الدرا�سية  املناهج  جاءت  كما 

على  واحلر�س  للمتعلمني،  املتكاملة  ال�سخ�سية  لبناء  املنا�سبة  الفر�س  تهيئة  يف   2040 للتعليم 

امتالكهم مهارات امل�ستقبل؛ كريادة االأعمال واالبتكار، واأخالقيات العمل، والتعامل مع معطيات 

التكنولوجيا احلديثة واإنتاج املعرفة، وتعزيز مهارات التفكري والبحث العلمي، ورفع م�ستوى وعيهم 

بالق�سايا االإن�سانية، وقيم ال�سالم واحلوار، والت�سامح والتقارب بني الثقافات.

وميثل هذا الكتاب املدر�سي ترجمة للمحتوى املعريف واملهاري للمنهاج الدرا�سي، وقد و�سع لي�سرت�سد 

به املعلم واملتعلم للو�سول اإىل معلومات �ساملة ومتنوعة، والكت�ساب مهارات تعليمية خمتلفة؛ لتحقيق 

ما ت�سبو اإليه الوزارة من اأهداف تربوية، وغايات �سامية ت�سهم يف تقدم هذا الوطن العزيز حتت 

ظل القيادة احلكيمة ملوالنا ح�سرة �ساحب اجلاللة ال�سلطان هيثم بن طارق املعظم -حفظه اهلل 

ورعاه-.

والّلـه ولـي التوفيق

تقديم

د. مديحـة بنت اأحمـد ال�شيبانيـة

وزيـرة التربيـة والتعليـم
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عزيزي الط�لب / عزيزتي الط�لبة:

ياأتي كتاب املهارات احلياتية لل�سف العا�سر مبا يت�سمنه من مهارات، ومعارف، وقيم، واجتاهات تاأكيًدا 

 للتوجيهات ال�سامية حل�سرة �ساحب اجلاللة ال�سلطان هيثم بن طارق املعظم - حفظه اهلل ورعاه - 

2020( على اأهمية قطاع املوؤ�س�سات ال�سغرية واملتو�سطة وقطاع ريادة االأعمال ودورها  )فرباير 

�سرورة  اإىل  اأ�سارت  التي   2040 عمان  لروؤية  وتنفيًذا  الوطني،  االقت�ساد  منظومة  يف  االأ�سا�سي 

االهتمام بريادة االأعمال واأهميته يف دعم االقت�ساد الُعماين، ودور االأفراد واملجتمع يف دعم عجلة 

تطوير  ور�سالتها يف  روؤيتها  اأداء  والتعليم يف  الرتبية  وزارة  لدور  وا�ستمراًرا  االقت�سادية،  التنمية 

مناهج املهارات احلياتية مبا يتالءم مع حاجاتهم ال�سخ�سية واأهداف املجتمع وغاياته التي من 

�سمنها رفد �سوق العمل بالكفاءات الوطنية املت�سلحة بقيم املواطنة ال�ساحلة ومهارات امل�ستقبل.

لقد مت اإعداد كتاب املهارات احلياتية لل�سف العا�سر ليعطي ُبعًدا وا�سًعا لريادة االأعمال؛ اإذ ُيعدُّ 

اأول منهاج تعليمي ت�سدره وزارة الرتبية والتعليم ُتعنى جميع وحداته الدرا�سية بريادة االأعمال؛ 

حيث ا�ستمل على اأربع وحدات درا�سية؛ فجاءت الوحدة االأوىل مدخاًل للتعرف اإىل ريادة االأعمال 

من حيث مفهومها وعنا�سرها وعوامل ت�سجيعها والتحديات التي تواجهها، باالإ�سافة اإىل �سمات 

رائد االأعمال ومهاراته وتكوين فرق العمل داخل املوؤ�س�سة الريادية، اأما الوحدة الثانية فقد اهتمت 

االأفكار  توليد  واآليات  طرائق  بع�س  على  والتدرب  االأعمال،  ريــادة  يف  واأهميته  االإبــداع  بتعريف 

الريادية التي �ستهيء للدخول اإىل الوحدة الثالثة الختبار مدى جدواها وفاعليتها من خالل اأمناط 

التخطيط املختلفة للم�ساريع الريادية بدًءا من خمطط منوذج العمل التجاري، وخمططات درا�سة 

الريادية،  الفكرة  فاعلية  مدى  على  حكم  اإ�سدار  يف  معينة  �ستكون  التي  االقت�ساددية  اجلــدوى 

واإمكانية حتقيق الربح يف حال تنفيذها على اأر�س الواقع، اأما الوحدة الرابعة واالأخرية فقد �سلطت 

ال�سوء على املوؤ�س�سات ال�سغرية واملتو�سطة يف �سلطنة عمان واأنواعها وت�سنيفاتها وبرامج متويلها 

وتدريب رائدي االأعمال عن طريق احلا�سنات احلكومية واخلا�سة بال�سلطنة.

المقدمة
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لتكون  الطالب  ن�ساط  اإعداد كرا�سة  املدر�سي فقد مت  للكتاب  املتنوعة  االأن�سطة  تتفاعل مع  وحتى 

متنوعة  وعنا�سر  من مالحق  معه، مبا حتتويه  متواز  وت�سري يف خط  الكتاب  من  يتجزاأ  ال  جزًءا 

لتقومي مدى تعلمك للمعارف واملهارات والقيم التي تعر�ست لها يف اأن�سطة الكتاب.

جميع  مبمار�سة  االلتزام  اأهمية  اإىل  ندعوك  للكتاب-  التعلم  خمرجات  تتحقق  -وحتى  وختاًما 

االأن�سطة التي ت�سمنها الكتاب املدر�سي والكرا�سة امل�ساحبة له، والبحث عن كل ماهو جديد يف 

عامل ريادة االأعمال؛ حتى ت�ستفيد منها يف تطوير نف�سك وقدراتك و�سماتك ال�سخ�سية لتكون رائد 

اأعمال ناجًحا، ت�سهم يف حتقيق ذاتك، وتنمية اقت�ساد بلدك. 

راجني لك حتقيق اأق�سى فائدة ممكنة من تعلم حمتوى هذا الكتاب.

املوؤلفون            
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مدخل اإىل ري�دة الأعم�ل

Introduction to Entrepreneurship

الوحدة األولى 

خمرجات التعّلم للوحدة

تو�شيح املق�شود بري�دة الأعم�ل واأهميته�.  1

درا�شة ح�لت لرائدي الأعم�ل يف �شلطنة ُعم�ن.   2

تو�شيح اأهمية اللتزام ب�أخالقي�ت ري�دة الأعم�ل يف العمل الري�دي.  3

ربط جن�ح رائد الأعم�ل مبدى امتالكه لل�شم�ت وامله�رات الري�دية.  4

تقدير اأهمية العمل �شمن فريق لنج�ح املوؤ�ش�ش�ت الري�دية.  5

13



الوحدة األولى:  مدخل إلى ريادة األعمال

14

تنبهت  ما  وهذا  وازدهارها،  الدول  باقت�ساديات  للنهو�س  ا�سرتاتيجًيا  خياًرا  االأعمال  ريادة  تعد 

اإليه ال�سلطنة وفق روؤيتها اال�سرتاتيجية 2040، التي جعلت �سمن اأولوياتها حتقيق اقت�ساد متنوع 

وم�ستدام قائم على التقنية واملعرفة واالبتكار، ورغم ذلك فالطريق نحو الريادة حمفوف بالكثري 

ت�سهم يف  اقت�سادية مبنية على خطط علمية  روؤية  ت�ستدعي وجود  التي  والتحديات  املخاطر  من 

التقليل من اآثار تلك التحديات وتفتح جماالت عديدة ت�ساعد يف حتقيق اأهداف املوؤ�س�سة الريادية 

والو�سول بها اإىل النجاح املن�سود بثقة واقتدار. 

طموحه  اإىل  الو�سول  يف  وت�ساعده  االأعمال،  رائد  اأهــداف  حتقق  الريادية  الروؤية  وفق  العمل  اإن 

واملكانة  بها؛  يت�سم  اأن  واأخالقيات يجب  بناء جمتمعه وفق منظومة قيمية  للم�ساهمة يف  وغاياته 

اأن  ينبغي  التي  واملهارات  ال�سمات  من  اإىل جمموعة  باالإ�سافة  الوفري  الربح  االجتماعية وحتقيق 

يتحلى بها، ولعل من اأبرزها العمل �سمن فريق؛ اإذ تعد �سرورة من �سرورات العمل الريادي لتاأمني 

ا�ستدامة العملية الريادية وموؤ�س�ساتها وحتقيق الغاية من تاأ�سي�سها واإن�سائها. وتهدف هذه الوحدة 

اإىل تقدمي بع�س املعلومات املتعلقة بريادة االأعمال بدءا من مفهومها واأهميتها والعوامل امل�سجعة 

لها، والتحديات التي ميكن اأن يواجهها رائد االأعمال واالأخالقيات وال�سمات واملهارات التي ينبغي 

اأن يتحلى بها، مع ت�سليط ال�سوء على منظومة العمل �سمن فريق يف املوؤ�س�سة الريادية واأهميته يف 

حتقيق اأهدافها والغاية من تاأ�سي�سها.

مقدمة الوحدة



الدرس األول

م�هية ري�دة الأعم�ل

What is Entrepreneurship?

مقدمة

جعلت  التي  تلك  اأبرزها  من  ولعل  االأعمال،  ريــادة  ماهية  تو�سيح  حاولت  التي  املفاهيم  تتعدد 

حمور تركيزها العنا�سر الرئي�سة التي جمعت اأركان ريادة االأعمال يف ا�ستقاللية العمل الريادي، 

وتقدميه ملنتجات اأو خدمات تتميز باالإبداع والتفرد، باالإ�سافة اإىل قدرته على املخاطرة يف مواجهة 

التحديات املحتملة مبختلف مراحل العمل الريادي؛ وذلك �سعًيا لتحقيق اأهداف املوؤ�س�سة الريادية 

العوامل  من  تنطلق  علمية  لدرا�سات  وفًقا  واملجتمعية،  واالأ�سرية  ال�سخ�سية  املجاالت  يف خمتلف 

امل�سجعة للبدء بامل�سروع الريادي وحتديد املخاطر املتوقع مواجهتها، مع �سرورة التحلي باأخالقيات 

العمل الريادي، فالعمل الريادي ال يرتبط بتحقيق الطموح ال�سخ�سي فقط، بل ينبغي اأن يراعي 

االأخالقيات والقيم التي ُتعدُّ من الركائز املهمة لكل موؤ�س�سة ريادية ناجحة.

يتوقع من الط�لب بعد النته�ء من تنفيذ اأن�شطة الدر�س اأن:

ف مفهوم ريادة االأعمال.  يعرِّ 	n

يبنيِّ فوائد ريادة االأعمال على الفرد واالأ�سرة واملجتمع. 	n

ح العوامل امل�سجعة لريادة االأعمال.  يو�سِّ 	n

يعطي اأمثلة على بع�س خماطر ريادة االأعمال يف بيئته املحلية. 	n

يربط بني جناح  املوؤ�س�سة الريادية والتزامها باأخالقيات ريادة االأعمال. 	n

ق درا�سة حالة على اأحد امل�ساريع الريادية يف بيئته. يطبِّ 	n

ر اأهمية ريادة االأعمال يف دعم االقت�ساد الوطني. يقدِّ 	n
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الوحدة األولى:  مدخل إلى ريادة األعمال

مفهوم ري�دة الأعم�ل ن�شاط )1(  

ل ر وت�أمَّ فكِّ

ت�أمل ال�شكل الذي

اأم�مك .. 

م� الرابط بينه وبني 

ري�دة الأعم�ل؟

ُعماين طموح،  �ساب  حممد 

ريادي  الإقامة م�سروع  ي�سعى 

امل�ستلزمات  بــتــوفــري  ُيــعــنــى 

ــة ملــحــالت  ــث الــطــبــيــة احلــدي

قد  مما  وبالرغم  ال�سيدلة، 

عقبات  من  م�سروعه  يواجه 

قرر  اأنــه  اإال  جناحه  يف  توؤثر 

على  ــذه  ــفــي ــن وت  املـــخـــاطـــرة 

اأر�س الواقع.

تعاين  ُعمانية  �سابة  مـــرمي 

مـــن فـــقـــدان �ــســمــعــهــا منذ 

الــ�ــســغــر تــتــمــتــع مبـــهـــارات 

تاأ�سي�س  مــن  نتها  مكَّ كثرية 

الــذي  اخلـــــا�ــس،  م�سروعها 

اأن  خــاللــه   مــن  ا�ستطاعت 

جديًدا  منتًجا  م  وتقدِّ تبدع 

حقق لها الكثري من االأرباح.

اأخــوان تخرجا  خ�لد ونــدى 

الت�سميم  كليات  اإحــدى  من 

اال�ستقاللية؛  يف  ولرغبتهم 

ن�ساطهما  تــاأ�ــســيــ�ــس  قــــررا 

التجاري يف جمال الت�سميم.

احل�لة الث�لثةاحل�لة الث�نيةاحل�لة الأوىل 123

خطوات الن�ش�ط

اقراأ احلاالت االآتية.    n
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1الدرس  األول

ناق�س وزمالوؤك يف املجموعة احلاالت الثالث، وا�ستنتج من كلٍّ منها عن�سًرا واحًدا من عنا�سر    n

ريادة االأعمال.

اعر�س ما تو�سلتم اإليه اأمام املجموعات االأخرى للو�سول اإىل العنا�سر الثالثة  الرئي�سة لريادة    n

االأعمال. 

ن يف كرا�سة ن�ساط الطالب �سفحة )14( ما يعر�سه املعلم من عنا�سر ريادة االأعمال، ثم  دوِّ   n

طابق بني كل عن�سر والتعريف املنا�سب له.

ن مع زمالئك يف املجموعة مفهومكم اخلا�س عن ريادة االأعمال.  كوِّ   n

نه  قارن اإجابتكم ملفهوم ريادة االأعمال بنموذج االإجابة ال�سحيحة الذي �سيعر�سه املعلم، ثم دوِّ   n

يف كرا�سة ن�ساط الطالب �سفحة )15(.

ارجع  اإىل بند )فكر وت�أمل(، واربط بينه وبني ما تعلمته من مفهوم ريادة االأعمال  وعنا�سره.   n

ت�شجع روؤية ُعم�ن 2040 على اإعط�ء القط�ع اخل��س دور الري�دة، 

ومتكينه من ت�شيري عجلة التنمية القت�ش�دية املتوازنة، وتطوير 

قط�ع�ت اإنت�جية حرة حم�فظة على البيئة وثق�فة املجتمع.
اإ�ش�ءة ري�دية
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الوحدة األولى:  مدخل إلى ريادة األعمال

اأ�شف اإىل معلوم�تك

اقراأ املعلوم�ت الآتية، ثم اأجب عن الأ�شئلة الواردة يف كرا�شة ن�ش�ط الط�لب �شفحة )15(:

يعي�س الفرد يف احلياة وهو مليء بالطموحات واالأهداف التي تعك�س دوافع مت�س 

اجتماعية،  مكانة  حتقيق  يف  فالرغبة  واملجتمعية،  واالأ�سرية  الذاتية  احتياجاته 

واكت�ساب االأرباح، وحتقيق اال�ستقراراالأ�سري والنف�سي، وحل م�سكالت الباحثني 

عن عمل يف املجتمع، جميعها رغبات تدفع هذا االإن�سان للبحث عن و�سائل تعينه 

يف حتقيقها واإ�سباعها �سمن اأطر علمية ت�ستند اإىل خطوات مدرو�سة بعناية، وهو 

 Entrepreneurship وترجع ريادة االأعمال .Entrepreneurship ما توفره ريادة االأعمال

اإىل الكلمة الفرن�سية  Entreprendre والتي تعني بادر، وهي توحي بفكرة اتخاذ قرار 

اأو اإجراء وال تركز على النتيجة التي ميكن اأن تظهر بعد هذا االإجراء، وهذا يدل 

على اأن ريادة االأعمال تركز على املبادرة واملباداأة يف الدخول اإىل عامل االأعمال، 

وتدفع به نحو البدء باخلطوات االأوىل الإن�ساء م�سروعه الريادي امل�ستقل، فرحلة 

ال�سفر �سمن مراحل العمل الريادي لي�ست باالأمر ال�سهل فقد حتتمل خماطر قد 

يواجهها رائد االأعمال وحتتاج منه التحلي باملهارات وال�سمات الالزمة ملواجهتها 

وال�سرب والتاأين حتى يحقق اال�ستقرار والثبات يف م�سروعه. 

وهناك من يخلط بني ريادة االأعمال والعمل احلر نتيجة الرتباط كل منهما بعن�سر 

اال�ستقاللية؛ اإال اأنهما يختلفان يف باقي العنا�سر االأخرى؛ فالعمل احلر يتحمل 

العنا�سر  اإحدى  فيها  املخاطر  تعد  التي  االأعمال  بريادة  باملقارنة  قليلة  خماطر 

االإبداع  من  يجعل  ال  احلر  العمل  اأن  اإىل  باالإ�سافة  عليها،  تقوم  التي  الرئي�سية 

�سرًطا اأ�سا�سًيا يف املنتجات واخلدمات التي يقدمها، بعك�س ريادة االأعمال التي 

ترتكز اأ�سا�ًسا على االإبداع يف منتجاتها واخلدمات التي تقدمها.
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1الدرس  األول

ت�أمل العب�رة الآتية .. هل تتفق معه�؟ ومل�ذا؟  

 »اإن اأ�شمى غ�ي�ت ري�دة الأعم�ل هي 

حتقيق الطموح ال�شخ�شي للفرد.«

فوائد ري�دة الأعم�ل ن�شاط )2(  

ل ر وت�أمَّ فكِّ

خطوات الن�ش�ط

اقراأ حالة )يا�سر( االآتية:   n

اإىل البحث عن عمل يوفر  ي��شر �سابٌّ ُعماين ح�سل على دبلوم التعليم العام فتطلع 

له والأ�سرته الدخل املنا�سب، ويف اأثناء بحثه عن عمل �سادفته م�سكلة التنقل من مكان 

با�ستخدام تطبيق  بالنقل واملوا�سالت  ُتعنى  اإن�ساء �سركة  اآخر فخطرت لديه فكرة  اإىل 

اأحد  مع  بالتعاون  هذا  مل�سروعه  خطة  بو�سع  يا�سر  قام  الذكية.  الهواتف  يف  اإلكرتوين 

اخلرباء يف جمال ريادة االأعمال، وقدم اجلدوى االقت�سادية للم�سروع اإىل اأحد امل�سادر 

التمويلية يف ال�سلطنة والذي اأجاز امل�سروع ووافق على تقدمي التمويل املنا�سب له. با�سر 

يا�سر يف تنفيذ امل�سروع؛ وذلك بالرتويج للتطبيق يف برامج التوا�سل االجتماعي، وتوفري 

ق اأرباًحا عالية اأ�سهمت يف تعزيز  و�سائل النقل املختلفة للزبائن، فتفاعل معه املجتمع، وحقَّ

طموحه ال�سخ�سي والو�سول اإىل املكانة االجتماعية التي حلم بها، ومل تقف اأرباح امل�سروع 

على ال�سعيد ال�سخ�سي بل الم�ست اأ�سرة يا�سر، فا�ستبدل منزلهم القدمي باآخر جديد، 

ف يف م�سروعه اأخته، وعدًدا من الباحثني عن عمل يف املنطقة التي يعي�س بها، واأ�سهم  ووظَّ

ا اأدى اإىل اإيجاد جمال  ا اقت�ساديًّ يف تنمية خرباتهم وكفاءتهم العملية، وحقق بذلك منوًّ

ع على تنمية احلركة ال�سياحية داخل البالد.  خدمي جديد نفع به اأفراد املجتمع و�سجَّ
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الوحدة األولى:  مدخل إلى ريادة األعمال

ناق�س وزمالوؤك يف املجموعة حالة يا�سر باالإجابة عن االأ�سئلة االآتية:   n

n	هل ما قام به يا�سر يعدُّ عماًل رياديًّا ؟ وملاذا؟

ر اإجابتك. n	هل تقت�سر ريادة االأعمال على اأ�سحاب الدرجات العلمية العليا؟ ف�ِسّ

n	ما الفوائد ال�سخ�سية واالأ�سرية واملجتمعية التي ميكن ا�ستنتاجها من حالة يا�سر؟ 

واأ�سرية  �سخ�سية  فوائد  املعلم من   يعر�سه  ما  الطالب �سفحة )16(  ن�ساط  كرا�سة  ن يف  دوِّ   n

وجمتمعية لريادة االأعمال.

الأ�شبوع الع�ملي لري�دة الأعم�ل

فع�لية تنعقد خالل اأ�شبوع يف �شهر نوفمرب من كل ع�م، وتعدُّ من اأكرب الفع�لي�ت 

حقيقة،  الأفــكــ�ر  من  جتعل  ن��شئة  �شرك�ت  اأطلقوا  الذين  ب�ملبتكرين  حتتفل  التي 

ويهدف اإىل حتفيز ال�شب�ب لكت�ش�ف اإمك�ني�تهم وقدراتهم على ت�أ�شي�س م�ش�ريع يف 

جم�ل ري�دة الأعم�ل اخل��شة بهم.

اإ�ش�ءة ري�دية
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1الدرس  األول

اأ�شف اإىل معلوم�تك

اقراأ املعلوم�ت الآتية، ثم اأجب عن الأ�شئلة الواردة يف كرا�شة ن�ش�ط الط�لب �شفحة )17(:

اأدى الركود االقت�سادي يف خمتلف بلدان العامل يف العقد االأخري من القرن الع�سرين 

الباحثني عن عمل،  ارتفاع عدد  االآن وما خلفه من م�سكالت عديدة متثلت يف  وحتى 

وبطء عجلة التنمية االقت�سادية، وارتفاع اأ�سعار ال�سلع، وانت�سار الفقر واملجاعات اإىل 

البحث عن حلول ت�سهم يف التقليل من حجم هذه االأ�سرار وامل�سكالت الناجمة عنه، 

والعمل بوترية مت�سارعة اإىل اإيجاد منافذ اقت�سادية جديدة تقلل االأعباء امللقاة على 

احلكومات التي عانت ميزانيتها كثرًيا لتوفري م�ستلزمات العي�س الكرمي ملواطنيها. وتعدُّ 

ريادة االأعمال اأحد احللول املهمة التي جلاأت اإليها الكثري من الدول لعالج امل�سكالت 

التفاعل  على  لقدرتها  نظًرا  املا�سية؛  العقود  يف  االقت�سادية  التحوالت  عن  الناجمة 

لها  �سمح  والذي  امل�ستقرة،  وغري  واملتقلبة  املتغرية  االقت�سادية  البيئات  مع  االإيجابي 

د الكثري من التجارب العاملية على اأن ريادة االأعمال  بالبقاء وال�سمود واال�ستمرار. وتوؤكِّ

تعدُّ من اأهم حمددات وركائز النمو االقت�سادي، ورفع الكفاءة التناف�سية بني خمتلف 

لتحقيق  ا�سرتاتيجي  خيار  وهي  الــدول،  ملختلف  القومي  بالدخل  املرتبطة  القطاعات 

التنمية ال�ساملة وامل�ستدامة وال�سبيل الناجح ملواجهة التحديات التي تعيق عملية التنمية 

االقت�سادية. ويف ال�سنوات االأخرية اأ�سبح هناك اعرتاف متزايد بالدور املهم واملحوري 

اأي بلد، بل هو عن�سر ال غنى عنه  التنمية االقت�سادية يف  املنوط بريادة االأعمال يف 

االأعمال ودعمها  ريادة  فوائد  اأهم  ولعل من  واالزدهــار،  والتطور  النمو  ين�سد  بلد  الأي 

لالقت�ساديات ب�سورة عامة، ولالقت�ساد الوطني الُعماين ب�سورة خا�سة هي:

خلق فر�س عمل جديدة يف ال�سلطنة، ت�سهم يف ا�ستيعاب عدد كبري من الباحثني عن عمل.   n

م اقت�ساد ال�سلطنة واالرتقاء به من خالل فتح اأ�سواق جديدة جتذب  االإ�سهام يف تقدُّ   n

ط حركة التبادل التجاري واالقت�سادي. امل�ستثمرين، وتن�سِّ

االأ�سواق بني  تناف�سية كبرية يف  توفري ميزة  الُعمانيني من خالل  امل�ستهلكني  دعم    n

خمتلف املوؤ�س�سات والذي ي�سب ل�ساحلهم.
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الوحدة األولى:  مدخل إلى ريادة األعمال

العوامل امل�شجعة لري�دة الأعم�ل وخم�طره� ن�شاط )3(  

 ت�أمل ال�شورتني الآتيتني: 

براأيك، مل�ذا ذبلت النبتة رقم )1( ومنت النبتة رقم )2(؟  

ل ر وت�أمَّ فكِّ

12

خطوات الن�ش�ط

اقراأ حالة )�سفاء( االآتية:   n

املوهبة من خالل دخولها يف  رت هذه  الطبخ، طوَّ لديها موهبة يف  ُعمانية  �سابة  �شف�ء 

اأنها كانت دائًما ما حتلم بتاأ�سي�س م�سروعها اخلا�س. اأخت  برامج تدريبية خمتلفة، كما 

�سفاء موظفة يف اإحدى املوؤ�س�سات، الحظت �سكوى املوظفات من عدم توفر الوقت الكايف 

اإن�ساء  �سفاء  اأختها  على  تقرتح  اأن  ففكرت  الأ�سرهن،  الغداء  وجبة  اإعداد  وخا�سة  للطبخ 

م�سروع توفري الوجبات الرئي�سية لهن. 

ا�ستح�سنت �سفاء الفكرة وحتم�ست لها و�سرعت مبا�سرة يف تطبيقها، وخا�سة اأن هذا النوع 

الدعم  على  ح�سلت  اأن  بعد  الطلبات  ا�ستقبال  يف  بداأت  قليل،  منطقتها  يف  امل�ساريع  من 

املعنوي واملادي من عائلتها،  والقى م�سروع �سفاء اإقبااًل كبرًيا يف بدايته ل�سهولة تقدمي طلب 
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ناق�س وزمالوؤك يف املجموعة حالة �سفاء من حيث:    n

العوامل امل�سجعة مل�سروع �سفاء الريادي.    n

اخلطاأ الذي وقعت فيه �سفاء عند بداية امل�سروع .    n

املخاطر التي تعر�س لها م�سروع �سفاء الريادي ، واقرتاح  حلول لكلٍّ منها.    n

اعر�س وزمالوؤك يف املجموعة ما تو�سلتم اإليه اأمام املجموعات االأخرى.   n

اذكر عوامل م�سجعة وخماطر اأخرى ميكن اأن تتعر�س لها امل�ساريع الريادية.     n

ن يف كرا�سة ن�ساط الطالب �سفحة )18( العوامل امل�سجعة  لريادة االأعمال وخماطرها. دوِّ   n

م�سجعة  عوامل  من  تعلمته  ما  وبني  بينها  واربــط  ل(  وت�أمَّ ر  )فكِّ بند  يف  ال�سورة  اإىل  ارجــع    n

وخماطر يف امل�ساريع الريادية.

اأف�شل  بطريقة  التفكري  على  ي�شجعك  الفــــ�شل  اأن  تتذكر  اأن  عليك 

ويدفعك اإىل امل�شي قدم�، ومـــــعرفة نق�ط �شـــعفك ملع�جلته�، كم� اأنه 

يزيد من قـــــدرتك على املق�ومة.                  دوتي هريم�ن – �شيدة اأعم�ل اأمريكية اإ�ش�ءة ري�دية

املالية، وحتقيق  بامل�سروع، ومتكنت من تغطية نفقاتها  الوجبة من خالل تطبيق خا�س 

دت  هــدَّ التي  املخاطر  من  جمموعة  �سفاء  �سادفت  الوقت  ومبــرور  لها،  �سهري  دخــل 

ا�ستمرارية م�سروعها، فقد الحظت باأنها حتتاج  ملبالغ اأكرب لتغطية نفقات امل�سروع، مع 

قلة معرفتها باملوؤ�س�سات التي تدعم رواد االأعمال باالإ�سافة اإىل اأن عالقاتها االجتماعية 

تاأثرت مع اأقربائها ب�سبب كرثة ا�ستغالها مب�سروعها، وحتملها امل�سوؤولية الكاملة بنف�سها 

تهديًدا على ربحية م�سروعها  ل  �سكَّ االأوقات، كما  بالتو�سيل يف معظم  مبا فيها قيامها 

تغلبت عليها  التي واجهتها �سفاء  املخاطر  لها، ورغم  ظهور م�ساريع م�سابهة ومناف�سة 

جناح  متطلبات  وفق  بنائه  واإعــادة  تقييمه  بف�سل  م�سروعها،  يف  التو�سع  وا�ستطاعت 

تقدمي  جمال  يف  االأول  الريادي  امل�سروع  ليكون  م�سروعها  وطــورت  الريادية،  امل�ساريع 

الوجبات الُعمانية والعربية يف منطقتها.
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اأ�شف اإىل معلوم�تك

اقراأ املعلوم�ت الآتية، ثم اأجب عن الأ�شئلة الواردة يف كرا�شة ن�ش�ط الط�لب �شفحة )18(:

التي تكون عادة م�سحوبة  اأي موؤ�س�سة ريادية من املراحل  تعدُّ املرحلة االأولية الإن�ساء 

بالعديد من العوامل امل�سجعة لقيامه وتاأ�سي�سه، ويف الوقت نف�سه يواجه البع�س خماطر 

االأعمال  رائد  لدى  تتوفر  اأن  املهم  من  كان  لذا  وجناحه؛  ا�ستمراريته  تعيق  حمتملة 

قدرات واإمكانيات ت�ساعده على ا�ستثمار العوامل امل�سجعة والتغلب على املخاطر التي 

تهدد جناح موؤ�س�سته.

 وميكن تعريف اخلطر باعتباره حدًثا اأو ظرًفا م�ستقبليًّا غري موؤكد، قد ينتج عند حدوثه 

املجاالت  اإىل جمموعة من  ت�سنيفه  اأهدافه، وميكن  امل�سروع وحتقيق  على  �سلبي  اأثر 

بالتناف�س،  تتعلق  وخماطر  بال�سوق،  تتعلق  خماطر  مثل:  الريادي،  بامل�سروع  املرتبطة 

املال،  وراأ�ــس  االإنتاج  بعمليات  ترتبط  خماطر  وهناك  بالتكنولوجيا،  تتعلق  واأخــرى 

وبع�سها يرتبط باملخاطر العاملية باعتبار اأن املوؤ�س�سات الريادية غري منعزلة عن العامل 

وما يحدث به من ا�سطرابات اقت�سادية توؤثر يف احلركة التجارية وموؤ�س�ساتها.وت�سغل 

ريادة االأعمال اهتماما متناميا؛ وذلك اإمياًنا من حكومة �سلطنة عمان بالدور املحوري 

الذي يلعبه قطاع ريادة االأعمال يف دعم االقت�ساد الوطني والنهو�س به، ومما يزيد من 

اإقامة امل�ساريع الريادية بال�سلطنة وجود العديد من العوامل امل�سجعة التي من  فر�س 

�سمنها مايو�سحه ال�سكل )1( االآتي: 

النمو املطرد 

الذي ي�سهده 

ال�سوق 

العماين يف 

املجاالت 

املختلفة.

ن م�ستوى  حت�سُّ

معي�سة الفرد 

بال�سلطنة.

ازدياد الوعي 

لدى ال�سباب 

الُعماين 

باأهمية ريادة 

االأعمال، 

وامل�سروعات 

اخلا�سة بها.

اإن�ساء هيئة 

خا�سة لرعاية 

امل�ساريع 

الريادية، وهي 

هيئة تنمية 

املوؤ�س�سات 

ال�سغرية 

واملتو�سطة.

ر التمويل  توفُّ

املنا�سب من 

قبل ال�سناديق 

املخ�س�سة 

للم�ساريع 

الريادية.

حاجة املجتمع 

مل�ساريع ريادية 

متنوعة.

ال�سكل )1(
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ن�شاط )4(    اأخالقي�ت ري�دة الأعم�ل

ت�أمل ال�شورة  التي اأم�مك، ثم عربِّ عن راأيك حوله�.

ل ر وت�أمَّ فكِّ

خطوات الن�ش�ط

اقراأ الق�سة االآتية:   n

قام �سخ�س ب�سراء هاتف ذكي من اإحدى ال�سركات عن طريق موقعها االإلكرتوين، وعندما 

يقدم  اأن  ومت�سخ، فقرر  بدون غطاء  الهاتف  اأن  اكت�سف  اإىل منزله،  الهاتف  اإي�سال  مت 

مت بدورها م�سكلته وطلبت  �سكواه اإىل مندوبة ال�سركة يف البلد الذي يعي�س فيه، والتي تفهَّ

منه اختيار اأحد احللول االآتية: اأن ي�سرتجع كلَّ ماله الذي �سرفه ل�سراء الهاتف الذكي، 

اأو اأن ي�ستبدل الهاتف وينتظر اأ�سابيع حتى ي�سل، اأو ير�سل �سكوى ر�سمية اإىل ال�سركة، 

م له االعتذار واأن  واختار اإر�سال ال�سكوى، فات�سل به م�سوؤول خدمة العمالء مبا�سرة وقدَّ

الهاتف �سي�سله يف اليوم التايل، وهو ما حدث فعال؛ اإذ اأو�سلت ال�سركة الهاتف يف �سباح 

اليوم التايل، وبعد برهة من الزمن جاءه ات�سال اآخر من رئي�س ال�سركة وقدم اعتذاره 

لكل ما حدث له، متمنيًّا له ق�ساء وقت ممتع مع هاتفه اجلديد.
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الذي  املعلم  عه  �سيوزِّ الذي  النموذج  الق�سة من خالل  اأحداث  املجموعة  وزمالوؤك يف  ناق�س    n

يت�سمن االآتي:

اأخالقيات ريادة االأعمال التي وردت يف الق�سة.   n

الفوائد املتوقعة التي ميكن اأن تعود على املوؤ�س�سة الريادية عند التزامها باأخالقيات ريادة االأعمال.    n

اعر�س وزمالوؤك يف املجموعة ما تو�سلتم اإليه اأمام املجموعات االأخرى.   n

اذكر اأمثلة اأخرى الأخالقيات ريادة االأعمال مل يتم التطرق اإليها يف الق�سة.   n

ن يف كرا�سة ن�ساط الطالب �سفحة )19( اأخالقيات ريادة االأعمال التي يعر�سها املعلم.  دوِّ   n

د االأخالقيات غري املرغوب فيها باملوؤ�س�سة الريادية. ل(، ثم حدِّ ر وت�أمَّ ارجع اإىل ال�سورة يف بند )فكِّ   n

 عن اأبي �شعيد اخلدري -ر�شي اهلل عنه- اأن النبي          ق�ل: 

)الت�جر ال�شدوق الأمني مع النبيني وال�شديقني وال�شهداء(.

»رواه الرتمذي«

اأ�شف اإىل معلوم�تك

اقراأ املعلوم�ت الآتية، ثم اأجب عن الأ�شئلة الواردة يف كرا�شة ن�ش�ط الط�لب �شفحة )20(:

يعدُّ التزام املوؤ�س�سة الريادية باالأخالقيات والقيم من االأمور التي ينبغي اأن ينتبه اإليها 

رائد االأعمال؛ ملا لها من اأهمية يف حتقيق الكثري من املزايا ملوؤ�س�سته الريادية، كاكت�ساب 

املوؤ�س�سة الريادية ظهوًرا اأكرب يف املجتمع، وتعزيز امل�ساعر االإيجابية لدى اأفراد املجتمع 

وهو  اإجادة وخربة،  املوظفني  الأكرث  بيئة جاذبة  �ست�سبح  اأنها  اإىل  باالإ�سافة  جتاهها، 

ما يعني بناء فرق عمل ن�سيطة ومنتجة ينعك�س اأداوؤها على املوؤ�س�سة الريادية وحت�سني 

منتجاتها وخدماتها، ويف املقابل فاإن عدم التزام املوؤ�س�سة الريادية باالأخالقيات والقيم، 

وجعل اهتمامها مركًزا على الربح املادي فقط؛ فاإن ذلك يوؤدي اإىل فقدان ثقة الزبائن 

بها ومنتجاتها واخلدمات التي تقدمها، وهو ما يوؤثر على ربحيتها وتراجع عائداتها، 

وبالتايل ينعك�س ذلك على قدرتها للبقاء واال�ستمرار، ورمبا يوؤدي اإىل اإفال�سها وف�سلها.

اإ�ش�ءة ري�دية
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اأبرز  الثقافة االأخالقية بني موظفيها، ولعل من  لن�سر  اإجراءاتها  الريادية يف  املوؤ�س�سات  وتختلف 

تلك االإجراءات مايو�سحه ال�سكل )2( االآتي:

1الدرس  األول

 اإعداد مل�سقات حتفيزية 

 للموظفني لاللتزام بقواعد 

ال�سلوك واالأخالقيات املقبولة 

لع عليها  يف املوؤ�س�سة بحيث يطَّ

املوظفون ب�سكل م�ستمر، حتى 

 ترت�سخ لديهم هذه االأخالقيات 

يف �سلوكهم.

5

اإجراء م�سح اأويل 

لالأخالقيات املطبقة 

باملوؤ�س�سة ومدى 

منا�سبتها.

1

 و�سع قائمة بالقيم 

 واالأخالقيات من قبل 

 اإدارة املوؤ�س�سة وموظفيها 

 جميًعا، مع تو�سيح قواعد ال�سلوك 

املقبول وغري املقبول بها، 

 واعتمادها من قبل 

 اإدارة املوؤ�س�سة 

الريادية.

2

تدريب املوظفني على 

االأخالقيات الريادية 

وقواعد ال�سلوك املقبول.

3

امتثال رائد االأعمال 

باالأخالقيات الريادية 

والقيم التي يدعو اإليها يف 

موؤ�س�سته، ويكون منوذًجا 

وقدوة ح�سنة يف تطبيقه لها.

4

ال�سكل )2(
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الدرس الثاني

رائد الأعم�ل الن�جح

Successful Entrepreneurs

مقدمة

تتعدد ال�سمات واملهارات التي ينبغي اأن يتحلى بها رائد االأعمال؛ اإذ تعدُّ �سمانة مهمة ال�ستمرارية 

املوؤ�س�سة الريادية وجناحها، لذا كان من املهم اأن يتعرف رائد االأعمال  مدى امتالكه لهذه ال�سمات 

ليكون  لديه  تطويرها  ينبغي  التي  املهارات  اأهم  الريادي، وحتديد  بامل�سروع  البدء  قبل  واملهارات 

جاهًزا للدخول اإىل عامل ريادة االأعمال بثقة واقتدار، باالإ�سافة اإىل قدرته على العمل �سمن فريق، 

وحتديد االأدوار واملهام املنا�سبة لكل ع�سو من اأع�سائه، وتوفري بيئة �سحية اآمنة لهم، وا�ستخدامه 

لالأ�ساليب املنا�سبة لتحفيزهم، وهو بذلك يزيد من فر�س النهو�س مبوؤ�س�سته الريادية وحتقيقها 

للنجاح والتطور والدميومة يف ظل التناف�س ال�سديد بني رواد االأعمال �سواء على ال�سعيد املحلي اأو 

العاملي.

يتوقع من الط�لب بعد النته�ء من تنفيذ اأن�شطة الدر�س اأن:

يبنيِّ ال�سمات ال�سخ�سية لرائد االأعمال. 	n

يكت�سف �سماته ال�سخ�سية وعالقتها ب�سمات رائد االأعمال. 	n

ح املهارات االأ�سا�سية لرائد االأعمال. n	 يو�سِّ

يقدر اأهمية امتالك رائد االأعمال لل�سمات ال�سخ�سية واملهارات الريادية التي حتقق له النجاح. 	n

ح مراحل بناء فريق العمل الريادي. يو�سِّ 	n

يتفاعل اإيجابيًّا مع فريق العمل الريادي. 	n

ر اأهمية بناء فريق العمل الريادي. يقدِّ 	n

29



الوحدة األولى:  مدخل إلى ريادة األعمال

30

�شم�ت رائد الأعم�ل ن�شاط )1(  

تخيل نف�شك يف املك�ن الذي تراه يف ال�شورة: م�ذا ترى؟ م�ذا ت�شمع؟ مب�ذا ت�شعر؟

ل ر وت�أمَّ فكِّ

خطوات الن�ش�ط

مع  ق  طبِّ ثم   ،)23( �سفحة  الطالب  ن�ساط  كرا�سة  افتح    n

زمالئك يف املجموعة لعبة ال�سمات الريادية وفق التعليمات 

املعطاة.

االأعمال  رائــد  حتلي  اأهمية  املجموعة  يف  وزمـــالوؤك  ناق�س    n

الريادية،  ال�سمات  لعبة  يف  عليها  تعرفت  التي  بال�سمات 

واأثرها يف جناح املوؤ�س�سة الريادية.

ل(، واربط بينها وبني  ر وت�أمَّ ارجع اإىل ال�سورة يف بند )فكِّ   n

ما تعلمته يف لعبة ال�سمات الريادية.

العب وتعلَّم

م�شتلزم�ت اللعبة:

حجر الرند.    n

اأحجار احلركة امللونة.   n
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ل�سمات الفرد ال�سخ�سية اأثر يف �سلوكه وتوجهاته واأدائه، ولعل من اأبرز هذه ال�سمات 

املهن  اختيار  اإىل  الفرد  تدفع  اإذ  بها؛  املرتبطة  وال�سلوكيات  بالريادة  املتعلقة  تلك 

املجتمع؛  االقت�سادية يف  التنمية  دفع عجلة  وت�سهم يف  الريادية،  واالأعمال  امل�ستقبلية 

لذا كان من املهم اأن ميتلك رائد االأعمال �سمات توؤهله ملمار�سة العمل الريادي. وتعرف 

ال�سمات الريادية باأنها جمموعة من اخل�سائ�س ال�سخ�سية وال�سلوكية املرتبطة برائد 

ومرونة  املخاطرة،  ل  وحتمُّ بالنف�س،  والثقة  الذاتي،  م  التحكُّ على  كالقدرة  االأعمال، 

التفكري، باالإ�سافة اإىل �سمات اأخرى يو�سحها ال�سكل )3( االآتي:

اإ�ش�ءة ري�دية

ال�شرب هو اأعظم ثروة لرواد الأعم�ل، اإنتظر الوقت املن��شب لتخ�ذ 

اخلطوات اخل��شة بك. 

بول غيتي- رجل اأعم�ل اأمريكي

اقراأ املعلوم�ت الآتية، ثم اأجب عن 

ن�ش�ط  كرا�شة  يف  الـــواردة  الأ�شئلة 

الط�لب �شفحة )24(:

اأ�شف اإىل معلوم�تك



الوحدة األولى:  مدخل إلى ريادة األعمال

32

مثل:  لديه  وتكونها  ن�ساأتها  يف  ت�سهم  العوامل  من  مبجموعة  االأعمال  رائد  �سمات  وترتبط 

العوامل البيئية واالأ�سرية والثقافية والنف�سية وعليه فاإن ال�سمات ميكن اكت�سابها من خالل 

التدريب والتعليم والتاأهيل اأي اأنها لي�ست حكًرا على اأ�سخا�س معينني ولدوا وهم ميتلكون 

�سمات رائد االأعمال، كما اأن العمل واخلربة يف جمال االأعمال الريادية ت�سقل �سمات الفرد 

فتنمو لديه الدوافع الريادية ب�سكل اأ�سرع واأقوى.

ال�شتقاللية

تعني القدرة على 

االعتماد على النف�س 

ل امل�سوؤولية،  وحتمُّ

 واتخاذ القرار 

يف املواقف املختلفة.

م�شتوى ع�ٍل من الط�قة

ل  تعني القدرة على حتمُّ

امل�سقة والعمل ل�ساعات 

طويلة دون كلل اأو ملل 

مع االلتزام بتنفيذ ما متَّ 

االتفاق عليه.

 الروؤية 

امل�شتقبلية

تعني حتديد االأهداف 

من خالل اإعداد خطة 

م�ستقبلية وا�سحة 

لتحقيقها.

ال�سكل )3(
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مه�رات رائد الأعم�ل ن�شاط )2(  

ل الدائرتني الآتيتني، ثم اأكمل الر�شم عليهم� يف ورقة خ�رجية للو�شول اإىل  ت�أمَّ

�شيٍء ذي معنى.  

ل ر وت�أمَّ فكِّ

خطوات الن�ش�ط

اقراأ ق�سة اأم حممد االآتية:   n

دخلُت يف جمال ريادة االأعمال بعد اأن وجدت نف�سي �سغوفة بتن�سيق وت�سميم الديكورات 

اخلا�سة بنباتات الزينة، كنت اأ�سعر بجمال املكان وروحه مع وجود النباتات احلية داخل 

ر يف تاأ�سي�س م�سروعي  فكِّ
ُ
البيت، وما يدخله اللون االأخ�سر من اأريحية يف النف�س، بداأت اأ

اخلا�س بحيث يكون  متفرًدا يف االأفكار والت�ساميم املطروحة يف �سوق العمل.

بحثت  ثم  الريادية،  امل�ساريع  من  النوع  لهذا  العمل  �سوق  حاجة  بدرا�سة  بداية  فعملت 

ا للنباتات  عن ممول للم�سروع ومكان اقامته، وبف�سل اهلل تي�سرت االأمور وفتحُت معر�سً

الداخلية يف م�ستل ميلكه والدي، ق�سمُت فرتة العمل �سباًحا وم�ساًء وبذلك متكنُت من 

املحليني  املوردين  اأتفاو�س مع  امل�سروع كنت  بداية  والعمل، ويف  البيت  الوقت بني  اإدارة 

اأن  وبعد  االآن  اأما  ا،  جدًّ ب�سيطة  الفائدة  وكانت  اجلملة  ب�سعر  الب�ساعة  منهم  الأ�سرتي 

قمُت  كما  البلد،  دولية خارج  �سركات  مع  اأتعامل  بداأت  العمل  اأكرث متر�ًسا يف  اأ�سبحُت 

بت�سويق ب�ساعتي عن طريق �سبكات التوا�سل االجتماعي، حتى متكنت من بناء عالقات 

املدار�س  يف  ال�سجرة«  »يــوم  مثل:  املنا�سبات  يف  امل�ساركة  اإىل  باالإ�سافة  الزبائن،  مع 

واملعار�س التي تقام يف جامعة ال�سلطان قابو�س حتى اأ�سبحت يل عالمة جتارية متيزين 
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عن باقي امل�ساريع، وحتى اأمتكن من قيادة م�سروعي وامل�سي قدًما جازفُت يف عقد بع�س 

ال�سفقات مع التجار بناًء على خربتي وا�ستفادتي من جتارب االآخرين. وهكذا وا�سلت 

امل�سوار وحتديت ال�سعاب وا�ستطعت اأن اأبدع يف عملي واأبرز مواهبي يف تن�سيق القطع 

واأبدع يف  اأتقدم  اأنا  الزبائن، وها  والنباتات، وتقدمي كل ما هو جديد جلذب  اجلمالية 

عملي يوًما بعد يوم. 

التي  الواردة يف الق�سة من خالل )عجلة ال�سخ�سية(  ناق�س وزمالوؤك يف املجموعة االأفكار    n

�سيوزعها املعلم عليكم.

اعر�س وزمالوؤك يف املجموعة ما تو�سلتم اإليه اأمام املجموعات االأخرى.   n

قارن ا�ستنتاجات جمموعتك للمهارات الريادية الواردة يف الق�سة مع املهارات التي يعر�سها املعلم.   n

د طرق اكت�سابها  ن املهارات الريادية التي متتلكها، واملهارات التي ترغب يف امتالكها، وحدِّ دوِّ   n

وتنميتها يف كرا�سة ن�ساط الطالب �سفحة )26(. 

ا�شم ال�شخ�شية

فكرة امل�شروع

مه�رات ري�دية وردت 

يف الق�شة

اأهم حدث اأث�ر اهتم�مك

مه�رات ري�دية اأخرى 

مل ترد يف الق�شة

عجلة ال�شخ�شية
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اإ�ش�ءة ري�دية

من هو الري�دي؟

»هو ال�شخ�س الذي لديه الإرادة والقدرة على حتويل فكرة جديدة 

اأو اخرتاع جديد اإىل ابتك�ر ن�جح«.
 جوزيف �شومبيرت-ع�مل اقت�ش�د اأمريكي

اأ�شف اإىل معلوم�تك

اقراأ املعلوم�ت الآتية، ثم اأجب عن الأ�شئلة الواردة يف كرا�شة ن�ش�ط الط�لب �شفحة )26(:

تعرف املهارات الريادية باأنها جمموعة القدرات التي ميتلكها الفرد وجتعله قادًرا على 

اإيجاد االأفكار وترجمتها يف فر�س عمل ت�سهم يف حتقيق النجاح واال�ستدامة يف امل�ساريع 

التدريب  خالل  من  املهارات  من  العديد  اكت�ساب  االأعمال  رائد  وي�ستطيع  الريادية، 

مهامه  واإجناز  ناجح  اأعمال  كرائد  دوره  ممار�سة  من  متكنه  التي  والتجربة  والتعليم 

واأعماله واأن�سطته املختلفة، ومن بني تلك املهارات املطلوبة يف ريادة االأعمال االآتي:

امله�رات التقنية

الت�ش�ل والتوا�شل التقني، ومراقبة بيئة العمل، واإدارة الأعم�ل التقنية، 

وتوظيف التكنولوجي�.

امله�رات  الإدارية

الإن�ش�نية،  العالق�ت  واإدارة  الــقــرار،  و�شنع  والتخطيط  الأهـــداف،  و�شع 

والت�شويق، وامل�لية، واملح��شبة، والرق�بة وتقييم الأداء، والتف�و�س، والقدرة 

على التنظيم، والعمل �شمن فريق، وبن�ء العالق�ت، واإدارة املخ�طر.

امله�رات ال�شخ�شية

واللــتــزام،  التغيري،  على  والرتكيز  القي�دية،  والــروؤيــة  والثب�ت،  املث�برة، 

والإبداع والبتك�ر، واملرونة، والتكييف، و�شغف التعلم.
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ن�شاط )3(   فريق العمل الري�دي

ل ال�شورة التي اأم�مك، ثم �شف م� تراه. ت�أمَّ

ل ر وت�أمَّ فكِّ

خطوات الن�ش�ط

املقطع  املجموعة  يف  وزمــــالوؤك  �ساهد    n

املرئي عن )�سلم توكمان( من خالل رمز 

.QR اال�ستجابة ال�سريع

اقراأ حالة )خالد( االآتية:   n

تاأ�سي�س  يرغب يف  ومثابر،  �سابٌّ طموح  خالد 

اإلكرتونية  تطبيقات  بت�سميم  ُتعنى  �سركة 

مميزة تخدم املجتمع الذي يعي�س فيه. خالد 

يقوم  اأن  ي�ستطيع  ال  لكنه  الت�سميم  يف  جيد 

قني لهذه التطبيقات،  بهذا العمل بنف�سه؛ الأنه �سيحتاج اإىل مربجِمني وم�سممني وكذلك م�سوِّ

اأفراد لديهم مهارات  اأدرك حاجته لفريق عمل، فبداأ يبحث يف حميط جمتمعه عن  من هنا 

وجد خالد  فريق.  للعمل �سمن  واحلما�س  الرغبة  ولديهم  والت�سميم،  والت�سويق  الربجمة  يف 

بني  التقريب  على  عمل  اللقاء  بداية  ويف  وت�سكيله،  الفريق  بتكوين  فبداأ  عنه،  يبحث  كان  ما 

االأع�ساء وتبادل املعلومات بينهم وتو�سيح اأهداف امل�سروع واأهم القواعد االأ�سا�سية يف العمل. 

انطلق خالد وفريقه يف تنفيذ امل�سروع، ويف اأثناء ذلك الحظ جمموعة من االختالفات وعدم 

توافق بني اأع�ساء الفريق، اإال اأن خالًدا كان يتدخل حللها ويحاول تقريب وجهات النظر وبناء 

للقيام  ا  بع�سً بع�سهم  مع  واالن�سجام  التوافق  اإىل  بهم  لي�سل  بينهم؛  اجليدة  والعالقة  الثقة 

باإدارة العمل، وحتقيق االأهداف املرجوة، واإعطائهم القدرة على اتخاذ القرار، هنا و�سل خالد 

بفريقه اإىل مرحلة االأداء بحيث اأ�سبح اأع�ساء الفريق موؤهلني ويتمتعون با�ستقاللية يف اتخاذ 

خطة  وتنفيذ  التقييم  بعملية  العمل  وفريق  خالد  قام  النهاية  ويف  منه.  اإ�سراف  بدون  القرار 

لتبادل االأدوار وت�سليم املكافاآت لالأع�ساء.
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ناق�س وزمالوؤك يف املجموعة حالة خالد من حيث:   n

اأهم املهارات الريادية  التي حتلَّى بها  خالد باعتباره قائًدا للفريق.   n

ى بــ )�سلم توكمان الإدارة  نت حالة )خالد( خم�س مراحل مرَّ بها فريق خالد، وُت�سمَّ n	»ت�سمَّ

من  مرحلة  كل  يف  خالد  بها  قام  التي  االأدوار  املجموعة  يف  وزمــالوؤك  ا�ستنتج  الفريق(. 

نها يف النموذج الذي �سيوزعه املعلم. مراحل �سلم توكمان اخلم�س، ودوِّ

اعر�س ما تو�سلتم اإليه اأمام املجموعات االأخرى.   n

ن يف كرا�سة ن�ساط الطالب �سفحة )28( مراحل �سلم توكمان الإدارة الفريق وفق املفهوم  دوِّ   n

الذي يقابل كل منها. 

ل(، واربط بينها وبني اأهمية العمل �سمن فريق. ر وت�أمَّ ارجع اإىل ال�سورة يف بند )فكِّ   n

اإ�ش�ءة ري�دية

يتلقى  الط�قم   اأع�ش�ء  اأحــد من  ل 

الثن�ء اإذا جّدف ب�أق�شى ط�قته دون 

تن�غم مع ط�ق�ت الآخرين.                                                 

 رالف والدو اإمر�شون -  فيل�شوف و�ش�عر اأمريكي

اأ�شف اإىل معلوم�تك

اقراأ املعلوم�ت الآتية، ثم اأجب عن الأ�شئلة الواردة يف كرا�شة ن�ش�ط الط�لب �شفحة )29(:

يعدُّ العمل �سمن فريق من اأ�سباب جناح الكثري من املوؤ�س�سات الريادية، باعتبارها من 

االأ�ساليب احلديثة التي اأدت اإىل ا�ستثمار مواردها بكفاءة، والتقليل من حجم التكاليف 

املادية واجلهود الب�سرية التي قد تطلبها تلك املوؤ�س�سات لتحقيق اأهدافها والو�سول اإىل 

الغايات التي تطمح اإليها.

�شلم توكم�ن لإدارة 

الفريق

هي جمموعة من 

املراحل التي ت�ش�حب 

بن�ء فرق العمل يف 

املوؤ�ش�شة الري�دية.
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والعمل �سمن فريق يقوم على اأ�سا�س تق�سيم االأدوار واملهام على جمموعٍة من االأفراد 

يعملون يف املوؤ�س�سة نف�سها، ويجمع بينهم هدٌف م�سرتك، ويتحقق هذا الهدف من خالل 

تتكامل جهودهم  الفريق، بحيث  اأع�ساء  بها  يتمتع  التي  املهارات  كافة  اال�ستفادة من 

منهم.   لكلٍّ  املطلوبة  واملهام  م�سوؤولياتهم  يحدد  نظام  وفق  ا  �سويًّ ويعملون  وخرباتهم، 

ويختلف العدد املنا�سب لفريق العمل بني 3- 8 اأفراد، وهناك من يو�سله اإىل 10 اأفراد؛ 

مع �سرورة التنبه اإىل اأن زيادة العدد عن احلد املعقول رمبا يوؤدي اإىل حدوث خلل يف 

منظومة عمل املوؤ�س�سة ويوؤثر يف اإنتاجها؛ اإذ اإن كرثة العدد يخف�س من ن�سبة امل�ساركة 

التكتالت بني  و  االعتمادية  تف�سي ظاهرة  اإىل  ويوؤدي  الفريق،  لكل فرد داخل  الفعالة 

اأفراده وهو ما ينذر بخطر ف�سل املوؤ�س�سة واإفال�سها. 

وتتعدد اأدوار فريق عمل املوؤ�س�سة الريادية وفًقا خل�سائ�س كل فرد من اأع�ساء الفريق، 

ولعل من اأبرز هذه االأدوار ما يو�سحه ال�سكل )4( االآتي:

الق�ئد

 لديه مهارات االت�سال والتوا�سل 

 والتحفيز والقدرة على 

 اإدارة ال�سراعات 

واتخاذ القرارات. ط        املخطِّ

ر بطرق خمتلفة عن        يفكِّ

    االآخرين، وُيعرُف بقدرته 

على توليد االأفكار االإبداعية 

اجلديدة، وي�سعى لتقدمي 

حلول منا�سبة للم�سكالت 

التي تواجهها املوؤ�س�سة. 

ق املن�شِّ

 يعرف بان�سباطه ال�سديد،

وتركيزه التام على حتقيق اأهداف

      املوؤ�س�سة، وتنظيم اأعمال 

              اأفراد الفريق.

مراقب الأداء

يتميز بالهدوء واالتزان، 

 وبالتفكرياملو�سوعي، ولديه القدرة 

     على حتليل اأداء املوؤ�س�سة ور�سد 

     نقاط القوة وال�سعف بها.

ذ املنفِّ

يتميز باالإجناز، ويتمتع 

مبهارات عملية وح�سن 

التعامل مع املواقف.

ال�سكل )4(
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التف�عل الإيج�بي �شمن فريق العمل ن�شاط )4(  

من خالل ال�شورتني اللتني اأم�مك، اأي الفريقني �شي�شل اإىلالنه�ية؟ ومل�ذا؟ 

ل ر وت�أمَّ فكِّ

خطوات الن�ش�ط

يف  االإيجابي  التفاعل  لعبة  املجموعة  يف  زمالئك  مع  ق  طبِّ   n

فريق العمل ُمتَّبعني التعليمات االآتية:

اأنت  �ستقوم  التي  العبارة  بها  بطاقة  املعلم  من  ا�ستلم    n

 .A3 واأفراد جمموعتك بكتابتها على الورقة البي�ساء

عدة  بتق�سيمه  القلم  مبنت�سف  احلــبــال  طــرف  ــط  ارب   n

اجتاهات ح�سب ال�سورة املرفقة.

لكتابة  جمموعتك  اأفــراد  وبني  بينك  املهام  بتوزيع  قم    n

الكلمة املو�سحة يف البطاقة.

احلبل،  بطرف  جمموعتك  اأفــراد  من  فــرد  كل  مي�سك    n 

والبدء بكتابة العبارة ح�سب املهام  املوكلة لكل فرد.

العب وتعلَّم

م�شتلزم�ت اللعبة:

n   قلم �سبورة.

n   حبال بعدد اأفراد 

املجموعة.

.A3 ورقة   n

12
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بعد االنتهاء من اللعبة وكتابة العبارة ناق�س اأفراد جمموعتك يف االآتي:    n

اأداء الفريق يف حتقيق الهدف.   n

�سبب جناح اأو اإخفاق الفريق.    n

مقرتحات لتح�سني اأداء الفريق.   n

ن يف كرا�سة ن�ساط الطالب �سفحة )31( اأهمية التفاعل االإيجابي �سمن فريق العمل الريادي  دوِّ   n

للموؤ�س�سة الريادية.

ل( واربط بينها وبني اأهمية التفاعل االإيجابي بني اأع�ساء  ر وت�أمَّ ارجع اإىل ال�سورة يف بند )فكِّ   n

فريق العمل.

اإ�ش�ءة ري�دية

ــ�، هـــذه هــي الــبــدايــة، والــبــقــ�ء مــًعــ� هــو الــتــقــدم، والــعــمــل   نــكــون مــًع

مًع� هو النج�ح. 

       هرني فورد - موؤ�ش�س �شركة فورد ل�شن�عة ال�شي�رات
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اأ�شف اإىل معلوم�تك

اقراأ املعلوم�ت الآتية، ثم اأجب عن الأ�شئلة الواردة يف كرا�شة ن�ش�ط الط�لب �شفحة )31(:

تعتمد املوؤ�س�سة الريادية يف جناحها على مدى جتان�س فريق العمل، ورغبة جميع اأفراده 

يف حتقيق اأهدافها، وفق منظومة من املهام التي يتفق عليها اجلميع، مع اأهمية التزام 

ل امل�سوؤوليات امللقاة على عاتقهم، وتقدمي كافة اأ�سكال الدعم والثقة لهم،  اجلميع بتحمُّ

اأخرى،  البع�س من جهة  بع�سهم  وبني  القيادة من جهة  وبني  بينهم  التوا�سل  وتعزيز 

واإطالق طاقاتهم نحو االإبداع والتطوير مبا ي�سهم يف تفوق املوؤ�س�سة وتفرد منتجاتها 

فريق  اأع�ساء  بني  االإيجابي  التفاعل  يتحقق  وحتى  للمجتمع.  تقدمها  التي  واخلدمات 

العمل، توجد العديد من املهام التي ينبغي اأن يتحلى بها قائد الفريق، وكذلك كل ع�سو 

حان مهام قائد الفريق واأع�سائه: من اأع�ساءه، وال�سكالن )5( و )6( يو�سِّ

تعزيز العالقات االإن�سانية  

بني اأع�ساء فريق العمل.

اكت�ساف اإمكانيات كل ع�سو يف الفريق  

وتقدمي التدريب والتوجيه له عند احلاجة.

الوقوف على ال�سعوبات  

التي تواجه فريق العمل ومعاجلتها.

حل كل اخلالفات التي حتدث 

بني اأع�ساء الفريق يف اأ�سرع وقت ممكن، 

والعمل دون تفاقمها.

ق�ئد فريق العمل

 احلر�س على حتقيق اأهداف املوؤ�س�سة  

الريادية بعيًدا عن االأهداف ال�سخ�سية.

التوا�سل امل�ستمر مع اأع�ساء الفريق.

الرغبة يف تنمية قدراته ومهاراته.

 املبادرة يف حل كل اخلالفات وعالج  

التحديات التي تواجه املوؤ�س�سة الريادية.

ع�شو فريق العمل

ال�سكل )6(ال�سكل )5(
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الإبداع وري�دة الأعم�ل

Creativity and Entrepreneurship

الوحدة الثانية 

خمرجات التعّلم للوحدة

تو�شيح مفهوم الإبداع واأهميته لري�دة الأعم�ل.  1

اقرتاح حلول اإبداعية لبع�س التحدي�ت يف ري�دة الأعم�ل.   2

توظيف بع�س الطرق الإبداعية يف توليد الأفك�ر الري�دية.  3

تقييم الأفك�ر الري�دية وفق مع�يري حمددة.  4

تقدير اأهمية الإبداع وطرق توليده يف ري�دة الأعم�ل.  5
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ُيعدُّ االإبداع اأحد االأ�س�س التي ُتبنى عليها ريادة االأعمال، بل هو اأكرثها اأهمية الرتباطه باملوؤ�س�سة 

الريادية يف خمتلف مراحل تاأ�سي�سها وعملها واإنتاجها وت�سويقها، وميكن اعتباره املحرك الديناميكي 

الذي ي�سمن جناح املوؤ�س�سة الريادية وا�ستمراريتها يف العطاء والتطور.

وبطبيعة االإبداع فاإنه يرتبط بكل ما هو جديد واأ�سيل، من خالل حتفيز القدرات العقلية وا�ستثارتها 

للو�سول اإىل اأفكار تتميز بالكرثة والتنوع والتفرد، وتنمية القدرة على حت�س�س امل�سكالت ومعرفة 

لتح�سني  اأفكار  اإىل  الو�سول  ا  واأي�سً الريادية،  املوؤ�س�سة  يف  وال�سعف  القوة  ونقاط  اخللل  مكامن 

وتطوير املنتجات وت�سويقها، وهي ما تعرف جميعها مبكونات االإبداع التي ت�سهم يف م�ساعدة رائد 

االأعمال على حتقيق النجاح يف موؤ�س�سته الريادية.

وحتى ي�سل رائد االأعمال اإىل توليد االأفكار االإبداعية يف موؤ�س�سته الريادية فاإنه يلجاأ اإىل طرق 

واال�ستعارة،  الذهني،  والع�سف  �سكامرب،  طريقة  اأبرزها  من  لعل  ذلك،  على  ت�ساعده  متنوعة 

واالأ�سئلة غري املاألوفة، باالإ�سافة اإىل طرق اأخرى.

وكما اأن توليد االأفكار االإبداعية الريادية مهم فاإن تقييمها وفق معايري واأ�س�س ريادية معينة ال يقل 

اأهمية عن ذلك، حتى ي�سمن جناحها وحتقيقها الأهداف املوؤ�س�سة الريادية م�ستقباًل.

مقدمة الوحدة



الدرس األول

الإبداع واأهميته لري�دة الأعم�ل

Creativity and it’s Importance  
in Entrepreneurship

مقدمة

يتم يف  التي  ال�سياقات  وتعدد  واملجاالت يف احلياة  العلوم  االإبداع مبختلف  نظرا الت�سال مفهوم 

�سوئها تناول مو�سوع االإبداع فاإنه من ال�سعب اإيجاد تعريف حمدد و�سامل له، وبالرغم من هذا 

االختالف اإال اأنه يوجد اتفاق يف ارتباطه بكل ما هو جديد واأ�سيل �سواء على امل�ستوى ال�سخ�سي 

للفرد اأم على م�ستوى املجتمع املحلي اأو العاملي.

قدرته  وذلك من خالل  املبدع؛  التي حتدد مالمح  املكونات  عادة جمموعة من  باالإبداع  ويرتبط 

على توليد اأكرب قدر من االأفكار، ومتيزها بالتنوع واالختالف، والو�سول من خاللها اإىل االأ�سالة 

والتفرد، وهو ما يجعل هذه االأفكار مهمة يف ميدان ريادة االأعمال التي ت�سعى دائًما للو�سول اإىل 

تواجهها يف خمتلف  التي  امل�سكالت  ت�سهم يف حل  ماألوفة  وغري  عادية  حلول غري  واإيجاد  التميز 

مراحل العمل الريادي.

يتوقع من الط�لب بعد النته�ء من تنفيذ اأن�شطة الدر�س اأن:

ح مفهوم االإبداع ومكوناته. يو�سِّ 	n

يقرتح حلواًل اإبداعية لبع�س م�سكالت ريادة االأعمال. 	n

يبنيِّ اأهمية االإبداع يف ريادة االأعمال. 	n

ر دور االإبداع يف جناح امل�ساريع الريادية. يقدِّ 	n
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�ساهد وزمالوؤك يف املجموعة املقطع املرئي )مفهوم االإبداع ومكوناته(    n	

من خالل رمز اال�ستجابة ال�سريع QR املقابل.

ماألوفة  اأفكاًرا جديدة غري  ن  ودوِّ اأدناه،  االأحذية  املجموعة �سورة �سندوق  تاأمل وزمالوؤك يف    n

ميكن من خاللها تطوير ال�سندوق واال�ستفادة منه يف ا�ستخدامات اأخرى.

اعر�س وزمالوؤك يف املجموعة ما تو�سلتم اإليه اأمام املجموعات االأخرى.   n

قارن وزمالوؤك يف املجموعة االأفكار التي تو�سلتم اإليها مع اأفكار املجموعات االأخرى من حيث:   n

عددها.   n

تنوعها.  n

تفردها )عدم تكرارها مع املجموعات االأخرى(.  n

ا�ستنتج وزمالوؤك يف املجموعة االآتي:   n

العالقة بني عدد االأفكار وتنوعها وتفردها ومكونات االإبداع.  n

العالقة بني االأفكار اجلديدة ومفهوم االإبداع.  n

ن املعلومات املطلوبة يف الفراغات املنا�سبة. افتح كرا�سة ن�ساط الطالب �سفحة )36(، ثم دوِّ   n

مفهوم الإبداع ومكون�ته ن�شاط )1(  

ل ر وت�أمَّ فكِّ

2 1

خطوات الن�ش�ط

عندم� تقوم �شع�د 

بــتــدويــر الــرت�ــس، 

الأرق�م  اأي  براأيك 

املــوؤ�ــشــر  �شي�شرب 

)1 اأم 2(؟

الوحدة الثانية:  اإلبداع وريادة األعمال
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اإ�ش�ءة ري�دية

»اإن الأ�شخ��س الذين يعتقدون اأن كل �شيء ممكن هم الأ�شخ��س 

 الق�درون على الكت�ش�ف والإبداع«. 

ريك برينكم�ن- ك�تب       

اأ�شف اإىل معلوم�تك

اقراأ املعلوم�ت الآتية، ثم اأجب عن الأ�شئلة الواردة يف كرا�شة ن�ش�ط الط�لب �شفحة )37(:

ُيعدُّ االإبداع من القدرات العقلية التي ميَّز اهلل بها االإن�سان عن باقي خملوقاته، وبها 

ا�ستطاع االإن�سان بناء احل�سارات، وحل خمتلف التحديات التي واجهته يف احلياة؛ لذا 

اإىل حتقيق دميومة احلياة   كان االهتمام به وتنميته �سرورة لكل فرد وجمتمع ي�سعى 

واإعمار االأر�س.

ويرتبط االإبداع ب�سورة اأ�سا�سية بكل ما هو جديد من االأفكار، �سواء تلك املرتبطة بتحويل 

اأ�سياء ماألوفة اإىل اأ�سياء غري ماألوفة كتحويل العلب املعدنية اإىل حمفظة اأقالم، اأو تلك 

االأفكار املرتبطة بتطوير االأ�سياء املاألوفة كاإدخال حت�سينات معينة على ال�سيارات لتكون 

قادرة على عبور االأنهار والبحار، اأو االأفكار التي ت�ستهدف ا�ستخدام االأ�سياء ب�سورة  

مقلوبة كال�سلم املتحرك الذي جنده يف املجمعات التجارية، وغريها من االأفكار التي 

ت�ساعد االإن�سان على الو�سول اإىل اأف�سل اخليارات التي توفر له اجلهد والوقت واملال.

وتتعدد مكونات االإبداع التي البد من توفرها لدى ال�سخ�س املبدع للو�سول اإىل الفكرة 

االإبداعية؛ وهي الطالقة، واملرونة، واالأ�سالة، باالإ�سافة اإىل مكونات اأخرى ت�ستهدف 

حت�سني الفكرة االإبداعية وتطويرها كاالإفا�سة اأو ما يعرف بالتفا�سيل، وكذلك القدرة 

على حت�س�س امل�سكالت التي ميكن اأن تظهر بعد تطبيق الفكرة االإبداعية والتنبوؤ بها، 

والنظر اإليها من زوايا خمتلفة للو�سول اإىل نقاط القوة وال�سعف و�سد الثغرات بها وهي 

ما تعرف باحل�سا�سية للم�سكالت. 

1الدرس  األول
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قم وزمالوؤك يف املجموعة بدرا�سة اأحد املواقف االآتية لرواد االأعمال:   n

ن�شاط )2(    اأهمية الإبداع يف ري�دة الأعم�ل

ت�أمل الأفك�ر التي اأم�مك. هل لديك فكرة اأخرى اإ�ش�فية؟

ل ر وت�أمَّ فكِّ

خطوات الن�ش�ط

اأن�ساأ �ش�مل موؤ�س�سته الريادية وهو يف الع�سرين 

من عمره،ولكنه يعاين من م�سكلة عدم اهتمام 

ب�سبب  معه  تعاملها  يف  وال�سركات  املوؤ�س�سات 

�سغر �سنه.

جمال  يف  الــريــادي  م�سروعها  �ــشــعــ�د  اأ�س�ست 

قلة  مــن  تــعــاين  ولكنها  ال�سمكي،  اال�ــســتــزراع 

املــال  لديها  ولي�س  منتجاتها،  على  ــال  ــب االإق

التوا�سل  و�سائل  يف  منتجاتها  لت�سويق  الكايف 

االجتماعي.

املوقف الث�يناملوقف الأول 12

الوحدة الثانية:  اإلبداع وريادة األعمال
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تقوم موؤ�ش�شة �شن�ء با�ستثمار 

الُعمانيات  الطاهيات  اأمهر 

التي  االأطعمة  اأنـــواع  ل�سنع 

يطلبها الزبائن يوميًّا، ولكن 

االأحيان  بع�س  يف  ي�سادف 

التي  االأغــذيــة  اأنـــواع  تكد�س 

ال جتــد طــلــًبــا عــلــيــهــا، مما 

يعر�سها للخ�سارة.

املوقف الث�لث 3

حديًثا  م�سنًعا  اأحمد  اأن�ساأ 

ــورة  لــتــعــبــئــة الـــتـــمـــور بــ�ــس

ــه عـــدد كبري  ــدي حــديــثــة، ول

مــن الــعــمــال، ولــكــنــه الحــظ 

�سعف  االأخــــرية  االآونــــة  يف 

دافعيتهم نحو العمل.

املوقف الرابع 4

تــلــتــزم مـــوؤ�ـــشـــ�ـــشـــة �ــشــ�لــح 

منتجاتها  بتو�سيل  الريادية 

لــلــزبــائــن يف مـــدة زمــنــيــة ال 

�ــســاعــة،   )48( عــلــى  ــد  ــزي ت

االآونــــــة  ـــوحـــظ يف  ل ـــكـــن  ول

من  الزبائن  تذمر  االأخــرية 

تاأخر و�سول املنتجات.

املوقف اخل�م�س 5

ا�ستنتج وزمالوؤك يف املجموعة امل�سكلة التي يعاين منها رائد االأعمال، واقرتح حلواًل اإبداعية    n

ن االأهمية املتوقعة للحلول املقرتحة على رائد االأعمال واملوؤ�س�سة الريادية يف النموذج  لها، ثم دوِّ

الذي �سيوزعه املعلم.  

اعر�س وزمالوؤك يف املجموعة ما تو�سلتم اإليه اأمام املجموعات االأخرى.   n

ا�ستنتج وزمالوؤك يف املجموعة اأهمية االإبداع يف ريادة االأعمال.    n

ن ما يعر�سه املعلم من معلومات حول اأهمية  افتح كرا�سة ن�ساط الطالب �سفحة )38(، ثم دوِّ   n

االإبداع يف ريادة االأعمال.

ل( واربط بني ال�سورة وبني ما تعلمته من اأهمية االإبداع يف ريادة  ر وت�أمَّ ارجع اإىل بند )فكِّ   n

االأعمال.

اإ�ش�ءة ري�دية

ميكن ل�شجرة الإبداع اأن تنمو وُي�شتف�د من ثم�ره� اإذا مت توفري 

البيئة املن��شبة له�.

1الدرس  األول
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اأ�شف اإىل معلوم�تك

اقراأ املعلوم�ت الآتية، ثم اأجب عن الأ�شئلة الواردة يف كرا�شة ن�ش�ط الط�لب �شفحة )38(:

ترتبط ريادة االأعمال باالإبداع ارتباًطا وثيًقا؛ فهو اأحد عنا�سرها الثالثة الرئي�سة )كما 

تقدم  ركائز  اأ�سا�سية من  ركيزة  ُيعدُّ  اأنه  اإىل  باالإ�سافة  االأوىل(،  الوحدة  تعلمه يف  مت 

ظل  يف  االأعمال  لرواد  �سروريًّا  ُعدَّ  لذا  والع�سرين؛  احلادي  القرن  يف  االأعمال  ريادة 

االأ�سواق ذات الطابع املنفتح واالقت�ساد احلر الذي يعطي الفرد حرية اختيار الن�ساط 

على  اأم  املحلي  ال�سعيد  على  �سواء  املناف�سة  حتكمه  والذي  يريده،  الذي  االقت�سادي 

ال�سعيد العاملي.

ا يف قيادة ال�سوق؛ وذلك من خالل ا�ستثمار قدراتهم  وُيعدُّ اكت�ساف املبدعني عاماًل مهمًّ

تواجه  التي   التحديات  ملختلف  احللول  واإيجاد  االأعمال،  ريــادة  جمال  يف  االإبداعية 

املوؤ�س�سة الريادية منذ بداية تاأ�سي�سها وحتى و�سولها اإىل مرحلة املناف�سة يف ال�سوق.

وي�سهم االإبداع يف جمال ريادة االأعمال من خالل اإن�ساء امل�سروعات الريادية اجلديدة، 

واإيجاد منتجات تتنا�سب ومتطلبات امل�ستقبل، كما ي�ساعد يف اكت�ساف طرائق جديدة 

يف االإنتاج مل تكن موجودة من قبل مما يوفر املال واجلهد والوقت، كما يدخل االإبداع 

كذلك يف جمال توزيع املنتجات يف اأ�سواق جديدة، باالإ�سافة اإىل م�ساعدته يف البحث 

لرائد  االإبداع مالزًما  وتطويرها، وهو ما يجعل  وتعديلها  للمنتجات  االأولية  املواد  عن 

االأعمال يف خمتلف مراحل عمله الريادي، وو�سيلته الفاعلة لتحقيق اأهدافه وغاياته.

الوحدة الثانية:  اإلبداع وريادة األعمال
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الدرس الثاني

الإبداع و الفكرة الري�دية

Creativity and Entrepreneurial Ideas

مقدمة

تعتمد االأفكار الريادية على التميز والتفرد لتحقيق النجاح، فتكرار االأفكار وابتعادها عن االإبداع 

يت�سبب يف جمود املوؤ�س�سة الريادية وعدم منوها وتطورها وهو ما يوؤدي يف النهاية اإىل ف�سلها وعدم 

جناحها؛ لذا كان العمل على التجديد وتوليد االأفكار املتنوعة واالأ�سيلة يف العمل الريادي اأ�سا�ًسا 

ا لتحقيق النمو واال�ستدامة يف خمتلف مراحله. مهمًّ

تعمل على حتفيز  متعددة  تبّني طرًقا  اإىل  االأعمال  رائد  يحتاج  املبدعة  الريادية  االأفكار  ولتوليد 

رائد  منها  ي�ستفيد  ماألوفة،  غري  جديدة  اأفكار  اإىل  للو�سول  وحتديها  وا�ستثارتها  العقلية  قدراته 

االأعمال يف تطوير موؤ�س�سته ومناف�سة املوؤ�س�سات الريادية االأخرى.

يتوقع من الط�لب بعد النته�ء من تنفيذ اأن�شطة الدر�س اأن:

ح  م�سادر توليد االأفكار الريادية.  يو�سِّ 	n

ف اأدوات طريقة �سكامرب يف توليد االأفكار الريادية. يوظِّ 	n

يقرتح اأفكاًرا مل�ساريع ريادية با�ستخدام طرق توليد االأفكار الريادية. 	n

م االأفكار الريادية وفق معايري حمددة. يقيِّ 	n

يدرك اأهمية م�سادر وطرق توليد االأفكار االإبداعية يف ريادة االأعمال. 	n
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اقراأ وزمالوؤك يف املجموعة احلاالت التالية:   n

ن�شاط )1(   م�ش�در توليد الفكرة الري�دية

ًم� ذلك ب�أمثلة من الواقع:   ت�أمل املقولة الآتية، ثم َعربِّ عن راأيك فيه� مدعِّ

مُّ الخرتاع«.
ُ
»احل�َجُة اأ

ل ر وت�أمَّ فكِّ

خطوات الن�ش�ط

املكرمة جلينة بنت حم�شن دروي�س، 

التي  بوابة عائلتها  االأعمال من  ريادة  ُعمانية، دخلت عامل  اأعمال  رائدة 

البنية  جمال  يف  اخلا�سة  الريادية  موؤ�س�ستها  اأن�ساأت  ثم  اإليها،  تنتمي 

واال�ستهالكية  ال�سناعية  واحللول  واالت�ساالت  والتكنولوجيا  التحتية 

وريادة االأعمال الن�سائية يف ال�سلطنة.

احل�لة الأوىل 1

علي احلب�شي، 

التفكري  يف  موهبته  قادته  القدم،  كرة  لعبة  يف  ُعماين  ريا�سي  حمرتف 

باإن�ساء اأكادميية ريا�سية بال�سلطنة ُتعنى بتدريب النا�سئة وتنمية مهاراتهم 

يف هذه اللعبة. 

احل�لة الث�نية 2

الوحدة الثانية:  اإلبداع وريادة األعمال
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ناق�س وزمالوؤك يف املجموعة منوذج ا�ستمارة م�سادر توليد االأفكار الريادية  التي �سيوزعها    n

املعلم وا�ستنتاج االآتي: 

امل�سادر التي �ساعدت رواد االأعمال يف توليد اأفكارهم الريادية.   n

االأفكار الريادية التي ن�ساأت عنها.  n

اعر�س وزمالوؤك يف املجموعة ما تو�سلتم اإليه اأمام املجموعات االأخرى.   n

ح�سب  الريادية  االأفكار  توليد  م�سادر  وا�ستنتج   )41( �سفحة  الطالب  ن�ساط  كرا�سة  افتح    n

التعريف املنا�سب لكل منها.

ل( واربط بني املقولة وبني ما تعلمته من م�سادر توليد االأفكار الريادية.  ر وت�أمَّ ارجع اإىل بند )فكِّ   n

�شريفة الربعمية، رائدة اأعمال ُعمانية اأ�س�ست م�سروعها الريادي عندما 

�سعرت بوجود حاجة لتطبيق اإلكرتوين ُيعنى بتطوير منط حياة امل�ستهلكني من 

خالل تو�سيل احتياجاتهم اإىل املنزل عرب ا�ستخدام التقنية.

احل�لة الث�لثة 3

علي الرا�شدي، 

رائد اأعمال ُعماين، الحظ وجود الكثري من امل�سكالت التي يعاين منها اأ�سحاب 

املنازل يف جماالت الكهرباء واملاء واالأجهزة املنزلية والنجارة، فاأ�س�س م�سروعه 

الريادي الذي يقوم على زيارة املنازل وتقدمي خدمات ال�سيانة لها.

احل�لة الرابعة 4

�ش�مل النعم�ين، 

لدرا�سة  الداخلي، وهو ما دفعه  الت�سميم  �سغوف مبجال  ُعماين،  اأعمال  رائد 

وبعد  بنزوى،  التطبيقية  والعلوم  التقنية  بجامعة  املكاين  الت�سميم  تخ�س�س 

والت�سميم  التجارية  العالمات  بناء  يف  متخ�س�سة  موؤ�س�سة  اأن�ساأ  تخرجه 

الداخلي.

احل�لة اخل�م�شة 5

2الدرس  الثاني
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اإ�ش�ءة ري�دية

الرغبة  تــ�أتــي مــن خــالل  الأفــكــ�ر  اأن  اكت�شفت  الأعــــوام  »على مــدى 

ال�شديدة يف اإيج�ده�، والرغبة املت�شلة حتول العقل اإىل برج مراقبة 

يفت�س عن اجلديد يف املالب�ش�ت التي تثري اخلي�ل، فقد يوؤدي م�شهد 

غروب ال�شم�س اإىل اإله�م بفكرة جديدة«.

               �ش�ري �ش�بلن – ممثل اجنليزي 

اأ�شف اإىل معلوم�تك

اقراأ املعلوم�ت الآتية، ثم اأجب عن الأ�شئلة الواردة يف كرا�شة ن�ش�ط الط�لب �شفحة )41(:

ُتعدُّ الفكرة الريادية من االأ�س�س املهمة التي ُتبنى عليها املوؤ�س�سات الريادية، وُي�ست�سَرُف 

من خالل م�ستقبلها والقدرة على التناف�س وحتقيق اال�ستدامة يف �سوق العمل؛ لذا كان 

االهتمام بها واكت�ساف م�سادر توليدها من االأمور التي اعتنى الباحثون بها، ودرا�سة 

ماهية  �ستحدد  التي  الريادية  االأفكار  نحو  وتوجيهه  االأعمال  رائد  على  تاأثريها  مدى 

موؤ�س�سته الريادية وجمال �سوق العمل الذي يتنا�سب معها.

وتتعدد م�سادر توليد االأفكار الريادية التي ميكن اأن يلجاأ اإليها رائد االأعمال، فباالإ�سافة 

اإىل امل�سادر التي مت التعرف اإليها يف هذا الن�ساط، فاإن هناك م�سادر اأخرى ميكن اأن 

تكون حمفًزا لتوليد االأفكار الريادية، لعل من اأبرزها االآتي:

التعرف على مهارات االأ�سخا�س املحيطني برائد االأعمال ال�ستثمارها يف اإنتاج �سلعة    n

اأو تقدمي خدمة معينة. 

درا�سة عادات وتقاليد املجتمع للتفكري يف �سلع اأو منتجات تتنا�سب مع اأفراده.   n

حماولة اال�ستفادة من جتارب الدول للبحث عن �سلع اأو خدمات تتنا�سب مع توجهات    n

ال�سوق واملجتمع امل�ستهَدف.

وال�سلع  املنتجات  يف  التفكري  وحمــاولــة  االقت�سادية  االأزمـــات  فــرتات  ا�ستثمار    n

واخلدمات الريادية التي قد ت�سهم يف حل تلك االأزمات اأو التقليل من اآثارها، وهو 

ما يعرف باقتنا�س فر�س اال�ستثمار.

الوحدة الثانية:  اإلبداع وريادة األعمال
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 )SCAMPER( ساهد وزمالوؤك يف املجموعة مقطعا مرئيًّا عن اأدوات �سكامرب�   n	

.QR لتوليد االأفكار االإبداعية( من خالل رمز اال�ستجابة ال�سريع

ن االأداة  املنا�سبة اأمام كل تعريف الأدوات  افتح كرا�سة ن�ساط الطالب �سفحة )43(، ثم دوِّ   n

.)SCAMPER(طريقة �سكامرب

ادر�س وزمالوؤك يف املجموعة منوذج ا�ستمارة تطبيق اأدوات �سكامرب )SCAMPER( التي    n

�سيوزعها املعلم، واختاروا اأحد املنتجات املقرتحة لتطبيق اأدوات �سكامرب )SCAMPER( عليه. 

اعر�س وزمالوؤك يف املجموعة ما تو�سلتم اإليه اأمام املجموعات االأخرى.   n

طرق توليد الأفك�ر الري�دية ن�شاط )2(  

لت�شنيع  �ــشــركــة  اأنـــت مــوظــف يف 

�شركة  طرحت  الذكية.  الهواتف 

من�ف�شة ه�تًف� ي�شحن عن طريق 

مالم�شة ه�تف اآخر. 

به�  تن�ف�س  اإبداعية  فكرة  اقــرتح 

�شرك�ت الهواتف الأخرى.

ل ر وت�أمَّ فكِّ

خطوات الن�ش�ط

اإ�ش�ءة ري�دية

وكذلك  الإقــــالع،  بــقــواعــد  يلتزم  مل  مــ�  بط�ئرته  طــيــ�ر  يقلع  ل 

ل�شم�ن  الأعم�ل  رائد  به�  يلتزم  لقواعد  حتت�ج  الري�دية   الأفك�ر 

الإقالع ب�شالم.      

ابراهيم املن�شي - ك�تب وموؤلف       

2الدرس  الثاني
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اأ�شف اإىل معلوم�تك

اقراأ املعلوم�ت الآتية، ثم اأجب عن الأ�شئلة الواردة يف كرا�شة ن�ش�ط الط�لب �شفحة )44(:

تتعدد طرق توليد االأفكار الريادية التي ميكن اأن يلجاأ اإليها رائد االأعمال لتنمية وتطوير 

اإليها يف  موؤ�س�سته الريادية، فباالإ�سافة اإىل طريقة �سكامرب )SCAMPER( التي تعرفت 

الن�ساط، هناك طرق اأخرى لعل من اأبرزها االآتي:

م�ذا لو؟

ز  وحمفِّ الدماغ،  عمل  مفتاح  هي   .. لو؟  ماذا 

�سرارة االإبداع؛ واإحدى اأهم طرق توليد االأفكار 

الفر�سيات  و�سع  بــني  جتمع  الأنــهــا  املبدعة، 

ع ما �سيحدث بعد اختيارها،  واختبارها، وتوقُّ

اأبي�س؟، ماذا  مثال: ماذا لو كان لون ال�سارع 

لو توقفت االأر�س عن الدوران؟

ال�شتع�رة

هــي اأخـــذ فــكــرة مــوجــودة 

ثــم  مــــعــــني،  مــــكــــان  يف 

اآخر،  مكان  يف  ا�ستعمالها 

املهند�سني  ا�ستنباط  مثل 

م�ستوحى  طـــريان  منـــوذج 

ـــعـــ�ـــس الــــطــــيــــور؛  مـــــن ب

جمال  يف  منه  لال�ستفادة 

الطريان.

الوحدة الثانية:  اإلبداع وريادة األعمال
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الع�شف الذهني

بقيادة  ــراد  االأف من  جمموعة  بها  يقوم  الريادية،  االأفكار  توليد  طرق  اإحــدى  هي 

اأحدهم، ويتم تنفيذها باتباع اخلطوات االآتية:

طرح م�سكلة اأو مو�سوع معني متعلق بريادة االأعمال، ويطلب من اجلميع اإبداء    -1

مقرتحاتهم حوله.
كاملة  بحرية  ومقرتحاتهم  باآرائهم  االإ�سهام  على  االأفراد  القائد جميع  ع  ي�سجِّ   -2

دون اأي نقد.

ل القائد جميع االأفكار واملقرتحات اأيًّا كانت يف مدة زمنية حمددة. ي�سجِّ   -3
بعد االنتهاء من كتابة االأفكار يتم تقييم االأفكار املدّونة، وا�ستبعاد االأفكار غري    -4

القابلة للتطبيق، ثم االتفاق على اأف�سلها.
يقوم القائد بتدوين االأفكار الريادية املتفق عليها وترتيبها ح�سب اأهميتها.   -5

اأ�شئلة غري م�ألوفة

غري  غريبة  اأ�سئلة  نف�سه  الفرد  �سوؤال  على   وتقوم  االإبــداع،  تنمية  طرائق  من  هي 

ماألوفة، ثم يفكر يف هذه االأ�سئلة، ويحاول االإجابة عنها، ومبرور االأيام �سيجد نف�سه 

قادرا على اإدراك ما وراء هذه االأ�سئلة، وتخيل اأبعادها )مثال: اإذا كان لدينا مفاتيح 

باب واأردنا اأن ن�سنع منها لعبة، فما هي اللعبة التي ن�ستطيع �سنعها بها؟ واإذا كانت 

مفاتيح الباب غري موجودة، فما هي املادة االأخرى التي ن�ستطيع �سنع اللعبة التي 

اقرتحتها بها؟

2الدرس  الثاني
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قم وزمالوؤك يف املجموعة باختيار اإحدى طرق توليد االأفكار الريادية لتوليد فكرتني رياديتني.    n

ن االأفكار الريادية التي مت التو�سل اإليها. افتح كرا�سة ن�ساط الطالب �سفحة )45( ودوِّ   n

قيِّم وزمالوؤك يف املجموعة الفكرتني اللتني تو�سلتم اإليهما، واختيار االأف�سل منهما.    n

اعر�س وزمالوؤك يف املجموعة ما تو�سلتم اإليه اأمام املجموعات االأخرى.   n

الفكرة  تقييم  اأهمية  وبني  بينها  العالقة  ح  وو�سِّ ل(  وت�أمَّ ر  )فكِّ بند  يف  العبارة  اإىل  ارجــع    n	

الريادية للم�سروع.

فكرتن� الري�دية وتقييمه� ن�شاط )3(  

ل ر وت�أمَّ فكِّ

خطوات الن�ش�ط

اإ�ش�ءة ري�دية

ْل العب�رة الآتية: ت�أمَّ

»بو�شفك رائد اأعم�ل عليك اأن تعرف جميع 

 التف��شيل اخل��شة بفكرتك، فهن�ك الكثري من 

تف��شيل  يف  تكمن  والتميز  الــنــجــ�ح  فــر�ــس 

الفكرة«. 

»لي�س ال�شعب اأن حتلم لكن جعل اأحالمك حقيقية هو املراد«.

م�رك كوب�ن – رجل اأعم�ل اأمريكي      

براأيك .. كيف توؤثر تف��شيل الفكرة يف زي�دة فر�س النج�ح والتميز؟ 

الوحدة الثانية:  اإلبداع وريادة األعمال
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اأ�شف اإىل معلوم�تك

اقراأ املعلوم�ت الآتية، ثم اأجب عن الأ�شئلة الواردة يف كرا�شة ن�ش�ط الط�لب �شفحة )46(:

 ،WTO اأولت ال�سلطنة اهتماًما كبرًيا بامللكية الفكرية قبل االن�سمام اإىل منظمة التجارة العاملية

فقد عملت على تر�سيخ قواعد امللكية حماية لالإبداع الفكري الوطني، وت�سجيًعا الأ�سحابها من 

املخرتعني واملبتكرين يف �ستى جماالت احلياة؛ وذلك مل�سايرة التطور التكنولوجي املت�سارع يف 

خمتلف دول العامل.

وتعرف امللكية الفكرية باأنها كل ما ُينتجه العقل الب�سري من اخرتاعات واإبداعات فنية، كما 

تعرف حقوق امللكية الفكرية باأنها تلك احلقوق التي مُتنح لالأ�سخا�س واملنظمات واملوؤ�س�سات 

ن بذلك حقوًقا خا�سة للمبتِكر يف ا�ستخدام اخرتاعاته  والدول مقابل ابتكاراتهم الفكرية، وتوؤمِّ

رت احلماية.  ملدة زمنية حمددة، ويف اأر�س حمددة، وعادة ما تكون هي اأر�س الدولة التي وفَّ

امللكية  )دائرة  اال�ستثمار  وترويج  وال�سناعة  التجارة  بوزارة  الفكرية  امللكية  ت�سجيل  وُيعدُّ 

الفكرية( من االأمور املهمة التي ينبغي على رائد االأعمال االهتمام بها، حتى يحفظ حقوقه 

ل اإليها، والتي اعتمد عليها يف اإن�ساء موؤ�س�سته الريادية.  واأفكاره الريادية التي تو�سَّ

حها ال�سكل )7( االآتي: وتنق�سم امللكية الفكرية اإىل العديد من االأق�سام، يو�سِّ

احلقوق

املج�ورة

حقوق 

املوؤلف

الدوائر

املتك�ملة

حقوق 

املوؤلف

املوؤ�شر

اجلغرايف

براءات

الخرتاع

العالم�ت 

التج�رية

احلقوق الأدبية والفنيةامللكية ال�شن�عية

امللكية الفكرية

ال�سكل )7( اأق�ش�م امللكية الفكرية

2الدرس  الثاني
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التخطيط للم�ش�ريع الري�دية

Planning Entrepreneurial Projects

الوحدة الثالثة 

خمرجات التعّلم للوحدة

تو�شيح م�هية خمطط منوذج العمل التج�ري ودرا�شة اجلدوى القت�ش�دية.  1

تطبيق خمطط منوذج العمل التج�ري ودرا�شة اجلدوى القت�ش�دية على   2

اإحدى احل�لت الري�دية.

تخطيط امل�شروع الري�دي ب��شتخدام خمطط منوذج العمل التج�ري ودرا�شة   3

اجلدوى القت�ش�دية. 

تقدير اأهمية خمطط منوذج العمل التج�ري ودرا�شة اجلدوى القت�ش�دية   4

للم�شروع الري�دي.
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البيانات، وو�سوح االأهداف،  تاأ�سي�سها على ح�سن التخطيط، ودقة  الريادية يف  املوؤ�س�سات  تعتمد 

التجاري بها؛ مما ي�ستدعي وجود  العمل  ال�سوقية، ونوعية  البيئة  للتحقيق وفًقا لطبيعة  وقابليتها 

اآليات تنظيمية ُتعنى بتاأ�سي�س املوؤ�س�سات الريادية، وتقوم على خمططات علمية، ودرا�سات متنوعة 

لتحقيق  وقابليته  الريادي،  امل�سروع  جدوى  ملدى  دقيقة  اأحكام  اإ�سدار  يف  االأعمال  رائد  ت�ساعد 

الربحية واال�ستمرار يف النجاح لعدة �سنوات.

وُيعدُّ خمطط منوذج العمل التجاري اأحد املخططات العلمية التي يلجاأ اإليها رائد االأعمال يف بداية 

م�سواره الريادي؛ اإذ يتيح فر�سة التعرف على املعامل العامة للم�سروع الريادي، وفق ت�سعة جوانب 

وماذا  الريادي؟  امل�سروع  امل�ستهدفون من  االأفراد  ما  اأ�سئلة عامة هي:  اأربعة  متنوعة، جتيب عن 

م امل�سروع الريادي لهم من منتجات اأو خدمات؟ وكيف �سيقدمه لهم؟ وكم �سيكلف امل�سروع،  �سيقدِّ

وما ربحيته؟

املخططات  �سمن  االقت�سادية  ــدوى  اجل درا�ــســات  التجاري  العمل  منــوذج  خمطط  بعد  وتــاأتــي 

التنظيمية والتخطيطية يف مرحلة تاأ�سي�س املوؤ�س�سات الريادية؛ اإذ ت�ستمل على جمموعة متنوعة من 

درا�سات اجلدوى الفرعية، ُتعنى بدرا�سة امل�سروع الريادي من جوانبه املختلفة، فدرا�سة اجلدوى 

املجتمع  حاجات  معرفة  مثل:  اإليها  يحتاج  التي  الالزمة  البيانات  االأعمال  لرائد  توفر  ال�سوقية 

للمنتج اأو اخلدمة، اأو املناف�سني املحتملني، اأو املوقع املنا�سب للم�سروع. اأما درا�سة اجلدوى الفنية 

فتهتم بتحديد التكاليف املحتملة للم�سروع واالحتياجات الالزمة له من اأدوات ومعدات وغريها، 

تكاليف  اإىل  للتعرف  ح�سابية  بعمليات  القيام  تتطلب  التي  املالية  اجلدوى  درا�سة  اإىل  باالإ�سافة 

امل�سروع وربحيته؛ مما تتيح لرائد االأعمال فر�سة اإ�سدار حكم على مدى جدوى م�سروعه الريادي، 

وجناحه، وقدرته على املناف�سة واال�ستمرارية.

وحتى ت�ستطيع املوؤ�س�سة الريادية حتقيق االأرباح املتوقعة منها، ينبغي اأن ت�ساحبها طرائق ت�سويق 

حديثة وجذابة تتميز باالإبداع واالبتكار؛ اإذ ُتعدُّ عمليات الت�سويق مبنزلة �سريان احلياة للموؤ�س�سات 

الريادية، وبدونها اأو عدم كفاءتها يوؤدي اإىل خ�سارة املوؤ�س�سة الريادية وعدم جناحها. 

مقدمة الوحدة



الدرس األول

 خمطط منوذج العمل 

التج�ري

Business Model Canvas (BMC(

مقدمة

الريادية عن قرب،  م�ساريعهم  التعرف على  اإىل  الريادية  بداية رحلتهم  االأعمال يف  رواد  ي�سعى 

ودرا�ستها وفق منظور علمي يوفر لهم كل ما يحتاجونه من معلومات ت�سهم يف حتديد اخليارات 

والفر�س يف خمتلف اجلوانب املتعلقة بامل�سروع.

اإىل  التعرف  التي تتيح لرائد االأعمال  العلمية  النماذج  اأحد  وُيعدُّ خمطط منوذج العمل التجاري 

م�سروعه الريادي قبل البدء بعملية درا�سة اجلدوى االقت�سادية له، كما يوفر لرائد االأعمال �سورة 

العمل  منوذج  ملخطط  الت�سعة  البناء  اأحجار  عليها  ُيطلق  اأبعاد  ت�سعة  خالل  من  مل�سروعه  عامة 

التجاري.

يتوقع من الط�لب بعد النته�ء من تنفيذ اأن�شطة الدر�س اأن:

ح ماهية خمطط منوذج العمل التجاري. يو�سِّ 	n

يطبِّق خمطط منوذج العمل التجاري على اأحد امل�ساريع الريادية. 	n

ط مل�سروعه الريادي با�ستخدام خمطط منوذج العمل التجاري. يخطِّ 	n

ر اأهمية خمطط منوذج العمل التجاري يف جناح املوؤ�س�سات الريادية. يقدِّ 	n
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�ساهد وزمالوؤك يف املجموعة املقطع املرئيَّ )خمطط منوذج العمل التجاري(    n	

من خالل رمز اال�ستجابة ال�سريع QR املقابل.

افتح كرا�سة ن�ساط الطالب �سفحة )50( وا�ستنتج اأحجار البناء الت�سعة ملخطط منوذج العمل    n

نها يف الفراغات املنا�سبة. التجاري ودوِّ

ادر�س وزمالوؤك يف املجموعة املوقف االآتي:   n

 - وجد  بال�سلطنة،  االأعمال  رواد  اأحد  ليكون  حلمه  حتقيق  يف  يرغب  ُعماين،  �سابٌّ  عليٌّ   

بعد بحث وتق�سٍّ – حاجة �سريحة وا�سعة من املجتمع مل�ستح�سرات �سحية وزيوت طبيعية 

لل�سعر واجل�سم والب�سرة، ولتحقيق ذلك توا�سل مع اإحدى ال�سركات املنتجة لها با�ستخدام 

مواد طبيعية يف اإحدى الدول االآ�سيوية.

ا�ستنتج وزمالوؤك يف املجموعة اأحجار البناء الت�سعة مل�سروع ال�ساب علي من خالل تدوين    n

البيانات املطلوبة يف خمطط منوذج العمل التجاري الذي �سيوزعه املعلم عليكم.

اعر�س وزمالوؤك يف املجموعة ما تو�سلتم اإليه اأمام املجموعات االأخرى.   n

م�هية خمطط منوذج العمل التج�ري ن�شاط )1(  

ل ر وت�أمَّ فكِّ

خطوات الن�ش�ط

ت�أمل املقولة الآتية، ثم عربِّ عن راأيك فيه�: 

»التخطيط … هو فن ارتك�ب الأخط�ء على الورق«.

الوحدة الثالثة:  التخطيط للمشاريع الريادية
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اإ�ش�ءة ري�دية

»اإن فر�س الأعم�ل مثله� كمثل احل�فالت، دائًم� هن�ك املزيد منه� 

ق�دٌم اإليك«.    

ريت�ش�رد بران�شون - رجل اأعم�ل بريط�ين      

اأ�شف اإىل معلوم�تك

اقراأ املعلوم�ت الآتية، ثم اأجب عن الأ�شئلة الواردة يف كرا�شة ن�ش�ط الط�لب �شفحة )51(:

التجارية  االأعمال  منــاذج  لو�سف  م�سرتكة  لغة  التجاري  العمل  منــوذج  خمطط  ُيعدُّ 

اإىل  البتكاره  الف�سل  ويعود  العامل،  دول  خمتلف  يف  وتغيريها  وتقديرها  وت�سورها 

األيك�سندر اأو�سرتفالدر Alexander Osterwalder واإيف بينور Yves Pigneur اللذين قدماه يف 

كتابهما »ابتكار خمطط منوذج العمل التجاري« عام 2010، وقد قاما باإعداد كتابهما 

لها  حتقق  ناجحة  اأعمال  مناذج  عن  تبحث  التي  النا�سئة  الريادية  امل�ساريع  مل�ساعدة 

الربحية واال�ستدامة.

وميكن تعريف خمطط منوذج العمل التجاري باأنه خمطط تنظيمي ُي�ستخدم يف مرحلة 

تنجم عنه قدر  اأن  التي ميكن  االأخطار  تدارك  اأجل  الريادي من  للم�سروع  التخطيط 

االإمكان، وبالتايل ي�سبح خمطط منوذج العمل التجاري خمطًطا عمليًّا ي�سبق درا�سة 

رائد  ي�ساعد  �سامل  علمي  اإطار  يف  بها  العمل  ُء  ويهيِّ للم�سروع،  االقت�سادية  اجلدوى 

االأعمال يف اتخاذ قراراته الريادية ب�سورة علمية ودقيقة.

الريادي  امل�سروع  اإن�ساء  التجاري يف مرحلة  العمل  العمل مبخطط منوذج  يقت�سر  وال 

فقط، بل ميكن اال�ستعانة به اأثناء قيامه فعليًّا؛ اإذ ُيعدُّ خمطط منوذج العمل التجاري 

خمطًطا ا�سرت�ساديًّا ميّكن رائد االأعمال من تقييم م�سروعه ب�سورة م�ستمرة، وي�ساعده 

على ر�سد الثغرات التي قد تواجه امل�سروع يف خمتلف جوانبه، واقرتاح حلوٍل ملعاجلتها 

و�سدها؛ مما يجعله اأكرث قدرة على حتقيق النجاح واال�ستدامة.    

1الدرس  األول
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ن املعلومات املطلوبة عن  افتح وزمالوؤك يف املجموعة كرا�سة ن�ساط الطالب �سفحة )52(، ودوِّ   n

م�سروعكم الريادي املرتبط بفكرتكم الريادية يف خمطط منوذج العمل التجاري.

اعر�س وزمالوؤك يف املجموعة ما تو�سلتم اإليه اأمام املجموعات االأخرى.  n

خمطط منوذج العمل التج�ري مل�شروعن� الري�دي ن�شاط )2(  

ل ر وت�أمَّ فكِّ

خطوات الن�ش�ط

اإ�ش�ءة ري�دية

»اأعطني �شت �ش�ع�ت كي اأقطع �شجرة؛ لكنني �ش�أق�شي منه� اأربع 

�ش�ع�ت يف �شحذ الف�أ�س«.

ت�أمل ال�شورة الآتية، براأيك اأي احللق�ت ينبغي 

اأن تو�شع اأوًل يف العمود؟ ومل�ذا؟

اأبراه�م لينكولن -  الرئي�س ال�ش�د�س ع�شر للولي�ت املتحدة الأمريكية

الوحدة الثالثة:  التخطيط للمشاريع الريادية
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اأ�شف اإىل معلوم�تك

اقراأ املعلوم�ت الآتية، ثم اأجب عن الأ�شئلة الواردة يف كرا�شة ن�ش�ط الط�لب �شفحة )52(:

ي�سهم خمطط منوذج العمل التجاري - نتيجة للنظرة العامة التي يوفرها لرائد االأعمال 

نطاق  وتو�سيع  الريادية  املوؤ�س�سة  لنجاح  والفر�س  اخليارات  من  العديد  توفري  يف   -

منتجاتها واأ�سواقها وعمالئها، باالإ�سافة اإىل معاجلته لكثري من امل�سكالت والتحديات 

التي ميكن اأن تواجهها بطرق اإبداعية بعيًدا عن االأمناط التقليدية التي قد تلجاأ اإليها 

املوؤ�س�سات الريادية وتت�سبب يف ف�سلها واإفال�سها.

وميثل خمطط منوذج العمل التجاري َنْقلًة اإبداعية يف جمال التخطيط االأويل لدرا�سة 

امل�ساريع الريادية وحتديد م�سارها؛ اإذ يتميز عن خطط العمل ال�سابقة يف اإعطاء روؤية 

�ساملة للم�سروع الريادي يف �سفحة واحدة فقط، بينما قد ت�سل خطة العمل ب�سورتها 

ال�سابقة اإىل اأكرث من )20( �سفحة، كما اأن خمطط منوذج العمل التجاري  ال َي�سرتط 

ا متمر�ًسا للقيام  مهارات اخت�سا�سية للقيام به بعك�س خطة العمل التي تتطلب �سخ�سً

بها، باالإ�سافة اإىل اأن خمطط منوذج العمل التجاري ميكن القيام به يف وقت ق�سري 

ا باملقارنة مع خطة العمل التي قد تتطلب وقًتا اأطول. جدًّ

ونظًرا لهذه املزايا العديدة التي يتميز بها خمطط منوذج العمل التجاري فقد ُعدَّ من 

اجلدوى  فدرا�سة  االقت�سادية،  اجلدوى  بدرا�سة  البدء  قبل  الريادي  العمل  �سرورات 

االقت�سادية جتيب رائد االأعمال عن �سوؤال مهم وهو: لو مت تنفيذ هذا امل�سروع بهذه 

املعطيات، هل �سريبح امل�سروع اأم ال؟ اأما خمطط منوذج العمل التجاري فهو يبداأ مع 

رائد االأعمال يف مرحلة اأبكر من ذلك بكثري؛ اإذ يجيب عن �سوؤال رائد االأعمال وهو: ما 

الذي يجب اأن نقدمه يف امل�سروع؟ وملن؟ ولهذا لن نتمكن من الو�سول اإىل درا�سة جدوى 

اقت�سادية �سحيحة اإال اإذا �سبقها منوذج عمل جتاري �سحيح ودقيق.

1الدرس  األول
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الدرس الثاني

 درا�شة اجلدوى 

القت�ش�دية

Economic Feasibility Study (EFS(

مقدمة

ُتعدُّ درا�سة اجلدوى االقت�سادية وما تت�سمنه من درا�سات فرعية مبنزلة موؤ�سر دقيق ي�ستند اإليه 

قد  التي  املخاطر  وي�ستطيع من خالله حتديد  الريادي،  قدًما يف م�سروعه  للم�سي  االأعمال  رائد 

تنطوي على م�سروعه الريادي يف مرحلة الت�سغيل الفعلي، و�سبل التغلب عليها، باالإ�سافة اإىل حتديد 

فر�س التو�سع وتطوير امل�سروع واإمكانية ت�سدير املنتجات اإىل اأ�سواق اأخرى م�ستقباًل.

يتطلب  ما  وهو  الريادي،  للم�سروع  جــّذاٌب  ت�سويٌق  عادة  االقت�سادية  اجلــدوى  درا�سة  وي�ساحب 

اإحداث تغيري يف النمط التقليدي املتبع يف عر�س املنتج واخلدمة التي يقدمها، واتباع طرق توليد 

جناح  ت�سمن  حديثة  وتقنيات  اأ�ساليب  ا�ستخدام  اإىل  باالإ�سافة  ذلك،  لتحقيق  االإبداعية  االأفكار 

امل�سروع و ربحيته.

يتوقع من الط�لب بعد النته�ء من تنفيذ اأن�شطة الدر�س اأن:

ح مفهوم درا�سة اجلدوى االقت�سادية ومكوناتها.  يو�سِّ 	n

يبنيِّ اأهمية درا�سة اجلدوى االقت�سادية للم�سروع الريادي. 	n

ق مناذج درا�سة اجلدوى االقت�سادية على اأحد امل�ساريع الريادية.  يطبِّ 	n

يطبق مناذج درا�سة اجلدوى االقت�سادية على م�سروعه الريادي. 	n

ر اأهمية درا�سة اجلدوى االقت�سادية يف جناح امل�سروع الريادي.  يقدِّ 	n

يبنيِّ اأهمية الت�سويق يف جناح امل�ساريع الريادية. 	n

ق للم�سروع الريادي باإحدى طرق الت�سويق احلديثة. ي�سوِّ 	n

ي�سمم العالمة التجارية مل�سروعه الريادي.  	n
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اقراأ الن�س ال�سحفي االآتي:    n

ل ر وت�أمَّ فكِّ

خطوات الن�ش�ط

عربِّ عن ال�شورة بكلمتني.

درا�ش�ت اجلدوى القت�ش�دية ركيزة للتنمية:

ال ميكن اأن ُيكَتب النجاح الأي م�سروع ُيراد تنفيذه ما مل تكن هناك خطوات عملية ُتعنى بامل�سروع 

درا�سات  اإعــداد  اخلطوات  هذه  مقدمة  يف  وياأتي  تنفيذه،  يف  املبا�سرة  قبل  وتخطيًطا  درا�سة 

اأهميتها  الدرا�سات  هذه  وتكت�سب  له،  اجليد  والتخطيط  امل�سروع،  من  االقت�سادية  اجلدوى 

والنظرة  وواقعه  امل�سروع  طبيعة  عن  ال�ساملة  املعلومات  جلمع  الوحيد  ال�سبيل  اإنها  حيث  من 

امل�ستقبلية له، وتزداد هذه الدرا�سات اأهمية مع العديد من التطورات االقت�سادية على النحو 

الذي ي�ساهده اجلميع جراء الرتاجع االقت�سادي الذي ي�سهده العامل نتيجة انهيار اأ�سعار النفط 

ا بالن�سبة للدول  عامليًّا، وما ترّتب على ذلك من تراجع يف العائدات املالية واالأرباح، خ�سو�سً

املنتجة التي تعتمد على الذهب االأ�سود م�سدًرا اأ�سا�سيًّا �سمن م�سادر دخلها.

 واإزاء حالة الرتاجع االقت�سادي النا�سئة عن انهيار اأ�سعار النفط، فاإن �سيا�سات الرت�سيد يف 

االإنفاق والتوظيف اجليد للموارد، وا�ستخدامها اال�ستخدام االأمثل باتت اإحدى طرق املعاجلة 

لدى الدول النامية والدول املنتجة للنفط. وغدت من الو�سائل التي تعتمد عليها هذه ال�سيا�سات 

َمام اأمان ومعيًنا جيًدا لعملية الرت�سيد يف االإنفاق  درا�سات اجلدوى االقت�سادية التي متثِّل �سِ

وا�ستغالل املوارد املالية والب�سرية املتاحة.

مفهوم درا�شة اجلدوى القت�ش�دية واأهميته� ن�شاط )1(  

2الدرس  الثاني
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�سحيح اأن درا�سات اجلدوى االقت�سادية تتفرع عنها درا�سات فرعية كدرا�سة اجلدوى ال�سوقية 

ن من توفري قدر كبري من املعلومات الالزمة لدى متخذي  والفنية واملالية والقانونية، والتي متكِّ

القرار اال�ستثماري اأو االإن�سائي لبلورة روؤية �ساملة حول امل�سروع املراد اإقامته، اإال اأنها تتطلب 

ا من القدرات واملهارات واخلربات لدى القائمني بدرا�سات اجلدوى، واإملاًما  قدًرا كبرًيا اأي�سً

جيًدا باملهارات االإدارية واالقت�سادية.

ف العمل عن تنفيذها، جراء ما تتطلبه من موارد مالية  واليوم هناك الكثري من امل�سروعات توقَّ

باهظة نتيجة �سوء التقدير، ومنها ما �سادف طريق الف�سل، ف�ساعت اعتماداته املالية هدًرا، 

كان من الواجب ا�ستثمارها يف م�سروعات اأجدى نفًعا، وكل ذلك ب�سبب غياب درا�سة اجلدوى 

االقت�سادية لهذه امل�ساريع قبل البدء بتنفيذها.

راأي الوطن: درا�سات اجلدوى االقت�سادية ركيزة للتنمية )16 اأكتوبر، 2018م(.      

ناق�س وزمالوؤك يف املجموعة ما ورد يف املقال ال�سحفي من خالل االإجابة عن االأ�سئلة االآتية:   n

ما تعريف درا�سة اجلدوى االقت�سادية؟   n

ما اأهمية درا�سة اجلدوى االقت�سادية؟   n

ماذا لو قام رائد االأعمال بتنفيذ م�سروعه الريادي بدون اال�ستعانة بدرا�سة اجلدوى    n

االقت�سادية؟

كيف ت�ساعد درا�سة اجلدوى االقت�سادية اقت�ساديات الدول يف ظل تذبذب اأ�سعار النفط    n

عامليًّا؟

اعر�س وزمالوؤك يف املجموعة ما تو�سلتم اإليه اأمام املجموعات االأخرى.    n

ن ما يعر�سه املعلم من معلومات حول مفهوم  افتح كرا�سة ن�ساط الطالب �سفحة )55(، ودوِّ   n

درا�سة اجلدوى االقت�سادية واأهميتها.

ل( واربط بني ال�سورة وما تعلمته عن درا�سة اجلدوى االقت�سادية. ر وت�أمَّ ارجع اإىل بند )فكِّ   n

اإ�ش�ءة ري�دية

امل�ش�ريع الري�دية الن�جحة تعتمد ب�شكل اأ�ش��شي على درا�شة اجلدوى 

القت�ش�دية.

الوحدة الثالثة:  التخطيط للمشاريع الريادية
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اأ�شف اإىل معلوم�تك

اقراأ املعلوم�ت الآتية، ثم اأجب عن الأ�شئلة الواردة يف كرا�شة ن�ش�ط الط�لب �شفحة ) 56(:

اإن تنوع درا�سات اجلدوى االقت�سادية يعطي موؤ�سًرا ونظرة م�ستقبلية للم�سروع الريادي، 

اأولية  يعطي مالمح  كما  الواقع،  اأر�س  اإىل  الريادية من اخليال  الفكرة  نقل  واإمكانية 

ملدى الربح الذي �سيحققه امل�سروع والتقليل من املخاطر املحتملة. فهي مبنزلة درا�سة 

�ساملة لكافة امل�ساريع املقرتحة و�سوال اإىل اختيار امل�سروع االأن�سب الذي ي�سمن حتقيق 

اإعطاء جميع درا�سات اجلدوى حقها  االأعمال  االأهداف املرجوة؛ لذا يجب على رائد 

يف التاأمل والتفكري والتطبيق، والعمل بجميع النتائج التي تنتهي اإليها هذه الدرا�سات 

مبا يحقق م�سلحة امل�سروع الريادي. وت�سمل درا�سة اجلدوى االقت�سادية جمموعة من 

املكونات على النحو االآتي:

ل الأهم املنتجات  و�شف امل�شروع: يتم من خالله عر�س الفكرة الريادية ب�سكل ُمَف�سَّ

مها، وذلك من خالل خم�سة عنا�سر اأ�سا�سية: واخلدمات التي يقدِّ

م  �سيقدِّ مــاذا  االآتــي:  ال�سوؤال  عن  يجيب  املقدمة:  اخلدمات  اأو  املنتجات  طبيعة    n

امل�سروع ومن هي الفئة امل�ستهدفة؟

اإنتاج  طريقة  حيث  من  االإنتاج  عملية  و�سف  العملية  هذه  يف  يتم  االإنتاج:  عملية    n

املنتج اأو طريقة تقدمي اخلدمة وكمية املواد اخلام املطلوبة لالإنتاج.

توزيع وتو�سيل املنتجات: يتم فيها حتديد طريقة ت�سليم املنتج للزبائن �سواء كان    n

عن طريق حتديد مكان معني اأو تو�سيل املنتج اأو اخلدمة للزبائن يف مكان اإقامتهم.

العمليات الفنية: يتم حتديد العمليات الفنية مبا يف ذلك حجم امل�سروع، واملوقع،  	n

والتكنولوجيا امل�ستخدمة، واأنواع االآالت واملعدات.

مع ذكر  ومدى جاهزيته  امل�سروع  لتنفيذ  زمنية  و�سع خطة  يتم  الزمنية:  اخلطة  	n

التفا�سيل الزمنية الالزمة قبل عملية الت�سغيل وذلك لتحديد اليوم الفعلي لبدء 

عملية االنتاج.

مكون�ت درا�شة اجلدوى القت�ش�دية

2الدرس  الثاني
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القوانني املنظمة لال�ستثمار وت�سمل قانون  الق�نونية: تهتم بدرا�سة  درا�شة اجلدوى 

ال�سرائب وقانون العمل واالحتكار والتحكم يف االأ�سعار واحلفاظ على البيئة، كما تعمل 

على درا�سة اجلوانب القانونية للم�سروع.

درا�شة اجلدوى ال�شوقية: تهتم بدرا�سة مدى وجود م�ساريع م�سابهة للم�سروع ومدى 

مناف�ستها وقوة انت�سارها، و مدى رغبة امل�ستهلكني يف احل�سول على منتجات امل�سروع 

�سيقدمها  التي  اخلدمة  اأو  للمنتج  تناف�سية  ميزة  واإيجاد  املالية  وقدرتهم  اأو خدماته 

امل�سروع.

درا�شة اجلدوى الفنية: تهتم بدرا�سة البدائل املختلفة ملعرفة حجم اال�ستثمار املطلوب، 

ويتم من خاللها حتديد املوقع وتكلفته، وحتديد الطاقة االإنتاجية، والطرق امل�ستخدمة 

يف عملية االإنتاج، وحتديد التكاليف واالحتياجات الالزمة للم�سروع.

درا�شة اجلدوى امل�لية:  تهتم بدرا�سة كلفة امل�سروع املبدئية من م�سروفات التاأ�سي�س 

الريادي،  امل�سروع  ربحية  مدى  قيا�س  على  تعمل  كما  والثابتة،  الت�سغيلية  والتكاليف 

 5 ملدة  للم�سروع  املالية  التوقعات  معرفة  على  وت�ساعد  التمويل،  م�سادر  اأهم  وحتدد 

�سنوات.

الوحدة الثالثة:  التخطيط للمشاريع الريادية
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اقراأ حالة علي االآتية:   n

درا�شة اجلدوى ال�شوقية ن�شاط )2(  

خطوات الن�ش�ط

ت�أمل ال�شورة املق�بلة ..

براأيك .. عن م�ذا 

يبحث رائد الأعم�ل؟

ل ر وت�أمَّ فكِّ

بعد اأن اأنهى علي اإعداد خمطط منوذج العمل التجاري مل�سروعه 

امل�ساريع  ملعرفة  ال�سوق  على  درا�ــســة  بــاإجــراء  قــام  الــريــادي، 

امل�سابهة التي تناف�س فكرة م�سروعه، ومدى قوتها وانت�سارها، 

امل�ستهلكني يف احل�سول على منتجاته، واحل�سة  ومدى رغبة 

ال�سوقية املنا�سبة الإنتاج الوحدات مل�سروعه التي وجد بعد ح�ساب 

�سهريًّا،  وحدة   2500 تقارب  اأنها  والطلب  العر�س  بني  الفرق 

ي�ستطيع من خاللها حتقيق اأهداف امل�سروع، والو�سول به اإىل 

جميع حمافظات ال�سلطنة؛ اإذ تتميز الوحدات املنتجة مل�سروعه 

بوجود ن�سبة عالية من املواد الطبيعية فيها مقارنة باملنتجات 

االأخرى للم�ساريع املناف�سة له، باالإ�سافة اإىل منا�سبتها ملختلف 

وتلبي  ال�سلطنة،  يف  املناخ  وطبيعة  واأعمارهم  املجتمع  �سرائح 

خمتلف احتياجاتهم اخلا�سة من عناية بالب�سرة واجل�سم، وهو 

ما تاأكد لديه بعد اأن قام بتجربتها على خمتلف فئات املجتمع 

يف واليات ذات طبائع جغرافية متنوعة، وقد اأفادوا بارتياحهم 

ال�ستخدامهم لها.

العر�س: 

امل�ساريع  وجـــود  مــدى 

ــتــي منيل  ال املــ�ــســابــهــة 

اإلــيــهــا وتــنــافــ�ــســنــا يف 

قوتها  ومـــدى  الــ�ــســوق، 

وانت�سارها.

الطلب: 

الزبائن يف  رغبة  مدى 

احل�سول على منتجات 

خدماته  اأو  املــ�ــســروع 

وقــدرتــهــم عــلــى ذلــك 

ماليًّا.

الوحدة: 

للمنتج  النهائي  ال�سكل 

املعرو�س للبيع.
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ادر�س حالة علي من خالل االإجابة عن االأ�سئلة يف جدول درا�سة اجلدوى ال�سوقية بكرا�سة    n

ن�ساط الطالب �سفحة )57(.

اعر�س وزمالوؤك يف املجموعة ما تو�سلتم اإليه اأمام املجموعات االأخرى.   n

افتح امللحق �سفحة )98( بكرا�سة ن�ساط الطالب، وقم وزمالوؤك يف املجموعة باإعداد درا�سة    n

اجلدوى ال�سوقية مل�سروعكم الريادي.

اإ�ش�ءة ري�دية

درا�شة  بــ�إعــداد  م�شروعه  على  يبخل  األ  الأعــمــ�ل  رائــد  على  يجب 

الري�دي  امل�شروع  مراحل  اأكــر  من  ُتعدُّ  لأنه�  ال�شوقية؛  اجلــدوى 

ح�ش��شية، وميكن التنبوؤ من خالله� بنج�ح امل�شروع اأو ف�شله.

اأ�شف اإىل معلوم�تك

اقراأ املعلوم�ت الآتية، ثم اأجب عن الأ�شئلة الواردة يف كرا�شة ن�ش�ط الط�لب �شفحة ) 58(:

اأدى التناف�س القائم بني امل�ساريع الريادية اإىل حتقيق التميز والتمكن اإىل حتول ال�سوق 

اإىل ما ي�سبه املحيط املمتلئ بال�سفن التي تتناف�س فيما بينها للو�سول اإىل امليناء واإيجاد 

فر�س لت�سويق منتجاتها، وقائد ال�سفينة الذكي هو من يختار حميًطا اأقل ازدحاًما ليزيد 

من فر�س جناحه وهو ما يعرف با�سرتاتيجية املحيط االأزرق مقابل املحيط االأحمر.

وتعتمد ا�سرتاتيجية املحيط االأزرق وفًقا لذلك على اإيجاد م�ساحة جديدة يف ال�سوق، 

والوقوف  حاجاتهم  وتلبية  العمالء،  اأمام  جيدة  ب�سورة  واخلدمات  املنتجات  واإبــراز 

على امل�سكالت االأ�سا�سية التي تواجههم وحماولة حلها، والتوقف عن التفكري يف كيفية 

الدخول للمناف�سة وهزمية املناف�س.

ا�شرتاتيجية املحيط الأزرق
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وتتعدد االأمثلة على امل�ساريع الريادية التي اختارت ا�سرتاتيجية املحيط االأزرق لت�سويق 

منتجاتها، مثل »و�سائل التوا�سل احلديثة، والهواتف الذكية، وال�ساعات، واحلوا�سيب، 

واملن�سوجات، والقهوة، و�سركات الطريان، وجتارة التجزئة«.

وبالرغم من النجاحات التي حققتها امل�ساريع الريادية باختيارها ال�سرتاتيجية املحيط 

االأخرى  الريادية  امل�ساريع  املحتملة من  املناف�سة  بالتفكري يف  اأنها مطالبة  اإال  االأزرق، 

التي قد تزاحم منتجاتها وخدماتها؛ وذلك بتطوير هذه املنتجات واخلدمات ب�سورة 

الربح  خالله  من  حتقق  جديدة  �سوًقا  لها  يوفر  اآخر،  اأزرق  حميط  واإيجاد  م�ستمرة، 

والدميومة.

املحيط الأزرق

اأفكار  ا�ستنباط  على  قائمة  منهجية 

جديدة  واأ�سواًقا  طلًبا،  ُتوِجُد  جديدة 

غري م�ستثمرة تعمل على جذب عمالء 

جدد، وبالتايل تزيد من فر�س الربح 

والنمو.

املحيط الأحمر

وتعتمد  التفكري،  يف  تقليدية  منهجية 

على الدخول يف اأ�سواق معروفة مليئة 

باملناف�سني، وبالتايل تقل فر�س الربح 

والنمو.

ا�شرتاتيجية املحيط الأزرق مق�بل املحيط الأحمر
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اقراأ حالة علي االآتية:    n

درا�شة اجلدوى الفنية ن�شاط )3(  

ل ر وت�أمَّ فكِّ

خطوات الن�ش�ط

يٌّ من هذه القطع عند اإزالته� �شتوؤدي 
َ
براأيك، اأ

اإىل �شقوط بقية قطع اللعبة؟ ومل�ذا؟

قام علي بدرا�سة اجلدوى الفنية مل�سروعه الريادي الذي �سيبدوؤه بافتتاح حمل واحد مبحافظة 

ر م�ساحته ب )85 م2(، وقد تنوَّعت م�ساريف امل�سروع بني امل�ساريف التاأ�سي�سية  م�سقط ُتقدَّ

)ما قبل املرحلة الت�سغيلية(، التي تقدر تكلفتها ب )2500( ريال ُعماين، موزعة على م�ساريف 

التدريب وا�ستقدام العمالة والت�سجيل، وامل�ساريف الت�سغيلية التي �سملت االإيجار ال�سنوي للمحل 

ر ب )6000( ريال ُعماين، ورواتب �سنوية لعدد )4( موظفني واملقدرة ب )14200( ريال  واملقدَّ

عماين، بعدد �ساعات عمل تقدر ب )15 �ساعة يوميًّا( بالتناوب يف جميع اأيام ال�سهر، باالإ�سافة 

اإىل تكلفة الكهرباء ال�سنوية واملقدرة ب )1200( ريال ُعماين، واملاء ب )200( ريال ُعماين، 

والهاتف واالإنرتنت ب )600( ريال عماين، باالإ�سافة اإىل التكلفة ال�سنوية للمواد اخلام التي 

املبالغ  اإ�سافة بع�س  ر ب )15000( ريال ُعماين، مع  ُتقدَّ التي  املنتجة منها  الوحدات  تت�سكل 

ال�سنوية للموظفني حتت بنود )احلوافز واملكافاآت( بتكلفة تقدر ب )3000( ريال ُعماين، اأما 

م�ساريف االأ�سول الثابتة فقد احتاج املحل اإىل اأثاث وديكورات بلغت تكلفتها )10000( ريال 
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ُعماين، ُت�ستهَلُك ملدة 10 �سنوات، باالإ�سافة اإىل معدات واأدوات ت�سغيل بلغت تكلفتها )4000( 

رت �سيانتها ال�سنوية ب )300( ريال ُعماين، وعند  ريال ُعماين، ُت�ستهَلك ملدة 5 �سنوات، وُقدِّ

)م�ستح�سرات  املنتج  وحدات  بيع  من  املتوقعة  ال�سهرية  امل�سروع  عائدات  بح�ساب  علي  قيام 

العناية باجل�سم( التي بلغ �سعر الواحدة منها )2( ريال ُعماين وفقا حل�ساب التكاليف املختلفة 

للم�سروع و الفرق بني العر�س والطلب يف ال�سوق فقد وجد اأنها تقارب )5000( ريال ُعماين 

تقريًبا، ول�سمان بيع الوحدات املنتجة، قام علي بالرتويج مل�سروعه با�ستخدام برامج التوا�سل 

االجتماعي، باالإ�سافة اإىل االإعالنات التجارية يف القنوات االإذاعية والتلفاز وال�سحف املحلية، 

م�ستفيًدا من التخفي�سات املخ�س�سة حلاملي بطاقة ريادة االأعمال بال�سلطنة.

افتح كرا�سة ن�ساط الطالب �سفحة )59( وحلِّل وزمالوؤك يف املجموعة حالة علي من خالل    n

تدوين البيانات يف ا�ستمارة درا�سة اجلدوى الفنية.  

اعر�س وزمالوؤك يف املجموعة ما تو�سلتم اإليه اأمام املجموعات االأخرى.    n

ل( واربط بني ال�سورة و درا�سة اجلدوى الفنية للم�سروع الريادي.  ر وت�أمَّ ارجع اإىل بند )فكِّ   n

ق مع اأفراد جمموعتك درا�سة اجلدوى الفنية مل�سروعكم الريادي وعائداته املتوقعة يف  طبِّ   n

امللحق �سفحة )99( بكرا�سة ن�ساط الطالب.

اإ�ش�ءة ري�دية

التي  القت�ش�دية،  درا�ش�ت اجلدوى  اأحد فروع  الفنية  الدرا�شة  تعد 

تبنى عليه� فروع درا�ش�ت اجلدوى القت�ش�دية الأخرى الالحقة له�.

2الدرس  الثاني
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اأ�شف اإىل معلوم�تك

اقراأ املعلوم�ت الآتية، ثم اأجب عن الأ�شئلة الواردة يف كرا�شة ن�ش�ط الط�لب �شفحة )60(:

ُتعدُّ درا�سة اجلدوى الفنية من االأمور االأ�سا�سية التي يجب على �ساحب العمل القيام 

بها بعد االنتهاء من درا�سة اجلدوى ال�سوقية للم�سروع، وتكمن اأهمية درا�سة اجلدوى 

الفنية يف اأنها تعطي �ساحب امل�سروع فكرة عامة وتف�سيلية عن اإمكانية قيام امل�سروع 

على اأر�س الواقع من خالل اجلوانب والعنا�سر االأ�سا�سية التي تت�سمنها هذه الدرا�سة 

ومن اأهمها:

معرفة وحتديد احلجم املمكن واملنا�سب للم�سروع.  -1

اختيار املوقع اجلغرايف املنا�سب لطبيعة امل�سروع.  -2

حتديد االإنتاج الذي يتنا�سب مع امل�سروع.  -3

حتديد الهيكل االإداري للم�سروع.  -4

لتقدير  الالزمة  واملعلومات  بالبيانات  االأعمال  رائد  الفنية  اجلدوى  درا�سة  متد  كما 

التكاليف الراأ�سمالية مل�سروعه الريادي، وهي التكاليف التي يحتاجها امل�سروع قبل البدء 

تفا�سيلها،  بجميع  االقت�سادية  اجلدوى  درا�سة  كتكاليف  له،  الفعلي  الت�سغيل  مبرحلة 

باالإ�سافة اإىل تكاليف املرحلة الت�سغيلية مثل: املواد اخلام والوقود وقطع الغيار واأجور 

ومرتبات املوظفني ومكافاآتهم، وتكاليف ال�سيانة واالإيجارات.
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اقراأ املعلومات االآتية:   n

ل ر وت�أمَّ فكِّ

خطوات الن�ش�ط

اأحمر  مكعًب�  كــم   .. بــراأيــك 

يحت�ج امليزان الث�لث ليكون 

مت�ش�وي الكفتني؟

املالية،  الناحية  من  مالءمته  ومــدى  ربحيته  لتحديد  للم�سروع  املالية  اجلــدوى  درا�سة  تاأتي 

ولدرا�سة اجلدوى املالية خطوات من بينها: 

ح�ساب كلفة امل�سروع االقت�سادية.    n

ح�ساب عائدات امل�سروع املتوقعة.    n

وتت�شكل الكلفة النه�ئية  للم�شروع من ثالثة عن��شر اأ�ش��شية هي: 

1- امل�ساريف التاأ�سي�سية: وهي الُكلفة التي ُتنَفق على امل�سروع عند تاأ�سي�سه وُت�ستخَدم ل�سنوات 

وتدريب،  بحوث  )م�سروفات  منها:  العنا�سر  من  جمموعة  الكلفة  هذه  وت�سم  طويلة. 

ملرة  تدفع  ت�سجيل  ر�سوم  اجلــدوى،  درا�سة  اإعــداد  تكاليف  العمالة،  ا�ستقدام  م�سروفات 

واحدة، حفل افتتاح، واأي م�ساريف تدفع ملرة واحدة عند تاأ�سي�س امل�سروع (. 

2- امل�ساريف الت�سغيلية )الُكلفة  املتغرية (: وهي الكلفة املتجددة التي ُتنفق على امل�سروع ب�سكل 

م�ستمر وت�سمل: )اإيجارات، رواتب، م�ساريف املواد اخلام، امل�ساريف االإدارية والت�سويقية 

كالفواتري والرتاخي�س واحلوافز اأو املكافاآت (.

درا�شة اجلدوى امل�لية ن�شاط )4(  

2الدرس  الثاني

81



ُتدفع لالأثاث والديكورات  التي  الُكلفة  الثابتة (: وهي  الُكلفة  الثابتة )  3- م�ساريف االأ�سول 

واالآالت واملعدات واملباين، وميكن ح�ساب االإهالك ال�سنوي لالأ�سول الثابتة من خالل هذه 

املعادلة:  

االإهالك ال�سنوي لالأ�سول الثابتة = قيمة االأ�سل ÷ العمر االفرتا�سي، 

ومثال ذلك: ا�سرتى رائد اأعمال �سيارة ب�سعر )5000( ريال ُعماين ال�ستخدامها ملدة 

خم�س �سنوات، فاإن االإهالك ال�سنوي لها =5000 ÷ 5 = 1000 ريال ُعماين. 

افتح كرا�سة ن�ساط الطالب �سفحة )62( وا�ستنتج وزمالوؤك يف املجموعة ما ياأتي م�ستفيًدا    n

من حالة علي يف الن�ساط ال�سابق )درا�سة اجلدوى الفنية(: 

امل�ساريف التاأ�سي�سية.    n

امل�ساريف الت�سغيلية.    n

م�ساريف االأ�سول الثابتة.   n

التكلفة الكلية للم�سروع )الراأ�سمالية(.   n

بالرجوع اإىل عائدات م�سروع علي ال�سنوية، اح�سب:    n

تكلفة امل�سروع الحت�ساب �سايف الربح.   n

�سايف العائد ال�سنوي مل�سروع علي.    n

متو�سط �سايف العائد ال�سهري مل�سروع علي.    n

اعر�س وزمالوؤك يف املجموعة ما تو�سلتم اإليه اأمام املجموعات االأخرى.    n

طبق مع اأفراد جمموعتك ح�ساب كلفة م�سروعكم الريادي وعائداته املتوقعة يف امللحق    n

�سفحة )100( بكرا�سة ن�ساط الطالب.
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اإ�ش�ءة ري�دية

احذر من النفق�ت ال�شغرية، ف�لت�شرب ال�شغري ميكنه اأن يغرق 

�شفينة كبرية.                  

                                                      بينج�مني فرانكلني - ك�تب وفيل�شوف اأمريكي

اأ�شف اإىل معلوم�تك

اقراأ املعلوم�ت الآتية، ثم اأجب عن الأ�شئلة الواردة يف كرا�شة ن�ش�ط الط�لب �شفحة )64(:

تعتمد درا�سة اجلدوى املالية على نتائج درا�سات اجلدوى التي ت�سبقها كدرا�سة اجلدوى 

ال�سوقية والفنية، كما اأنها ت�سرتط وجود دقة ومو�سوعية يف عر�س تلك النتائج حتى 

التكلفة  وحتديد  واملتغرية  الثابتة  التكاليف  اإبراز  يف  االأعمال  رائد  م�ساعدة  ت�ستطيع 

االإجمالية للم�سروع التي من خاللها ميكن التو�سل اإىل �سعر الوحدة املنتجة اأو اخلدمة 

الوفاء  على  امل�سروع  قــدرة  مــدى  وبيان  وال�سهري،  ال�سنوي  الربح  و�سايف  املقدمة، 

بالتزاماته املالية، وبالتايل اتخاذ القرار اال�ستثماري الر�سيد والعقالين باال�ستمرار يف 

امل�سروع اأو التوقف عنه، وهو ما ي�سعها يف موقع احل�سم يف امل�سروع الريادي، والو�سول 

بها اإىل اختيار اأف�سل البدائل اال�ستثمارية ال�ستخدام املوارد املتاحة ا�ستخداًما اأمثَل.

وترتبط درا�سة اجلدوى املالية ببندين اأ�سا�سني هما ح�ساب التكاليف املالية للم�سروع 

والعائدات التي يتوقع اأن ترجع اإىل امل�سروع نتيجة للخدمات اأو املنتجات التي يقدمها، 

م خدمات مبا�سرة للزبائن فاإن الدخل يكون على �سكل اأجور  ففي حال امل�ساريع التي ُتقدِّ

يدفعونها للم�سروع: كاأجرة اإ�سالح جهاز اأو ا�ستئجار عقار اأو تعليم اأو تدريب اأو تنظيم 

رحالت وما اإىل ذلك، اأما امل�ساريع التجارية واالإنتاجية وال�سناعية والزراعية فالدخل 

فيها يكون نتيجة بيع منتوجاتها، ولتحديد قيمة عائد امل�سروع يتم طرح كلفة امل�سروع 

من الدخل الكلي خالل فرتة زمنية حمددة وغالًبا ما تكون �سنة مالية.

2الدرس  الثاني
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الشحن : مجانا
السعر : 30 السعر : 25

الشحن : 5

ل ر وت�أمَّ فكِّ

خطوات الن�ش�ط

�شع تعليق� من��شب� 

لل�شورة. 

ت�شويق امل�ش�ريع الري�دية ن�شاط )5(  

�ساهد وزمالوؤك يف املجموعة املقطع املرئي )الت�سويق للم�ساريع الريادية( من خالل رمز    n

اال�ستجابة ال�سريع QR املقابل.

افتح كرا�سة ن�ساط الطالب �سفحة )66(، وا�ستنتج االآتي:   n

مفهوم الت�سويق.   n

اأهمية الت�سويق للم�ساريع الريادية.    n

عنا�سر الت�سويق مل�سروع علي.    n

اعر�س وزمالوؤك يف املجموعة ما تو�سلتم اإليه اأمام املجموعات االأخرى.    n

افتح كرا�سة ن�ساط الطالب �سفحة )102و103( وطبق عنا�سر الت�سويق مل�سروعكم الريادي،    n

ثم �سمم مع زمالئك يف املجموعة �سعارا مل�سروعكم الريادي م�ستعينا باأحد برامج الت�سميم 

التي تعلمتها يف مادة تقنية املعلومات.

قم بتدوين البيانات املنا�سبة لو�سف م�سروعكم الريادي  يف امللحق �سفحة )96( بكرا�سة    n

ن�ساط الطالب.

الوحدة الثالثة:  التخطيط للمشاريع الريادية
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اإ�ش�ءة ري�دية

الت�شويق اجليد يجعل ال�شركة تبدو ذكية، بينم� الت�شويق الرائع 

يجعل امل�شتهلك ي�شعر اأنه ذكي.

توم في�شبورن - موؤ�ش�س وك�لة حمتوى ت�شويقي
                                                     

اأ�شف اإىل معلوم�تك

اقراأ املعلوم�ت الآتية، ثم اأجب عن الأ�شئلة الواردة يف كرا�شة ن�ش�ط الط�لب �شفحة )67(:

يهدف رائد االأعمال من خالل الت�سويق اإىل جذب الزبون ملنتجاته،  وجعله يوافق على 

�سرائها بعينها دون غريها، وحتى يتحقق الهدف من الت�سويق للم�ساريع الريادية، يلجاأ 

رائد االأعمال اإىل طرق عديدة للرتويج ملنتجاته منها:

�سخ�سيات  قبل  من  اخلدمة  اأو  للمنتج  الت�سويق  املوؤثِّرين:  طريق  عن  الت�شويق    n

م�سهورة عرب و�سائل التوا�سل االجتماعي.

حوافز للزبون: ح�سول الزبائن على مكافاآت وتخفي�سات مالية، وبطاقات الهدايا    n

واملنتجات اأو اخلدمات املجانية.

نحو  ال�سرائية  رغباتهم  الإثارة  الزبائن  م�ساعر  على  الرتكيز  ب�مل�ش�عر:  الت�شويق    n

املنتج اأو اخلدمة.

بهدف  خمت�س  �سخ�س  خالل  من  اخلدمة  اأو  للمنتج  الت�سويق  املبيع�ت:  مندوبو    n

ا�ستقطاب اأكرب عدد من الزبائن.

الت�شويق املجتمعي: يقوم هذا النوع من الت�سويق بن�سر فكرة ملحاولة الق�ساء على    n

م�سكالت يعاين منها املجتمع.

خدمات  اأو  منتجات  عر�س  خالل  من  الطريقة  هذه  ت�سوق  ب�ملبيع�ت:  الت�شويق    n

خيالية  تثري ف�سول الزبائن لروؤيتها.

اإن�ساء قائمة  باالإ�سافة اإىل طرق ت�سويق اأخرى كا�ستخدام الربيد االإلكرتوين؛ اإذ يتم 

حتتوي على عناوين اإمييالت العديد من الزبائن، ثم اإر�سال ر�سائل اإلكرتونية حتتوي 

اأو تقوم بع�س املواقع االإلكرتونية  على عرو�س ومنتجات جديدة، وذلك ب�سكل دوري، 

املواقع عمولة عن كل عملية  اأ�سحاب هذه  باملُنَتج مقابل منح  اإعالنات خا�سة  بو�سع 

بيع تتم من خالل االإعالنات التي توجد على موقعهم. اأو با�ستخدام الر�سائل الن�سية 

)SMS( للت�سويق عن املنتجات وتقدمي العرو�س الرتويجية لها.

2الدرس  الثاني
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املوؤ�ش�ش�ت ال�شغرية 

واملتو�شطة يف �شلطنة عم�ن

Small and Medium sized Enterprises in Oman (SMEs(

الوحدة الرابعة 

خمرجات التعّلم للوحدة

تو�شيح م�هية املوؤ�ش�ش�ت ال�شغرية واملتو�شطة وت�شنيف�ته� يف �شلطنة ُعم�ن.  1

بي�ن اأنواع قط�ع�ت املوؤ�ش�ش�ت ال�شغرية واملتو�شطة يف �شلطنة ُعم�ن.  2

تو�شيح دور املوؤ�ش�ش�ت ال�شغرية واملتو�شطة يف دعم القت�ش�د الوطني.  3

التمييز بني م�ش�در التمويل واأهميته� للموؤ�ش�ش�ت ال�شغرية واملتو�شطة.  4

تو�شيح م�هية بنك التنمية الُعم�ين.  5

تطبيق اإجراءات الت�شجيل الإلكرتوين يف اإحدى ح��شن�ت ري�دة الأعم�ل.  6

تقدير اأهمية م�ش�در التمويل وح��شن�ت ري�دة الأعم�ل يف جن�ح املوؤ�ش�ش�ت   7

ال�شغرية واملتو�شطة.



ُيعدُّ االقت�ساد ع�سب التنمية وركيزة اأ�سا�سية من ركائزها؛ لذا �سعت جميع الدول اإىل االهتمام 

املجتمعات  بنمو  يرتبط  االقت�ساد  فنمو  وازدهــاره،  ت�سهم يف منوه  التي  الطرق  اأف�سل  واإيجاد  به 

وتطورها يف خمتلف املجاالت التعليمية وال�سحية والثقافية.

ويرى الكثري من خرباء االقت�ساد اأن من اأهم طرق تنمية االقت�ساد وتطويره الرتكيز على املوؤ�س�سات 

ال�سغرية واملتو�سطة، وت�سجيع اأفراد املجتمع للدخول يف هذه املجال لتحقيق املنفعة اخلا�سة لرائد 

االأعمال وامل�ساهمة يف رفد االقت�ساد الوطني يف خمتلف قطاعاته  باالأن�سطة الريادية املتنوعة.

وحتى تقوم املوؤ�س�سات ال�سغرية واملتو�سطة بدورها املنوط بها يف دفع عجلة االقت�ساد نحو النماء 

باأن�سطتها  قيامها  وحتى  التاأ�سي�س  مرحلة  بداية  منذ  لتمويلها  م�سادر  اإىل  حتتاج  فاإنها  والتطور 

درا�سة  االأعمال  رواد  من  يتطلب  وهذا  امل�ستمرة،  والدميومة  النمو  لها  يحقق  ومبا  االقت�سادية 

خمتلف م�سادر التمويل املتوفرة يف املجتمع، واختيار االأن�سب منها وفق ن�ساط موؤ�س�ساتهم الريادية 

وحجمها.

للموؤهالت  االأعمال  رائــد  امتالك  مبدى  يرتبط  واملتو�سطة  ال�سغرية  املوؤ�س�سات  جناح  اأن  ومبا 

اأهدافه الريادية، جاء االهتمام  والقدرات واملهارات وال�سمات واخلطط التي ت�ساعده يف حتقيق 

الريادية  موؤ�س�ساتهم  ورعاية  االأعمال  رائدي  مهارات  وتنمية  �سقل  على  تعمل  حا�سنات  باإن�ساء 

ومتابعة تقدمها منذ بداية التفكري يف امل�سروع وحتى تنفيذه على اأر�س الواقع؛ ليكونوا قادرين على 

امل�سي قدًما يف حتقيق النجاح والغايات التي يتطلعون اإليها.

مقدمة الوحدة

الوحدة الرابعة  المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في سلطنة عمان
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الدرس األول

املوؤ�ش�ش�ت ال�شغرية واملتو�شطة

Small and Medium sized Enterprises (SMEs(

مقدمة

وبالتايل  العامل،  االقت�سادية يف  امل�ساريع  كبرية من  ن�سبة  واملتو�سطة  ال�سغرية  املوؤ�س�سات  ل  ت�سكِّ

ر االهتمام العاملي والوطني  فهي ت�سغل الن�سبة االأكرب من اإجمايل القوى العاملة فيه، وهو ما يربِّ

اإذ  اأهم مميزاتها؛  املوؤ�س�سات من  التي تالم�سها هذه  االقت�سادية  القطاعات  تنوع  ُيعدُّ  كما  بها، 

اأن  اإىل  ا عديدة لرائدي االأعمال لال�ستثمار فيها وفق ميولهم واجتاهاتهم، باالإ�سافة  يتيح فر�سً

املوؤ�س�سات ال�سغرية واملتو�سطة تتميز باملرونة التي ت�ساعد رائد االأعمال يف حتديد ماهية موؤ�س�سته 

الريادية مثل: حجمها والقوى العاملة بها والدعم املنا�سب لها، وهي بذلك تعطي خيارات وا�سعة 

لرائد االأعمال يف اختيار الت�سنيف املنا�سب ملوؤ�س�سته وفًقا لالإمكانيات التي ميتلكها والفكرة التي 

يريد تطبيقها يف ال�سوق.

يتوقع من الط�لب بعد النته�ء من تنفيذ اأن�شطة الدر�س اأن:

يبنيِّ ماهية املوؤ�س�سات ال�سغرية واملتو�سطة يف �سلطنة ُعمان.  	n

n	يو�سح دور املوؤ�س�سات ال�سغرية واملتو�سطة يف دعم االقت�ساد الوطني.

ف املوؤ�س�سات ال�سغرية واملتو�سطة ح�سب نوعها.  n	ي�سنِّ

ح قطاعات املوؤ�س�سات ال�سغرية واملتو�سطة يف �سلطنة ُعمان. n	يو�سِّ

ر اأهمية املوؤ�س�سات ال�سغرية واملتو�سطة وقطاعاتها لالقت�ساد الوطني. n	يقدِّ
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ل ر وت�أمَّ فكِّ

خطوات الن�ش�ط

ت�أمل ال�شورة الآتية، براأيك، 

حلي�ة  من��شبة  الــبــيــئــة  هــل 

الأ�شم�ك؟ ومل�ذا؟

ن�شاط )1(   املوؤ�ش�ش�ت ال�شغرية واملتو�شطة واأهميته�

�ساهد وزمالوؤك يف املجموعة مقطًعا مرئيًّا عن )املوؤ�س�سات ال�سغرية    n	

واملتو�سطة( من خالل رمز اال�ستجابة ال�سريع QR املقابل.

عها عليكم املعلم: ن وزمالوؤك يف املجموعة البيانات االآتية يف اال�ستمارة التي �سيوزِّ دوِّ   n

اأهمية املوؤ�س�سات ال�سغرية واملتو�سطة لالقت�ساد الوطني.    n

اجلهة املعنية بتنمية املوؤ�س�سات ال�سغرية واملتو�سطة يف �سلطنة ُعمان.  n

ت�سنيف املوؤ�س�سات ال�سغرية واملتو�سطة من حيث:  n

نوع  املوؤ�س�سة.          n

عدد  العاملني فيها.   n

اإجمايل الربح ال�سنوي.  n

نوع املوؤ�س�سة التي تتنا�سب مع م�سروعكم الريادي.   n

اعر�س وزمالوؤك يف املجموعة ما تو�سلتم اإليه اأمام املجموعات االأخرى.    n

ن ما يعر�سه املعلم من معلومات.  افتح كرا�سة ن�ساط الطالب �سفحة )72(، ثم دوِّ   n

ل(، واربط بني ال�سورة و ت�سنيف املوؤ�س�سات ال�سغرية واملتو�سطة  ر وت�أمَّ ارجع اإىل بند )فكِّ   n

يف �سلطنة ُعمان. 
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اإ�ش�ءة ري�دية

يــقــوم على  بـــالد كــ�نــت؛ هــو يف احلقيقة  الــوطــنــي لأي  »القــتــ�ــشــ�د 

ــ�ــس ، اأ�ــشــ�ــس كل  الــ�ــشــنــ�عــ�ت الــ�ــشــغــرية واملــتــو�ــشــطــة هـــذه هـــي الأ�ــش

القت�ش�دات الوطنية ...«                                                     

من خط�ب ال�شلط�ن ق�بو�س بن �شعيد بن تيمور طيب اهلل ثراه    

27 / ين�ير / 2013 م ، �شيح ال�ش�خم�ت.    

اأ�شف اإىل معلوم�تك

اقراأ املعلوم�ت الآتية، ثم اأجب عن الأ�شئلة الواردة يف كرا�شة ن�ش�ط الط�لب �شفحة ) 73(: 

تختلف تعريفات املوؤ�س�سات ال�سغرية واملتو�سطة من بلد اإىل اآخر وفًقا للمعايري املعتمدة 

بها، ووفًقا لدرجة النمو االقت�سادي الذي بلغته، فقد تعرف موؤ�س�سة ما متار�س ن�ساًطا 

حمدًدا وتتميز بخ�سائ�س معينة كعدد العاملني فيها وحجم االأرباح بها باأنها موؤ�س�سة 

متو�سطة، ولكنها ُتعدُّ يف بلدان اأخرى يقل فيها النمو االقت�سادي موؤ�س�سة كبرية احلجم، 

ا؛ اإذ يتم تعريف املوؤ�س�سات ال�سغرية واملتو�سطة  وهو ما ينطبق على �سلطنة ُعمان اأي�سً

بها وفًقا ملعايري معينة �سيغت بناًء على النمو االقت�سادي الذي تتمتع به. 

يف  التجارية  املن�ساآت  حجم  من  عالية  ن�سبة  واملتو�سطة  ال�سغرية  املوؤ�س�سات  ل  وت�سكِّ

املوؤ�س�سات  ال�سلطنة لقطاع  البالغ الذي توليه  �سلطنة ُعمان، وهذا يدل على االهتمام 

ال�سغرية واملتو�سطة، ورغم ذلك تواجه هذه املوؤ�س�سات جمموعة من التحديات ميكن 

تق�سيمها اإىل ثالثة حماور اأ�سا�سية: 

ي�ت املتعلقة ب�ملجتمع: وهي املتعلقة مبدى وعي املجتمع باأهمية ت�سجيع رواد  التحدِّ   n

االأعمال وم�ساعدتهم يف النهو�س مبوؤ�س�ساتهم الريادية.

البيئة القت�ش�دية وال�شتثم�رية: تكمن يف وجود العوامل املنا�سبة لنمو املوؤ�س�سات    n

ال�سغرية واملتو�سطة من ت�سهيالت وقوانني وت�سريعات.

لتحمل  وجاهزيتهم   االأفــراد  ية  ِجدِّ يف  تتلخ�س  املوؤ�ش�ش�ت(:  )اأ�شح�ب  الأفـــراد    n

م�ساعب اإدارة املوؤ�س�سات وقدراتهم الريادية. 
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n   اقراأ  املعلومات التالية حول قطاعات املوؤ�س�سات ال�سغرية واملتو�سطة ب�سلطنة ُعمان:

ل ر وت�أمَّ فكِّ

ت�أمل �شورة الهرم الغذائي.. 

الكتف�ء  ميكن  هــل  بــراأيــك 

واحـــدة  غــذائــيــة  مبجموعة 

فقط؟ومل�ذا؟

تتعدد القطاعات التي تنتمي اإليها املوؤ�س�سات ال�سغرية واملتو�سطة ب�سلطنة ُعمان، وتختلف طبًقا 

لذلك اأعداد كل منها يف كل قطاع، ويهدف اقت�ساد ال�سلطنة من خالل هذا التنوع اإىل حتقيق 

منو اقت�سادي متوازن ي�سهم يف حتقيق االكتفاء الذاتي الحتياجات ال�سلطنة يف خمتلف جماالت 

احلياة. وبلغ عدد املوؤ�س�سات ال�سغرية واملتو�سطة ب�سلطنة ُعمان يف منت�سف عام 2020م  قرابة 

التحويلية،  ال�سناعات  قطاع  بينها  من  القطاعات،  على خمتلف  موزعة  موؤ�س�سة،   )65535(

كاأن�سطة  نهائية،  ب�سائع  اإىل  اخلام  املواد  بتحويل  عالقة  لها  التي  باالأعمال  ُيعنى  قطاع  وهو 

ومنتجات  والورق  وامللبو�سات  املن�سوجات  و�سنع  امل�سروبات،  و�سنع  الغذائية،  املنتجات  �سنع 

اجللود وغريها، وقد بلغ عدد املوؤ�س�سات ال�سغرية واملتو�سطة يف هذا القطاع قرابة )8575( 

تتعلق  التي  اخلدمات  اأو  االأعمال  يت�سمن  الذي  املحاجر  وا�ستغالل  التعدين  وقطاع  موؤ�س�سة، 

واجلرانيت،  كالرخام  واالأحجار  الطبيعي  والغاز  والنفط  والكروم   الفحم  ا�ستخراج  باأن�سطة 

املوؤ�س�سات ال�سغرية واملتو�سطة يف هذا القطاع قرابة )244( موؤ�س�سة، وهناك  بلغ عدد  وقد 

الذي  النارية،  والدراجات  املحركات  ذات  املركبات  واإ�سالح  والتجزئة،  اجلملة  جتارة  قطاع 

يت�سمن االأعمال اأو اخلدمات التي لها عالقة بالتطوير اأو الت�سنيع اأو توزيع وترويج املنتجات 

بيع  مثل  باجلملة،  اأو  بالتجزئة  امل�سرتيات  كانت  �سواء  امل�ستهلكني  م�سرتيات  متو�سط  �سمن 

املحركات،  ذات  املركبات  واإ�سالح  و�سيانة  وملحقاتها،  املحركات  ذات  املركبات  غيار  قطع 

قط�ع�ت املوؤ�ش�ش�ت ال�شغرية واملتو�شطة ن�شاط )2(  

خطوات الن�ش�ط
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واملعدات  واالآالت  واحلوا�سيب  املنزلية،  ال�سلع  وبيع  واحليوانات،  الزراعية  اخلام  املواد  وبيع 

وغريها، وقد بلغ عدد املوؤ�س�سات يف هذا القطاع قرابة )27815( موؤ�س�سة، وقطاع اإمدادات 

لها عالقة  التي  اأو اخلدمات  االأعمال  يت�سمن  الذي  الهواء  وتكييف  والبخار  والغاز  الكهرباء 

باأن�سطة توليد الطاقة الكهربائية ونقلها وتوزيعها، وتو�سيل الغاز والبخار وتكييف الهواء، وقد 

بلغ عدد املوؤ�س�سات يف القطاع )31( موؤ�س�سة، وقطاع النقل والتخزين الذي ت�سمن االأعمال 

كات االأفراد والب�سائع بني نقطة البداية اإىل نقطة الو�سول  اأو اخلدمات التي لها عالقة بتحرُّ

كاأن�سطة النقل الربي، والنقل عرب االأنابيب، والنقل املائي، والنقل اجلوي، والتخزين، واأن�سطة 

الدعم للنقل، واأن�سطة الربيد ونقل الطرود بوا�سطة مندوبني، وقد بلغ عدد املوؤ�س�سات يف هذا 

االأعمال  ت�سمن  الذي  واالت�ساالت  املعلومات  قطاع  اإىل  باالإ�سافة  موؤ�س�سة،  القطاع )2656( 

واخلدمات التي لها عالقة باأن�سطة الن�سر كن�سر الكتب والدوريات، واإنتاج االأفالم والربامج 

التلفزيونية والت�سجيالت ال�سوتية ون�سر املو�سيقى، واأن�سطة الربجمة احلا�سوبية واالت�ساالت  

واالإذاعة، واخلربة اال�ست�سارية وغريها من االأن�سطة، وقد بلغ عدد املوؤ�س�سات يف هذا القطاع 

ت�سهد  ال�سلطنة  واملتو�سطة يف  ال�سغرية  املوؤ�س�سات  اأن  بالذكر  )544( موؤ�س�سة. ومن اجلدير 

ا ميكن من خالله التنبوؤ بنتائج  ا مت�سارًعا يف خمتلف القطاعات وهو ما يعطي موؤ�سًرا مهمًّ منوًّ

اإيجابية �ست�سهدها ال�ساحة االقت�سادية الُعمانية م�ستقباًل.

افتح كرا�سة ن�ساط الطالب �سفحة )74( واح�سب الن�سبة املئوية للموؤ�س�سات ال�سغرية    n

واملتو�سطة يف كل قطاع، ثم عربِّ عنها من خالل ر�سم اأعمدة بيانية لكل منها.

ر مع زمالئك يف املجموعة زيادة ن�سبة املوؤ�س�سات ال�سغرية واملتو�سطة يف اأحد القطاعات  ف�سِّ  n

ل ذلك يف �سفحة )75( بكرا�سة ن�ساط الطالب. دون غريه، و�سجِّ

اقرتح مع زمالئك يف املجموعة ثالث اأفكار الأن�سطة ريادية للقطاع الذي ح�سل على اأقل   n

نها يف �سفحة )75(  ن�سبة من قطاعات املوؤ�س�سات ال�سغرية واملتو�سطة يف �سلطنة ُعمان، ودوِّ

بكرا�سة ن�ساط الطالب.

د مع زمالئك يف املجموعة القطاع الذي تنتمي اإليه موؤ�س�ستكم الريادية. حدِّ  n

ل( وو�سح العالقة بينها وبني ما تعلَّمَته من اأهمية التنوع  ر وت�أمَّ ارجع اإىل ال�سورة يف بند )فكِّ  n

يف قطاعات املوؤ�س�سات ال�سغرية واملتو�سطة.
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اإ�ش�ءة ري�دية

وقط�ع  واملتو�شطة  ال�شغرية  املوؤ�ش�ش�ت  قط�ع  اأهمية  نــدرك  اإذ  »اإنن� 

والــذكــ�ء  البتك�ر  على  تقوم  التي  امل�ش�ريع  �شيم�  ل  الأعــمــ�ل  ريـــ�دة 

ال�ــشــطــنــ�عــي والــتــقــنــيــ�ت املــتــقــدمــة؛ وتـــدريـــب الــ�ــشــبــ�ب ومتكينهم 

،ليكون  احليوي  القط�ع  هــذا  يتيحه�  التي  الفر�س  من  لال�شتف�دة 

لبنة اأ�ش��شية يف منظومة القت�ش�د الوطني.«                                                     

من خط�ب ح�شرة �ش�حب اجلاللة ال�شلط�ن هيثم بن ط�رق حفظه اهلل ورع�ه - 23 فرباير 2020م 

اأ�شف اإىل معلوم�تك

اقراأ املعلوم�ت الآتية، ثم اأجب عن الأ�شئلة الواردة يف كرا�شة ن�ش�ط الط�لب �شفحة )75(:  

اإيجاد  اال�سرتاتيجية  توجهاتها  ومن  للم�ستقبل،  ا�ست�سرافا   2040 ُعمان  روؤيــة  ُتعدُّ 

اقت�ساد متنوع  ببنية تناف�سية تقوم على التقنية واملعرفة واالبتكار ،وم�ستوعبا للثورات 

ال�سناعية، وحمقًقا لال�ستدامة املالية، ويف �سوء ذلك انطوت الروؤية على ثالثة حماور 

هي:

حمور االإن�سان واملجتمع.   n

حمور احلوكمة واالأداء املوؤ�س�سي.   n

حمور االقت�ساد والتنمية الذي يقوم على اقت�ساد ُعماين متنوع، ومزدهر.   n

التنويع  ا�ستهدفت  التي   2020 ُعمان  روؤيــة  مل�سار  لة  مكمِّ  2040 ُعمان  روؤيــة  وجــاءت 

االقت�سادي وتقليل االعتماد على النفط والغاز كم�سدر اأ�سا�سي للدخل القومي، وحتويل 

اقت�ساد الدولة اإىل قطاعات متعددة ت�سمل جميع املوؤ�س�سات ال�سغرية واملتو�سطة التي 

من بينها ما تعرفت عليه يف بداية الن�ساط، باالإ�سافة اإىل قطاعات اأخرى ت�سهم هي 

القطاعات  ح  يو�سِّ االآتي  الوطني، وجدول )1(  االقت�ساد  التنوع يف  تعزيز  االأخرى يف 

املتبقية وعدد املوؤ�س�سات ال�سغرية واملتو�سطة بُكلٍّ منها ون�سبتها:
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ن�شبة املوؤ�ش�ش�ت 

ال�شغرية 

واملتو�شطة يف 

القط�ع

عدد املوؤ�ش�ش�ت 

ال�شغرية  

واملتو�شطة يف 

القط�ع

ا�شم القط�ع

%0.157 103
االإدارة العامة، والدفاع، وال�سمان االجتماعي 

االإلزامي

%2.33 1532 االأن�سطة العقارية

%0.04 32 االأن�سطة املالية واأن�سطة التاأمني

%1.64 1077 االأن�سطة املهنية والعلمية والتقنية

%13 8539 الت�سييد

%0.37 245 التعليم

%0.73 480 الزراعة واحلراجة و�سيد االأ�سماك

%0.50 334 الفنون والرتفيه والت�سلية

%0.35 232
اإمدادات املياه؛ واأن�سطة ال�سرف ال�سحي 

واإدارة النفايات ومعاجلتها

%0.004 3

اأن�سطة االأ�سر املعي�سية التي ت�ستخدم اأفرادا؛ 

اأن�سطة االأ�سر املعي�سية يف اإنتاج �سلع وخدمات غري 

مميزة ال�ستعمالها اخلا�س

%4.71 3088 اأن�سطة االإقامة واخلدمات الغذائية

%7.50 4919 اأن�سطة اخلدمات االأخرى

%7.64 5008 اأن�سطة اخلدمات االإدارية وخدمات الدعم

%0.11 78 اأن�سطة �سحة االإن�سان واخلدمة االجتماعية

جدول )1(
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الدرس الثاني

 برامج التمويل 

 والتدريب للموؤ�ش�ش�ت ال�شغرية 

واملتو�شطة

 Financing and Training Programmes 
for Small and Medium sized Enterprises (SMEs(  

مقدمة

مع تزايد اأهمية املوؤ�س�سات ال�سغرية  واملتو�سطة يف اقت�ساديات دول العامل املتقدمة والنامية على 

االقت�سادية  �سيما  ال  املجاالت  خمتلف  يف  والتنمية  للبناء  كاأداة  الفاعل  دورها  وبروز  �سواء،  حد 

اإىل  احلاجة  ظهرت  االإجمايل،  املحلي  الناجت  ارتفاع  يف  الفاعلة  وم�ساهمتها  منها،  واالجتماعية 

كافة  لها  وتوفر  وجه،  اأكمل  على  بعملها  لتقوم  املوؤ�س�سات  هذه  ودعم  تقوية  ت�سهم يف  اآلية  اإيجاد 

االإمكانات املتاحة لذلك؛ من خالل اإمدادها بكل ما حتتاجه من عوامل دعم وم�ساندة لتطويرها 

وحل م�سكالتها التي تعرت�سها ال �سيما تلك التي توؤدي اإىل تراجع اأرباحها اأو ف�سلها، وُتعدُّ م�سادر 

التمويل وحا�سنات االأعمال من اأهم اأدوات الدعم وامل�ساندة التي اأن�سئت لتعني املوؤ�س�سات ال�سغرية 

اأن�سطتهم  م�سار  تتبع  على  االأعمال  رائــدي  وت�ساعد  والتطور،  النمو  على  اجلديدة  واملتو�سطة 

االقت�سادية وتقدمي املقرتحات املنا�سبة لتحقيق الدميومة واال�ستمرار الأن�سطتهم الريادية. 

يتوقع من الط�لب بعد النته�ء من تنفيذ اأن�شطة الدر�س اأن:

ح املق�سود مب�سادر التمويل واأهميتها.  يو�سِّ 	n

يبنيِّ اخلدمات التي يقدمها بنك التنمية الُعماين.   	n

د اأدوار حا�سنات االأعمال وت�سنيفاتها.  يحدِّ 	n

ح اإجراءات الت�سجيل يف اإحدى حا�سنات االأعمال.  يو�سِّ 	n

ر اأهمية م�سادر التمويل وحا�سنات االأعمال يف جناح  املوؤ�س�سات ال�سغرية واملتو�سطة. يقدِّ 	n
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ل ر وت�أمَّ فكِّ

خطوات الن�ش�ط

اقراأ املثل ال�شعبي الآتي:

»مد رجلك على قد حل�فك«

براأيك .. م� دللة هذا املثل؟

ن�شاط )1(   م�ش�در التمويل واأهميته�

n   �ساهد وزمالوؤك يف املجموعة اإحدى ال�سخ�سيات الريادية الُعمانية االآتية من خالل رمز 

.QR اال�ستجابة ال�سريع

عثمان املنذري

اأحمد ال�سقري

اإ�سراء اللواتيا

�سمية الرواحية

اأحمد املعويل

املنت�سر احل�سرمي
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قم وزمالوؤك يف املجموعة بتعبئة البيانات يف النموذج الذي �سيوزعه املعلم لكم.   n

اعر�س ما تو�سلتم اإليه اأمام املجموعات االأخرى.   n

ن يف كرا�سة ن�ساط الطالب �سفحة )77( اأهمية التمويل للم�ساريع الريادية. دوِّ   n

ل(، وو�سح العالقة بني املثل ال�سعبي وبني اأهمية اختيار التمويل  ر وت�أمَّ ارجع اإىل بند )فكِّ   n

املنا�سب للم�سروع الريادي.

اإ�ش�ءة ري�دية

اتخ�ذ القرارات ال�شليمة يف جم�ل التمويل امل�يل له ت�أثريه الإيج�بي 

على ا�شتمرارية امل�شروع الري�دي. 

اأ�شف اإىل معلوم�تك

اقراأ املعلوم�ت الآتية، ثم اأجب عن الأ�شئلة الواردة يف كرا�شة ن�ش�ط الط�لب �شفحة )78(: 

اأجل  من  حتقيقها  على  يعمل  اأو  يتَّبعها  وتنموية  اقت�سادية  �سيا�سة  العامل  يف  بلد  لكل 

حتقيق الرفاهية الأفراده، وتتطلب هذه ال�سيا�سة التنموية و�سع اخلطوط العري�سة لها 

واملتمثلة يف تخطيط امل�ساريع الريادية وتوفري  الت�سهيالت الالزمة لها، ال �سيما توفري 

راأ�س املال والتمويل املنا�سب لكل منها.

وتعرف عملية التمويل يف ريادة االأعمال باأنها تلك العملية التي تهدف اإىل توفري االأموال 

من اأجل اإنفاقها يف االأن�سطة والعمليات واال�ستثمارات التي يحتاجها رائد االأعمال يف 

منه  يتطلب  ما  وهو  االأعمال عنها،  لرائد  يجعلها عملية مهمة ال غنى  موؤ�س�سته؛ مما 

اتخاذ قرار متويلي الذي يعني البحث عن م�سادر التمويل وطرائق احل�سول عليه من 

 تلك امل�سادر، ودرا�سة كل منها درا�سة متاأنية، واختيار ما ينا�سب موؤ�س�سته الريادية؛ 

اإذ اإن اختيار م�سدر التمويل ينبغي اأن يتم وفق اعتبارات مهمة منها:
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الريادية  للموؤ�س�سة  الفعلية  لتوفري االحتياجات  التمويل  التعامل مع م�سدر  مرونة    n

منذ بداية تاأ�سي�سها وحتى انطالق اإنتاجها الفعلي.

منا�سبة التمويل مع متطلبات املوؤ�س�سة الريادية.   n

مالئمة ا�سرتاطات م�سدر التمويل مع رائد االأعمال وموؤ�س�سته الريادية.   n

وتتعدد م�سادر التمويل التي ميكن اأن يلجاأ اإليها رائد االأعمال يف �سلطنة ُعمان، فمنها 

اأولويات  من  ُتعدُّ  التي  االأ�سدقاء(  االأ�سرة،  نف�سه،  )الفرد  الذاتية  التمويل  م�سادر 

املوؤ�س�سة  تاأ�سي�س  بداية  يف  وخا�سة  االأعمال  رائد  اإليها  يلجاأ  اأن  ينبغي  التي  امل�سادر 

ر ذلك  الريادية؛ الأنها تتيح له فر�سة احلفاظ على امللكية الكاملة ملوؤ�س�سته، واإذا تعذَّ

م�سادر  اأو  اخلا�سة  اأو  احلكومية  التمويل  م�سادر  اإىل  االأعمال  رائد  يلجاأ  اأن  فيمكن 

التمويل االأخرى، وال�سكل )8( االآتي يو�سح ذلك:

من�ذج من م�ش�در التمويل

م�ش�در التمويل 

الذاتية

n الفرد نف�سه.

االأ�سرة.   n

االأ�سدقاء.   n

اجله�ت التمويلية 

احلكومية ب�ل�شلطنة

هيئة تنمية    n

املوؤ�س�سات ال�سغرية 

واملتو�سطة.

بنك التنمية    n

الُعماين.

اجله�ت التمويلية اخل��شة 

ب�ل�شلطنة

بنك م�سقط – الوثبة.   n

بنك م�سقط – جناحي.   n

بنك ُعمان العربي – طموحي.   n

�سندوق تنمية م�ساريع ال�سباب    n

»�سراكة«.

�سندوق تنمية املوؤ�س�سات    n

ال�سغرية واملتو�سطة »اإمناء«.

ال�سكل )8(
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ل ر وت�أمَّ فكِّ

التعريف ببنك التنمية الُعم�ين ن�شاط )2(  

خطوات الن�ش�ط

�ساهد وزمالوؤك يف املجموعة املقطع املرئي عن )بنك التنمية الُعماين(    n	

من خالل رمز اال�ستجابة ال�سريع QR املقابل.  

افتح كرا�سة ن�ساط الطالب �سفحة )80(، واأجب مع زمالئك يف املجموعة   n	

.)https://odb.om(عن االأ�سئلة االآتية من خالل البحث يف موقع بنك التنمية الُعماين 

ما اأهداف بنك التنمية الُعماين؟   n

م يف كل  مها بنك التنمية الُعماين وقيمة الدعم املقدَّ ما اخلدمات امل�سرفية التي يقدِّ   n

منها؟

قم بتجربة ملء البيانات املطلوبة يف ا�ستمارة احل�سول على طلب متويل يف كرا�سة ن�ساط    n

الطالب �سفحة )81(.

ل( ، واربط بينها وبني ما تعلَّمَته عن بنك التنمية  ر، وت�أمَّ ارجع اإىل ال�سورة يف بند )فكِّ   n

الُعماين. 

الآتية:  ال�شورة  ــل  تــ�أمَّ

بــــراأيــــك؛ ملـــــ�ذا تــوقــفــت 

ال�شي�رة عن احلركة؟
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اإ�ش�ءة ري�دية

روؤية بنك التنمية الُعم�ين:

ال�شغرية  واملوؤ�ش�ش�ت  امل�ش�ريع  متويل  يف  ل  املف�شَّ ال�شريك  نكون  اأن 

واملتو�شطة توافق� مع اأهداف وخطط التنمية الوطنية.

ر�ش�لة بنك التنمية الُعم�ين:

تقدمي خدم�ت م�لية مل�ش�ريع ذات قيمة م�ش�فة يف خمتلف القط�ع�ت 

القت�ش�دية من خالل خرباتن� ومتيزن� يف التمويل التنموي.

املوقع اللكرتوين لبنك التنمية العم�ين

اأ�شف اإىل معلوم�تك

اقراأ املعلوم�ت الت�لية، ثم اأجب عن الأ�شئلة الواردة يف كرا�شة ن�ش�ط الط�لب �شفحة )83(:

ُيعدُّ بنك التنمية الُعماين املوؤ�س�سة الرائدة االأوىل يف متويل امل�ساريع ذات القيمة امل�سافة 

توفري  جانب  اإىل  الذاتي،  الت�سغيل  فر�س  ر  توفِّ التي  وامل�ساريع  الوطني  االقت�ساد  يف 

واملتو�سطة  ال�سغر وال�سغرية  ال�سرائح متناهية  لكافة  الت�سهيالت واملنتجات املالئمة 

والكبرية، وم�ساريع ال�سراكة.

تاأ�س�س يف عام  اإن�ساء بنك التنمية الُعماين امتداًدا لبنك تنمية ُعمان الذي  وقد جاء 

1976 وبنك ُعمان للزراعة واالأ�سماك الذي تاأ�س�س عام 1981، ومت اإن�ساء بنك التنمية 

البنكني  الخت�سا�سات  ومبا�سرته   97/18 رقم  ال�سلطاين  املر�سوم  مبوجب  الُعماين 

ال�سابقني، حيث يعمل البنك على متويل خمتلف القطاعات يف ال�سلطنة كالزراعة و�سيد 

االأ�سماك والرثوة احليوانية وال�سناعة وال�سياحة والتعليم وال�سحة وتقنية املعلومات، 

االإمدادات  وقطاع  اللوج�ستيات  مثل  لتمويلها  اأخرى  باإ�سافة قطاعات  البنك  قام  كما 

اخلطط  مع  متا�سًيا  وذلــك  املحاجر؛  وا�ستغالل  والتعدين  الكهربائية،  والرتكيبات 

التنموية يف ال�سلطنة وامل�ساهمة يف حتقيق روؤية عمان 2040.

مة لرواد  ومن خالل ذلك فاإن بنك التنمية الُعماين ي�سعى اإىل االرتقاء بخدماته املقدَّ

التنموية،  امل�ساريع  احتياجات  مع  يتوافق  وتطويرها مبا  زيادتها  على  والعمل  االأعمال 

هات احلكومية يف تنمية االقت�ساد الوطني. والتوجُّ
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م البنك جمموعة من املنتجات والقرو�س يو�سحها ال�سكل )9( االآتي: كما يقدِّ

القر�س التنموي 

هو قرو�س طويلة االأجل 

م للم�ساريع »متناهية  ُتقدَّ

ال�سغر، و�سغرية ومتو�سطة، 

وال�سركات«.

اأهداف التمويل للقر�س التنموي 

يدعم منو املوؤ�س�سات ال�سغرية واملتو�سطة. 	n

يدعم م�ساريع الت�سغيل الذاتي لل�سباب. 	n

يدعم م�ساريع ال�سركات وم�ساريع ال�سراكة. 	n

ال�شقف التمويلي للقر�س التنموي 

خم�سة اآالف ريال ُعماين بدون عوائد 0% فائدة ل�سغار  	n

امل�ستثمرين املتفرغني الأعمالهم. 

مليون ريال ُعماين بعائد 3% الأ�سحاب امل�ساريع ال�سغرية  	n	

واملتو�سطة وال�سركات. 

القر�س املو�شمي 

قر�س زراعي ق�سري االأجل 

مُينح لتمويل دورة زراعية 

الإنتاج حما�سيل اخل�سروات 

املو�سمية بكافة اأنواعها.

اأهداف التمويل للقر�س املو�شمي 

دعم وتطوير القطاع الزراعي.  	n

تفعيل دور البنك لزيادة االإنتاج وا�ستفادة �سغار املنتجني    n

من خدمات البنك. 

ت�سكيل حلقة و�سل بني مرحلتي االإنتاج والت�سويق و�سمان  	n

ا�ستمرار امل�ساريع الزراعية وال�سمكية.

ال�شقف التمويلي 

للقر�س املو�شمي 

يتم متويل امل�سروع بن�سبة 

70% من اإجمايل التكلفة 

االإجمالية بفائدة مب�سطة ال 

تزيد عن %3.

القر�س الت�شغيلي

م عند الرغبة  قر�س ُيقدَّ

يف تو�سيع اأو تطوير م�سروع 

ما اأو عند البدء يف م�سروع 

جديد وذلك لتغطية 

االحتياجات اليومية من 

امل�ساريف الت�سغيلية.

اأهداف التمويل للقر�س الت�شغيلي

رة. دعم العمالء احلاليني احلا�سلني على قرو�س مي�سَّ

دعم العمالء اجلدد حيث يكون العمر الت�سغيلي للم�سروع ال 

يقل عن �سنة.

ال�شقف التمويلي للقر�س الت�شغيلي

مليون ريال ُعماين ل�سنة واحدة قابلة للتجديد.

ال�سكل )9(
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ل ر وت�أمَّ فكِّ

خطوات الن�ش�ط

ت�أمل ال�شورة التي اأم�مك .. 

براأيك، مل�ذا يتم التع�مل 

مع بع�س النب�ت�ت بهذه 

الطريقة؟ 

ن�شاط )3(   تعريف ح��شن�ت الأعم�ل واأدواره�

n   اقراأ املوقف التايل ..  

طارق ومعاذ وحممد اأ�سدقاء منذ اأيام الدرا�سة ، بعد تخرجهم من اجلامعة قرر ُكلٌّ 

ث ُكلٌّ منهم عن رغبته يف  منهم اأن ُيْن�ِسَئ م�سروعه الريادي. التقى االأ�سدقاء وحتدَّ

االن�سمام اإىل اإحدى حا�سنات االأعمال، كاالآتي:

tarq mohamed muaath

د رموز  اأرغب يف ت�سميم مطعم تقليدي ُيج�سِّ

الثقايف،  الُعماين واملوروث  التاريخ احل�ساري 

فهو  مبتَكر  وبت�سميم  جديد  امل�سروع  والأن 

باإعداد  قمت  باأنني  علًما  ماليًّا،  دعًما  يتطلب 

واأنــا  للم�سروع  رائــع  وخمطط  جــدوى  درا�سة 

ل. اليوم اأبحث عن مموِّ

ط�رق
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tarq mohamed muaath

مع�ذ

ولَديَّ  املال،  راأ�س  اأمِلك  فاأنا  يل  بالن�سبة  اأما 

اأر�ــس  على  حتقيقها  يف  اأرغــب  التي  الفكرة 

بامل�سروع  البدء  �سعوبة يف  اأجد  ولكن  الواقع؛ 

خا�سة فيما يتعلق باالإجراءات القانونية التي 

ال بد اأن اأقوم بها للبدء يف م�سروعي الريادي 

واأنا اليوم هنا للح�سول على امل�ساعدة.

tarq mohamed muaath

ماٍل  راأ�س  واأملك  اإبداعية  اأنا فلديَّ فكرة  اأما 

امل�ساريع  بع�س  وجــود  ظــل  ويف  ــه  اأن اإال  كــاٍف 

املتقاربة يف الفكرة رمبا يوؤثر ذلك �سلًبا على 

ت�سويق خدماتي. 

ناق�س وزمالوؤك يف املجموعة املوقف ال�سابق وا�ستنتاج االآتي:   n

املق�سود بحا�سنات االأعمال.    n

�سبب جلوء كل من طارق ومعاذ وحممد حلا�سنات االأعمال.   n

اعر�س وزمالوؤك يف املجموعة ما تو�سلتم اإليه اأمام املجموعات االأخرى.   n

ن ما يعر�سه املعلم من معلومات حول مفهوم  افتح كرا�سة ن�ساط الطالب �سفحة )85(، ودوِّ   n

حا�سنات االأعمال.

ا�ستنتج مع زمالئك يف املجموعة االأدوار االأخرى التي تقوم بها حا�سنات االأعمال، م�ستعينا    n

بال�سور يف كرا�سة ن�ساط الطالب �سفحة )85(. 

اعر�س وزمالوؤك يف املجموعة ما تو�سلتم اإليه اأمام املجموعات االأخرى.    n

ل( واربط بني ال�سورة وما تعلَّْمَته عن حا�سنات االأعمال. ر وت�أمَّ ارجع اإىل بند )فكِّ   n

حممد
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اإ�ش�ءة ري�دية

 ،2014 دي�شمرب   8 يف  )ريـــ�دة(  ح��شنة  تد�شني  مت  ُعــمــ�ن  �شلطنة  يف 

حيث احتوت على جمموعة من املك�تب وق�ع�ت لالجتم�ع�ت وق�عة 

خم�ش�شة للتدريب وغريه� من املرافق الأخرى.

اأ�شف اإىل معلوم�تك

اقراأ املعلوم�ت الآتية، ثم اأجب عن الأ�شئلة الواردة يف كرا�شة ن�ش�ط الط�لب �شفحة )86(: 

ن�ساأت فكرة حا�سنات االأعمال نتيجة ل�سعي الدول اإىل تعزيز اإمكانات موؤ�س�ساتها الريادية 

ال�سغرية واملتو�سطة لتقدمي اأف�سل ما ميكن من خدمات اأو منتجات، وترجع ن�ساأة حا�سنات 

ن�سئت اأول حا�سنة 
ُ
ريادة االأعمال على م�ستوى العامل اإىل الواليات املتحدة االأمريكية، حيث اأ

مركز  اإىل  حتويله  مت  اأن  بعد  1959م،  عام  بنيويورك  )لبتافيا(  ال�سناعي  باملركز  اأعمال 

كافة  وتقدمي  واملتو�سطة،  ال�سغرية  املوؤ�س�سات  الأ�سحاب  وحداته  بتاأجري  يقوم  لالأعمال 

االمتيازات من تدريب، ودعم فني، ومتويل، ومنافذ ت�سويقية، وبعد هذا النجاح مت اإطالق 

م�سمى حا�سنة على املركز.

ويف �سلطنة ُعمان اأن�سئت احلا�سنات حتت مظلة هيئة تنمية املوؤ�س�سات ال�سغري واملتو�سطة 

االقت�سادية  والدرا�سات  موحة  والطَّ االإبداعية  االأفكار  لديهم  تتوافر  الذين  املبادرين  لدعم 

ال�سليمة، بحيث توفر لهم بيئة عمل منا�سبة وداعمة خالل ال�سنوات االأوىل من عمر امل�سروع، 

ورفع ن�سبة جناح املوؤ�س�سة من خالل ا�ستكمال اجلوانب الفنية واالإدارية بتكلفة رمزية.

وتهدف حا�سنات االأعمال يف �سلطنة ُعمان اإىل زيادة فر�س جناح امل�ساريع النا�سئة، واإيجاد 

منافذ ت�سويقية لها، ودعم املهارات واالإبداع وربط املوؤ�س�سات ال�سغرية مع بع�سها، وتوفري 

البيئة املالئمة لن�ساأة امل�ساريع ال�سغرية، والدفع بالتنمية االقت�سادية الأفراد املجتمع حتقيقا 

نَّف  وُت�سَ �سنوات.  بني )3-1(  االحت�سان  مدة  وترتاوح  وغريها،  االجتماعية،  التنمية  ملبداأ 

حا�سنات االأعمال اإىل ق�سمني: احلكومية واخلا�سة، وهي كالتايل:
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ح��شن�ت الأعم�ل

حكومية:

املعلومات  تقنية  جمال  يف  االأعمال  لريادة  وطني  برنامج  هو  الأعــمــ�ل:  لــريــ�دة  �ش��س    1

واالت�ساالت يهدف اإىل فتح االأفق واالإمكانات اأمام رواد االأعمال لتاأ�سي�س م�ساريع تقنية 

يف ال�سلطنة واالإ�سراف على منوها.

للمناطق  العامة  املوؤ�س�سة  مظلة  حتت   2012 عــام  تاأ�س�س  لــالأعــمــ�ل:  الوطني  املــركــز    2

املن�سة  الطموحني  الُعمانيني  االأعمال  لــرواد  املركز  ر  يوفِّ حيث  ال�سناعية)مدائن(، 

املنا�سبة للم�سي قدما باأفكارهم التجارية وتطويرها لت�سبح م�ساريع كبرية. وذلك من 

فر�سة  وتوفري  م�ساريعهم  لتنمية  لهم  واملتابعة  والتدريب  واالإر�ساد  الدعم  توفري  خالل 

اللوازم  جميع  ت�سمل  حديثة  مبكاتب  وتزويدهم  وال�سناعات،  االأ�سواق  بخرباء  اللقاء 

املرئية،  العرو�س  تقدمي  يف  امل�ستخدمة  واخلدمات  االجتماعات  قاعات  مثل  ال�سرورية 

وتوفري اال�ست�سارات القانونية واملالية وامل�ساعدة االإدارية والت�سويقية.

خ��شة:

قبل  بال�سلطنة من  االأعمال  لرواد  هة  املوجَّ االأعمال  اأحد م�ساريع حا�سنات  هو  اخللية:    1

اإطالق  اإىل  ويهدف   ،2012 عام  تاأ�س�س  )اأوميفكو(  لل�سماد  الهندية  الُعمانية  ال�سركة 

مة يف تطوير ودعم االقت�ساد  القدرات الكامنة لدى ال�سباب الُعماين لتقدمي م�ساهمات قيِّ

املحلي، وذلك من خالل املبادرة اإىل اال�ستثمار ومزاولة اأن�سطة جتارية تعود بالنفع على 

الفرد واملجتمع.

مركز الزبري: هو اأحد اأهم املبادرات املنبثقة من روؤية )موؤ�س�سة الزبري( اال�سرتاتيجية    2

من  جمموعة  املركز  م  يقدِّ اإذ  الُعماين.  املجتمع  نحو  االجتماعية  م�سوؤوليتها  �سمن 

الكفاءات  وبناء  االأعمال  تطوير  وفر�س  والتوجيه  اال�ست�سارية  احللول  ت�سمل  اخلدمات 

رواد  من  ع�سرة  �سنويًّا  يختار  املركز  اأن  كما  املعرفة.  ونقل  والتعارف  التوا�سل  وفر�س 

االأعمال لدعمهم مِبَنٍح مالية وا�ست�سارات وخدمات مكثفة ملوؤ�س�ساتهم الريادية.

تاأ�س�س  واال�ستثمار )جلوري(  العمرانية  الُعمانية  ْولية  الدَّ ال�سركة  اأحد م�ساريع  مكتبي:    3

م م�ساحات مكتبية جمهزة بالكامل مع اأرقى م�ستوى من اخلدمات تدار  عام 2008. يقدِّ

من طرف اآخر لديه اخلربة واملهارة االإدارية الكاملة.
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ل ر وت�أمَّ فكِّ

خطوات الن�ش�ط

 هل ميكنك اأن ت�شل 

 اإىل اآخر درجة من درج�ت 

لم دون اأن ت�شعد ب�قي  ال�شُّ

الدرج�ت الأخرى؟ 

و�شح اج�بتك. 

ن�شاط )4(     

n   اقراأ املوقف التايل ..   

اإجراءات الت�شجيل يف ح��شنة اأعم�ل هيئة  

تنمية املوؤ�ش�ش�ت ال�شغرية واملتو�شطة

n   قم وزمالوؤك يف املجموعة مب�ساعدة فاطمة للت�سجيل يف حا�سنة 

االأعمال التابعة لهيئة تنمية املوؤ�س�سات ال�سغرية واملتو�سطة من خالل 

رمز اال�ستجابة ال�سريع QR االآتي، وم�ستعيًنا باخلطوات االآتية.

ترغب ف�طمة يف اإن�ش�ء م�شروعه� الري�دي، وبعد تفكري وم�شورة راأت اأنه 

من الأف�شل اأن تن�شم حل��شنة اأعم�ل؛ ل�شم�ن انطالقة قوية، وترغب 

يف احل�شول على امل�ش�عدة لإمت�م اإجراءات ان�شم�مه� للح��شنة.
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يف اخلطوة االأخرية 

للت�سجيل البد اأن 

تتعرف فاطمة على 

االجراءات املتبعة 

لالإن�سمام للحا�سنة. 

م� الجراءات 

املتبعة لالإن�شم�م 

للح��شنة؟ 

قبل البدء يف الت�سجيل 

البد لفاطمة اأن 

تتعرف على اخلدمات 

مها حا�سنة  التي تقدِّ

االأعمال.

م� اخلدم�ت التي 

تقدمه� احل��شنة؟  

1

4
يحق لفاطمة كونها 

رائدة اأعمال اأن 

حتظى بفرتة ح�سانة 

مل�سروعها اجلديد 

ولكن اإن ا�ستوفى كافة 

اال�سرتاطات املطلوبة.

م� ال�شرتاط�ت 

الواجب توافره� 

لقبول ف�طمة يف 

احل��شنة؟

3

يجب اأن تتوفر لدى 

فاطمة امل�ستندات 

املطلوبة ال�ستكمال 

عملية الت�سجيل يف 

حا�سنة االأعمال.

م� امل�شتندات املطلوبة 

لإمت�م ت�شجيل 

ف�طمة يف احل�ش�نة؟ 

2 
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تنمية  )هيئة  موقع  من  املطلوبة  املعلومات  ن  ودوِّ  )88( �سفحة  الطالب  ن�ساط  كرا�سة  افتح    n

املوؤ�س�سات ال�سغرية واملتو�سطة(.

اعر�س وزمالوؤك يف املجموعة ما تو�سلتم اإليه اأمام املجموعات االأخرى.    n

ل(، واربط بني ال�سورة و اإجراءات الت�سجيل يف حا�سنة االأعمال.  ر وت�أمَّ ارجع اإىل بند )فكِّ   n

اإ�ش�ءة ري�دية

هيئة تنمية املوؤ�ش�ش�ت ال�شغرية واملتو�شطة

واملتو�شطة؛  وال�شغرية  ال�شغرى  املوؤ�ش�ش�ت  ومتكني  دعم  مهمتن�: 

مبتكرة  بــرامــج  عــرب   التن�ف�شية  قــدراتــهــ�  ورفـــع  والــتــو�ــشــع،  للنمو 

وم�شتدامة؛ بهدف تنمية الفرد واملجتمع، وتنويع م�ش�در الدخل.

روؤيتن�: اأن يكون قط�ع املوؤ�ش�ش�ت ال�شغرى وال�شغرية واملتو�شطة اللبنة الأ�ش��شية يف 

منظومة القت�ش�د الوطني لتعزيز التنمية امل�شتدامة.

هدفن�: متكني و تعزيز دور املوؤ�ش�ش�ت ال�شغرية و املتو�شطة.

املوقع اللكرتوين لهيئة تنمية املوؤ�ش�ش�ت ال�شغرية واملتو�شطة.

اأ�شف اإىل معلوم�تك

اقراأ املعلوم�ت الآتية، ثم اأجب عن ال�شئلة الواردة يف كرا�شة ن�ش�ط الط�لب �شفحة )89(:

املتو�سطة حق  اأو  ال�سغرية  موؤ�س�سته  اإن�ساء  ويرغب يف  اإبداعية  �ساب ميلك فكرة  لكل  يحق 

االنتفاع من اخلدمات التي تقدمها حا�سنات االأعمال يف ال�سلطنة، وحتقيًقا لذلك ال بد له 

من اأن ي�ستويف جملة من ال�سروط منها؛ اأن يكون امل�سروع اإبداعيًّا، واأن يكون املتقدم للطلب 

مالكا للم�سروع اأو �سريكا فيه ، كما يجب اأن ال يكون قد ح�سل على احت�سان �سابق مل�سروعه، 

لذلك،  املخ�س�سة  الت�سجيل  ا�ستمارة  وتعباأة  املطلوبة  امل�ستندات  كافة  اإرفــاق  �سرورة  مع 
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ا�سرتاتيجية  خدمات  اأكانت  �سواء  عدة  خدمات  على  احل�سول  لالحت�سان  للمتقدم  ويحق 

كاال�ست�سارات، اأو اإجرائية كر�سائل التزكية ومعرفة باالآليات التي ت�ساعده على اإنهاء اإجراءات 

موؤ�س�سته، اأو حتتية مثل قاعة اجتماعات واإنرتنت ال �سلكي ومكتب جمهز باالأدوات املنا�سبة. 

وتوجد عدة عوامل وموؤ�سرات يتوقف عليها جناح حا�سنات االأعمال، منها:

االإمكانات املتوفرة باحلا�سنة.   n 

م�ستوى اخلدمات امل�سرتكة وجودة �سبكة االأعمال.   n 

معايري دخول وخروج امل�سروعات للحا�سنة.   n 

املتابعة اجليدة للم�سروعات.    n 

التمويل والدعم املايل.   n 

اإدارة احلا�سنة ب�سكل حمرتف.   n 

الثقافية  باملعتقدات  يتعلق  فيما  املحيط  املجتمع  على  وتاأثريها  للحا�سنة  البنائية  القدرة    n 

واالجتماعية حول العمل.

مة لهم. تقييم امل�ستفيدين من احلا�سنة جلودة اخلدمات املقدَّ   n

قدرة احلا�سنة على اال�ستمرارية والتمويل الذاتي.   n
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