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الوحدة الثالثة فكرتي تصبح مشروعًا

الدرس األول  :طرائق توليد األفكار الريادية
س:عرف الريادة؟
ج:هي حتديد فكرة جديدة ملرشوع معني والبدء به والرتكيز عليه وتوفري املوارد الالزمة له وتنظيمها
وحتمل املخاطر والعوائد املرتتبة عىل املرشوع
س:عرف الريادي؟
ج:هو الشخص الذي يبادر إىل تأسيس رشكة أو تنفيذ مبادرة و ادارهتا لتحقيق منفعة معينة حيث أن
هذا املصطلح يشري بالوقت احلايل إىل القيادة واإلبتكار واإلبداع
س :عرف أداة سكامرب؟
ج:هي أداة تستخدم يف تنمية قدراتك اإلبداعية ومساعدتك عىل جتاوز أي حتديات تعرتض تنفيذ
أصا تعديل عىل يشء كان موجود من
مرشوعك حيث أهنا تقوم عىل اعرتاض أن كل يشء جديد هو ً
قبل وذلك باستخدام قائمة من األسئلة املختلفة
س:اذكر طرق توليد األفكار التي وردة ساب ًقا؟
ج*:األسئلة برصف النظر عن منطقيتها
*العصف الذهني
*القراءة والتبحر يف العلم واملعرفة
*حل املشكالت
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س:اذكر طرق توليد أفكار جديدة؟
ج-1:اإلستعارة:أي أخذ فكرة موجودة يف حقل معني ثم اسقاطها يف حقل جديد :مثل استنباط
املهندسني نموذج طريان مستوحى من بعض الطيور لإلفادة منه يف جمال صناعة الطريان
-2األحالم واخلياالت :حيث أن األحالم ال حدود هلا وهي تأخذ الفرد بعيدً ا يف عامل األفكار
اإلبداعية
-3األسئلة غري املألوفة :مثل مارسعة هدفك؟  /ما لون طموحك؟
-4لو  .....فامذا :إسأل نفسك لو حدث كذا وكذا فامذا ستكون النتيجة مثل(:لو رغب املواطنني يف
تركيب خاليا شمسية فوق بيوهتم لتوليد الكهرباء فامذا سيحدث؟
إجابة السؤال الثاين:
الرقم الفكرة األصلية
1

األواين الزجاجية يف

الفكرة اجلديدة

الطريقة

األواين البالستيكية أو الورقية يف املطاعم

بدل

املطاعم
2

الدرج الثابت

الدرج املتحرك

اعكس  /اقلب

3

حافظات املاء

مرشحا للفواكه
حافظات املاء التي حتتوي
ً

أضف

4

فأرة احلاسوب

أو اخلضار
فأرة احلاسوب الالسلكية

أزل  /احذف  /إلغ
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إجابة السؤال الثالث:
الطريقة

الفكرة األصلية

الفكرة اجلديدة

الدمج

حليب األطفال

دمج احلليب مع بعض

إعادة اإلستخدام

عربة األطفال

الفيتامينات
استخدامها لطفل آخر أو لنقل
األشياء
الدرس الثاين :الفكرة والفريق:
س :عرف فريق العمل؟
ج :هو جمموعة أفراد هلم هدف مشرتك يعملون م ًعا عىل حتقيقه بام لدهيم كم مهارات وخربات متنوعة
س:اذكر مزايا العمل ضمن فريق؟
ج-1:اإلفادة من مواهب األفراد املختلفة
-2زيادة اإلتصال بني أعضاء الفريق
-3إجياد جو من التعاون لزيادة اإلنتاج
-4تبادل املعلومات والتجارب
س:اذكر كيفية حتديد األدوار ألعضاء فريق العمل؟
ج:إنشاء قائمة تتضمن األهداف التي يسعى إىل حتقيقها
-2حتديد مواطن القوة لكل عضو من أعضاء الفريق
-3توزيع األدوار واملهام عىل أعضاء الفريق
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الدرس الثالث :دراسة السوق
س:عرف مفهوم دراسة السوق؟
ج:عملية مجع وحتليل و تفسري للمعلومات املتعلقة بالسوق واإلفادة من هذه املعلومات قبل طرح منتج
جديد يف السوق ً
فضال عن حتليل وتفسري املعلومات اخلاصة بالزبائن احلاليني واملحتملني الذين قد
يشرتون املنتج
س:اذكر مزايا دراسة السوق؟
ج-1:حتديد مدى تقبل الزبائن للمنتج اجلديد عند طرحه يف السوق
-2بيان مدى إمكانية بيع املنتجات يف السوق
-3التواصل اجليد مع الزبائن احلاليني ملعرفة حاجاهتم ومتطلباهتم
-4التقليل من املخاطر املحتملة بصورة كبرية
الدرس الرابع:إنشاء املرشوع
س:عرف تكاليف املرشوع اإلمجالية؟
ج:هي املرصوفات والنفقات الالزمة لصنع املنتجات بصورهتا النهائية حتى تصبح جاهزة للبيع
س:اذكر كيف نخطط لتنفيذ املرشوع؟
ج-1:األدوات واملواد والوسائل واآلالت الالزمة لتصنيع املنتج
-2العاملة ( املوارد البرشية) التي يمكنها صنع املنتج وف ًقا لقدراهتا ومهاراهتا وخرباهتا
-3املوقع اجلغرايف للمرشوع وقربه من السوق املستهدف وسهولة الوصول إليه
-4كيفية وصول الزبائن إىل مكان املرشوع ومنتجاته ومدى توفر املواصالت
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س:كيف يتم حساب ربح ملرشوع ما؟
ج-1:حتديد تكاليف املرشوع (تكلفة املواد واألدوات الالزمة لتصنيع املنتج وإجيار املحل ورواتب
املوظفني)
 -2حتديد تكلفة إنتاج الوحدة الواحدة من املنتج أي(تكاليف املرشوع اإلمجالية يف مدة زمنية حمددة /
الكمية الكلية املنتجة يف تلك املدة الزمنية)
 -3حتديد تكلفة املرشوع اإلمجالية وذلك بإجياد جمموع التكاليف للمرشوع كلها.
 - 4حتديد السعرللوحدة الواحدة بحيث يشمل إنتاج الوحدة الواحدة مع هامش الربح,بحيث يكون
ضمن نطا ًقا ألسعار املتداولة يف السوق املستهدف.
- 5حتديد رأس املال املطلوب لتنفيذ املرشوع .
-6حتديد حجم التداول الالزم لبدء تنفيذ املرشوع وطرائق احلصول عليه.
- 7حتديد العائد (اإليرادات) من املبيعات بحيث يساوي كمية املنتج املبيعة مرضوبة يف سعر البيع
للوحدة الواحدة .
-8حتديد ربح املرشوع,العائد من املبيعات–تكلفةا ملرشوع اإلمجالية
الدرس اخلامس :عرض املنتجات
س:عرف الرتويج؟
ج:أحد األنشطة التسويقية التي تزود الزبائن باملعلومات اخلاصة باملنتج بغية التأثري يف سلوكهم
وحتفيزهم إىل رشاء هذا املنتج دون غريه واإلقبال عىل رشائه
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س:اذكر وسائل الرتويج؟
ج-1:اإلعالن :من خالل التلفاز واإلذاعة أو الربيد اإللكرتوين أو الرسائل النصية والوسائل املطبوعة
مثل ( الصحف واملجالت) أو الفيس بوك وتويرت واإلنستغرام
-2البيع الشخيص:يقصد به التواصل املبارش مع الزبائن عن طريق رجال البيع ( مندوب املبيعات)
-3تنشيط املبيعات :يتم ذلك بإقامة املعارض وعمل املسابقات وختفيض األسعار وتقديم اهلدايا
وتوزيع العينات املجانية
س:اذكر القيم التي جيب أن يلتزم هبا يف عمليات الرتويج؟
ج*:اإللتزام باألمانة
*الصدق
*العدل
*املوضوعية يف تقديم املنتجات
الوحدة الرابعة :سلوكات مالية غري مسؤولة
الدرس األول :اإلغراق يف الدين
س:عرف اإلغراق يف الدين؟
ج:هو اإلفراط واملبالغة يف اإلقرتاض غري املدروس الذي ال يتناسب مع مستوى الدخل ما يؤدي إىل
عدم القدرة عىل الوفاء باإللتزامات مدة من الزمن
س:اذكر أسباب اإلغراق يف الدين؟
ج-1:عدم إعداد املوازنة الشخصية التي تبني مدى شمول الدخل للنفقات
-2سوء إدارة األموال وهدرها
www.fb.com/talakheesjo
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-3عدم إدراك خماطر اإلقرتاض بصورة كافية
-4اإلرساف يف رشاء األشياء
-5غياب ثقافة اإلدخار
الدرس الثاين :جتنب اإلغراق يف الدين
س:ملاذا أصبحت احلياة أكثر تعقيدً ا؟
ج:نظرا إىل كثرة املتطلبات لألشخاص األساسية وتزايد اإلقبال عىل الكامليات التي تفوق تكاليفها يف
ً
الغالب عن الدخل الشهري مايدفعهم يف كثري من األحيان إىل اإلقرتاض لسد الفجوة بني الدخل
وتكاليف احلياة
س:كيف نتجنب اإلغراق يف الدين؟
ج-1:جتنب اإلقرتاض من غري رضورة
-2اإلبتعاد عن الرشاء بالتقسيط
-3اإللتزام باملوازنة الشخصية الشهرية
-4اإلنفاق الرشيد
-5احلفاظ عىل املمتلكات الشخصية
-6اإلدخار
س:اذكر أهم النصائح لتجنب اإلغراق يف الدين؟
ج-1:التفكري يف األسباب التي جتعل الشخص مدينًا ملنع تكرار اإلستدانة واإلقرتاض
-2جتنب املزيد من الديون
-3إعداد موازنة شخصية
www.fb.com/talakheesjo
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-4التخلص من أحد الديون
-5البحث عن مصادر دخل جديدة
-6عمل خطة لرتشيد اإلستهالك
الدرس الثالث :املامرسات املالية غري املسؤولة  :الشيكات
س:عرف الشيك؟
أمرا يطلب فيه شخص يسمى الساحب
ج:هو صك مكتوب وفق رشوط حددها القانون وهو يتضمن ً
من آخر يسمى املسحوب عليه أن يدفع بمقتضاه مبلغ معني من النقود إىل الساحب أو إىل شخص
معني أو إىل حامله حيث جيب أن يتوفر املبلغ كاف يف احلساب البنكي
س:اذكر البيانات التي يشتمل عليها الشيك؟
ج*:اسم الساحب (صاحب احلساب البنكي) ورقم حسابه
*(التاريخ  /اسم املستفيد  /مبلغ الشيك باألرقام والكلامت  /توقيع الساحب  /الرقم التسلسيل
للشيك) ترتك فارغة ويتوىل العميل نفسه تعبئتها
س:اذكر املامرسات الغري مسؤولة عند التعامل مع الشيكات؟
ج-1:انعدام الرصيد
-2عدم كفاية الرصيد
-3عدم قابلية الشيك للسحب
-4سحب الرصيد كله أو سحب جزء منه
-5األمر بعدم دفع املبلغ
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س :اذكر بعض النصائح لتجنب املامرسات املالية غري املسؤولة عند التعامل مع الشيكات؟
ج-1:توافر املبلغ املطلوب وقت إصدار الشيك
-2إحالل الشيك حمل النقود
-3عدم التالعب باملعلومات املدونة يف الشيك
-4عدم التهاون يف حترير الشيكات
-5جتنب حترير شيكات موقعة عىل بياض
الدرس الرابع  :املامرسات املالية غري املسؤولة  :الكمبياالت
س:عرف الكمبيالة؟
أمرا بالدفع من طرف إىل آخر (قد يكون بنك أو شخص) بحيث يدفع أوهلام يف
ج:هي ورقة حتوي ً
تاريخ معني ساب ًقا حمد ًدا من النقود للطرف الثاين
س:اذكر البينات اإللزامية التي حتتوي عليها الكمبيالة؟
ج*:كلمة (كمبالة)
*تاريخ اإلنشاء
*مكاناإلنشاء
*املبلغ
*أمرالدفع بالنقود
*اسم املسحوب عليه
*املستفيد
*اسم الساحب وتوقيعه
*تاريخ اإلستحقاق
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*مكان الوفاء
س :اذكر البيانات التي ال تشرتط يف الكمبالة؟
ج*:اسم الكفيل وتوقيعه
*اسم الشاهد وتوقيعه
س:كيف نتعامل مع الكمبياالت؟
ج-1:التحقق من صحة البينات اإللزامية للكمبيالة
-2تدوين كل ما اتفق عليه بنص رصيح يف الكمبيالة دون اإلعتامد عىل االتفاق الشفهي
-3التحقق من ان الرصيد البنكي حيوي املبلغ املطلوب يف الكمبيالة وقت استحقاقها
-4مطابقة قيمة املبلغ عند كتاهبا باألرقام واألحرف
-5عدم حترير الكمباالت عىل بياض
الدرس اخلامس :املامرسات املالية غري املسؤولة  :الوكاالت
س:عرف الوكالة؟
شخصا يتوىل إمتام عمل أو أعامل عدة مثل :البيع والرشاء نيابة عنه أو ً
بدال
ج:عقد يعني بموجبه املوكل
ً
عنه
س:عرف الوكيل؟
ج:الشخص املفوض واملخول قانون ًيا بإمتام عمل أو أعامل عدة
س:عرف املوكّل؟
ج:الشخص الذي فوض آخر قانون ًيا إلمتام عمل أو أعامل عدة
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س:اذكر رشوط الوكالة؟
ج.- 1:أن يكون للموكل والوكيل حق الترصف يف اليشء املوكل به :مثل (اذا قالت هند لزميلتها وفاء
وكلتك ببيع هاتف زميلتنا أسامء هذا ال حيق هلند بيعه ألنه ليس ملكلها)
- 2أن يكون املوكل والوكيل جائز بالترصف (أي ال جيوزان يكون طف ً
ال أوجمنون .
-3أن يكون العمل املوكل به مرشو ًعا ,فال جيوز التوكل عن االخرين يف األعامل املحرمة-. 4أن يكون
العميل املوكل به مما تدخله النيابة  :أي أن يتعاطى عنه الدواء يف حال املرض.
س:أذكر أنواع الوكالة؟
ج- 1:الوكالة اخلاصة :يقصد به االتوكيل بفعل معني فقط وقد حتدد بتاريخ معني :مثل (توكيل أمحد
لصديقة حممد بيع سيارته بحيث ينتهي التوكيل بعد بيع السيارة)
-2الوكالة العامة :يقصد هبا توكيل الوكيل بعدة أعامل نيابة عن املوكل  :مثل (وكل خلدون صديقه
زيدً ا بعمليات البيع والرشاء اخلاصة بممتلكاته)
س:كيف تنتهي الوكالة؟
ج- 1:اذا ورد يف نص الوكالة ما حيدد مدهتا بأقل من سنة.
- 2عند إمتام العمل املوكل به .
-3وفاة املوكل اوالوكيل
-4إلغاء املوكل عقد الوكالة.
س:اذكر اإلرشادات اخلاصة باستخدام الوكاالت؟
ج- 1:جتنب إعطاء أي شخص الوكالة العامة وقرصذلك عىل األشخاص املوثوق هبم .
-2قرصالوكالة عىل أداء اعامل معينة ضمن مدة حمددة .
-3توخي احليطة واحلذرعند توكيل األشخاص ومتابعة املستجدات بصورة مستمرة

.
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الدرس السادس:املامرسات املالية غري املسؤولة  :الكفاالت
س:عرف الكفالة؟
ج:نوع من الضامنات يتعهد بموجبه أحد األشخاص (الكفيل) بتنفيذ إلتزامات املقرتض ( املكفول)
للبنك يف حال مل يستطيع الوفاء هبا عند حلول موعد اإلستحقاق
س:عرف الكفيل؟
ج:الشخص الذي يتعهد بأداء التزام املقرتض يف حال عدم وفائه به
س:عرف املكفول؟
ج:الشخص املقرتض
س:اذكر خماطر الكفالة؟
ج-1:انقطاع مصدر الدخل
-2وفاة املقرتض
 -3النصب واإلحتيال
س:اذكر ماجيب عىل الكفيل معرفته قبل توقيع عقد القرض؟
ج-1:مدى قدرة املقرتض عىل اإللتزام بأداء أقساط قرضه
-2عدم إنتهاء مدة الكفالة إال بعد دفع قيمة أقساط القرض كلها
-3تعثر املقرتض يؤثر سل ًبا يف إمكانيات حصول الكفيل عىل تسهيالت من البنوك
-4الوعي بالرشوط ملنح القرض ومبلغه
س:اذكر بعض النصائح لتجنب الشخص الوقوع يف رش الكفالة؟
ج -1التأين والروية والتفكري مل ًيا قبل اختاذ قراربكافلة أحد األشخاص.
www.fb.com/talakheesjo
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- 2استشارة ذوي اإلختصاص من العاملني يف البنوك .
-3عدم كفالة أي شخص غري موثوق به.
- 4التحقق من قدرة املقرتض عىل اإللتزام بتسديد القروض.

تم بحمد الله
التلخيص شامل ويتضمن حل أسئلة الدروس
ويفضل الرجوع الختيارات أستاذ املادة وللكتاب
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