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إدارية ملشروع جديد دعونا نتحدث قليالً عن  اإلدارة وكيفية عمل خطة  نتعرف على مبادئ  أن  قبل 

للعمل  القانوني  الشكل  كبير  بشكل  يحدد  الشركة  ونوع  التجارية.  واملنشآت  الشركات  أشكال 

ومسئولية كل من األطراف املعنية.  هناك عدد من أشكال الشركات اخملتلفة التي متكنك من اختيار 

األنسب لظروفك وإمكاناتك من حيث املهارات والقدرة املالية واخلبرات. سنتحدث عن  أنواع الشركات 

وعيوب ومميزات كل منها:  

أنواع الشركات

1- منشـأة فرديــة:

هو شكل من أشكال العمل ميلكها فرد واحد ويكون مسئوالً عنها مسئولية كاملة.  

يعد هذا الشكل من أبسط أنواع األعمال وأسهلها في البدء. وتكون سيطرة وحتكم مالك العمل 

تامة على العمل، فيحتفظ بالربح بأكمله في حالة ازدهــار العمل ويتحمل اخلسارة مبفرده إذا ما 

خسرت جتارته أو عمله. لذلك يكون قدر اجملازفة كبير في هذا النوع من األعمال على عكس امللكيات 

املشتركة.

عادة ما يكون هذا الشكل البسيط )املالك الوحيد( من األعمال مناسباً في مجاالت الزراعة واخلدمات 

أو البيع بالتجزئة مثال: دكاكني البقالة وورش تصليح األجهزة الكهربائية ومقاهي اإلنترنت واملطاعم 

الصغيرة وغيرها.

الفصل السادس
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العمل ويتحمل  ازدهار  بالربح بأكمله في حال  تامة عليه، فيحتفظ  العمل بسيطرة  يتمتع مالك 

اخلسارة مبفرده في حال ما خسرت جتارته أو عمله. لذلك يكون قدر اجملازفة كبيراً في هذا النوع من 

األعمال ألن شخصاً واحداً يتحمل املسئوليات اخملتلفة على عكس امللكيات املشتركة.

وهكذا ميكننا القول بأن هذا النوع من الشركات هو األنسب إذا كان املالك يريد:

إقامة مشروع صغير قليل التكلفة  	
التحكم الكامل في إدارة العمل  	

عدم اخلوض في إجراءات قانونية معقدة  	
االحتفاظ باألرباح كاملة لنفسه  	

عدم دفع الضرائب املفروضة على الشركات  	
أن يسدد الضرائب عن دخله فقط  	

حالة  في  أنه  األعمال  من  النوع  هذا  مشاكل  أهم  من  ولكن 

ما تعرض العمل للخسارة أو الديون تصبح ديون العمل ديون 

شخصية وتصبح ممتلكات صاحب العمل اخلاصة مثل منزله 

العمل  عن  ألن مسئوليته  وذلك  للمصادرة.  عرضة  ومدخراته 

تكون مسئولية كاملة.  وعادة ما تتردد البنوك أو جهات التمويل 

الوحيد ألن مسئولية سدادها تقع على عاتق شخص واحد. كما  اخملتلفة في منح قروض للمالك 

يصعب على صاحب العمل اإلملام بكل اخلبرات التي يحتاجها العمل من تسويق وبيع وإدارة وتنظيم 

وغيرها إال إذا استعان مبتخصصني. كما يفضل األفراد )العمالة( العمل في   الشركات واملؤسسات 

الكبرى عن تلك ذات امللكية الفردية لعدم استقرارها. كما يكون من الصعب احلصول على رأس مال 

ميكن صاحب العمل من التوسع. ولو أصيب صاحب العمل مبكروه غالباً ما يتوقف العمل. وعادة ما 

يتعرض هذا النوع من املشروعات ملنافسة شديدة.  

لتفادي عيوب هذا الشكل من أشكال العمل يلجأ البعض إلى الشراكة. وعادة ما تكون الشراكة 

أو أكثر، يكون لكل منهم حصة في رأس املال ويقتسما أي ربح أو خسارة تنتج عن  بني شخصني 

املشروع.  سنناقش في هذا الفصل شكلني أساسيني للشراكات وهما شركات التضامن والشركات 

املساهمة. 
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مزايا وعيوب األعمال التي تقوم على أساس املنشأة الفردية

العيـــــــوب املزايــــــــا

- مسئوليــة غيــر محــدودة )في حالــة 
مـا إذا تعرض العمل للخسارة تصبح 

ديون العمل ديون شخصيــة، وتصبــح 
ممتلكات صاحب العمل اخلاصــة مثل منزله 

ومدخراته عرضة للمصادرة(.

- قلة التكلفــة للبدء في العمــل.

- عادة ما تتردد البنوك أو جهات التمويل 
اخملتلفة في منح قروض للمالك الوحيد؛ ألن 

مسئولية سدادها تقع على عاتق شخص 
واحد.

- التحكــم الكــامــل في إدارة العمــل.

- لو أصيب صـاحب العمـل مبكـروه غالبـاً 
ما يتوقـف العمـل.

- بدء  العمل ال يتطلب إجراءات قانونية 
معقدة.

- املنافسة الشديدة في هذا القطاع. - يحتفظ املالك باألربــاح كاملة لنفسه.

- ارتياح ورضـا كامل كصاحب عمل وحيد.

الفصل السادس
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تتطلب إدارة  املنشأة الفردية اآلتي:

	 املثـــــابرة.

	 العـزميــــة.

	 قدرة كبيرة على العمــل الشـاق.

	 روح اجملازفــة.

	 قدرات تنظيمية وإدارية.

	 الصبر وقـوة التحمــل.

	 التحمل الشخصي لألعباء املادية.

2- شركات التضامن

شركات التضامن  هي أحد أشكال منشآت األعمال  التي يقوم فيها شخصان أو أكثر بعمل يقوم 

على الشراكة  من أجل الربح.   تعامل شركة التضامن كمجموعة من األفراد و)ليس كمنشأة ذات 

شخصية قانونية مستقلة(، وبالتالي ال تطبق عليها  ضرائب الشركات ويقوم كل شريك فيها بإدراج 

نصيبه من األرباح في إقراره الضريبي اخلاص.

الشركاء كما  وواجبات  وأدوار  التي حتدد فيها مهام  التضامن  اتفاقية  التضامن على   تقوم شركة 

يذكر فيها أيضاً ما ستؤول إليه الشركة في حالة ما أصيب أحد الشركاء مبكروه. وينقسم الشركاء 

إلى أنواع تبعاً لنوعية املهام وحدود املسئوليات التي يقومون بها .

ومن أهم أنواع الشركاء:

	 الشريك العام هو من يتولي مسئولية العمل كاملة  ويشارك في إدارة العمل.

	 الشريك احملدود هو من يشارك برأس املال ولكنه ال يشارك في إدارة العمل.  

الفصل السادس

اخلطة اإلدارية



118

مزايا وعيوب شركات التضامن:

املزايا :

	 سهولة وقلة تكلفة إنشاء الشركة.

	 يقوم الشركاء بتوزيع املهام واألدوار فيما 

بينهم في التخصصات واجملاالت اخملتلفة 

سلعة  أو  خدمة  تقدمي  على  يساعد  مما 

حتمل  إلى  أحدهم  يضطر  وال  أفضل 

مسئولية العمل ككل مبفرده.

	 تعدد اآلراء واخلبرات مما يحسن من أداء الشركة بشكل عام.

بالنسبة  احلال  عكس  على  الشركاء  من  جملموعة  بالنسبة  مال  رأس  على  احلصول  	 سهولة 

لألعمال التي تقوم على امللكية الفردية.

لفرد  وليس  الشركاء  من  جملموعة  ملكاً  العمل  كان  إذا  مالية  قروض  على  احلصول  	 سهولة 

واحد.

العيوب:

	 كمثل أصحاب األعمال التي تقوم على امللكية املنفردة للعمل، تصبح ديون العمل في الشركات 

التضامنية ديوناً شخصية. وتصبح املمتلكات اخلاصة لكل شريك مثل منزله ومدخراته عرضة 

للمصادرة في حالة ما تعرض العمل للخسارة أو الديون ألن مسئوليته تكون مسئولية كاملة. 

أما الشركاء احملدودون فهم عرضة خلسارة رأس املال الذين شاركوا به في الشركة فقط. 

	 قد يتوقف نشاط الشركة بسبب انسحاب أو مرض أو موت أحد الشركاء. 

املهام  وتوزيع   ، واإلدارة  األرباح،  توزيع  بسبب:   نزاعات  إلى  أحياناً  تؤدي  أن  الشراكة  شأن  	 من 

واملسؤوليات، وعدم قيام بعض الشركاء بواجباتهم ومسئولياتهم جتاه العمل بشكل مرضي.

بالرغم من املزايا الرئيسية التي متيز شركات التضامن عن املالك الوحيد خاصة فيما يتعلق بإمكانية 

احلصول على رأس مال أكبر وتعدد خبرات وإمكانيات الشركاء، تعاني هذه الشركات من مشكلة 

الفصل السادس
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أساسية وهي املسئولية املالية الكاملة للشركاء والنزاعات التي من السهل أن تنشب بينهم مع 

تعدد اآلراء واملصالح.  فيأتي النوع الثالث من األعمال وهو الشركات املساهمة ليتجاوز هذه النوع 

من املشاكل.

جدول  مزايا وعيوب شركات التضامن

العيـــــــوب املزايــــــــا

- مسئوليـــة غير محـدودة، ديون العمل 
في شركــات التضـامن ديـون شخصية، 
وتصبح ممتلكـات كل شريــك اخلاصــة 

مثل منزلــه ومدخراته عرضـة للمصـادرة 
في حـالــة مـا تعرض العمل للخسارة.

- يقوم كل من الشركاء بدوره ومسئولياته  
وبذلك ال يضطر أحدهم إلى حتمل مسئولية 

العمل ككل مبفرده.

- إفــالس أحد الشركــاء يؤدي إلى 
تصفيــة الشركة.

- يقـوم الشركـاء بتوزيع املهام واألدوار فيما 
بينهم في التخصصات واجملاالت اخملتلفة مما 

يساعد على تقدمي خدمة أو سلعة أفضل.

- نزاعات بسبب الشراكـــة :
     * تـوزيــع األربــاح.

     * اإلدارة.
     * تـوزيع املهام واملسئوليات.

- تعـدد اآلراء واخلبــرات مما يحسـن مـن أداء 
الشركـة.

- سهولة احلصــول على رأس املـــال 
بالنسبة جملموعة من الشركاء على عكس 

احلال بالنسبة لألعمال التي تقوم على 
امللكية الفردية.

الفصل السادس
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الشريك املتضامن

هو من يتولى مسئولية العمــل 
كاملــة ويشارك فى إدارة العمل.

الشريك املوِصي

هو من يشـارك برأس املال ولكنه 
ال يشـارك في إدارة العمل. 

3- شركات التوصية البسيطة:

تتكون من شريك موصي وشريك متضامن على األقل.

أيًضا  فيها  يذكر  الشركـاء، كما  وواجبات  وأدوار  فيها مهام  اتفاقية حتدد  الشركة على  تقوم هذه 

الى من ستـؤول إليه الشركـة في حالـة إذا ما أصيب أحد الشركاء مبكروه، وينقسـم الشركاء الى 

أنـواع تبًعا لنوعيـة املهـام وحدود املسئوليات التي يقومون بها.

ومن اجلدير بالذكر أنه ليس من شروط اإلشهار لهذا النوع من الشركات أن يذكر الشركاء املوصني.  

كذلك ال يجوز تغيير أحد الشركاء  إال مبوافقة جميع الشركاء.

الفصل السادس
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مزايــا وعيــوب شركـات التوصيـة البسيطـة

العيـــــــوب املزايــــــــا

- املسئوليـة غير احملـدودة للشريك 
املتضامن: فتصبـح ديــون العمــل ديـــون 

شخصيــة للشريك املتضامن.

- سهولة وقلة تكلفــة إنشاء الشركــة.

- من شأن الشراكة أن تؤدي أحيانًا إلى 
نزاعـات بسبب:

    * تـوزيع األربــاح.
    * اإلدارة.

    * تـوزيــع املهـــام واملسئوليـات.
    * عدم قيــام بعض الشركـــاء

      بواجباتهم ومسئولياتهم جتاه العمل
      بشكل مرضـي.

- سهولة احلصــول على رأس املــال 
بالنسبة جملموعة من الشركاء وباألخص مع 

إمكانية وجود شريك موصي.

- سهولـة احلصـول على قروض ماليـة إذا 
كان العمل ملكاً جملموعة من الشركاء .

الفصل السادس
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4- الشركات املساهمة:

 هي شركة ينقسم رأس مالها إلى أسهم متساوية القيمة )يتم تداولها على الوجه املبني في القانون 

املصري للشركات املساهمة(. ويطلق على أصحاب األسهم املساهميـــن وتقتصر مسئولية كل 

منهم على أداء قيمة األسهم التي اكتتب فيها )امتلكها( فال يسأل عن ديون الشركة ككل.

وتعد امليزة الرئيسية في الشركات املساهمة هي أنها حتمي مستثمريها من املسئولية الشخصية 

عن أية خسائر قد حتدث للشركة وذلك ألنه للشركة شخصية قانونية منفصلة عن مساهميها، 

ولها حقوقها والتزاماتها اخلاصة واملنفصلة عن حقوق والتزامات مساهميها، فالشركة املساهمة 

من حقها القيام بعمل حر وإدارته واقتراض األموال أو مقاضاة جهة ما كشركة.

 وتنقسم الشركات املساهمة إلى نوعني: شركات مساهمة مفتوحة وشركات مساهمة مغلقة. 

االكتتاب: حتويل ملكية أسهم شركة إلى مستثمرين آخرين عن طريق شراء أسهم محددة العدد، 
ومحددة السعر في شركة ما في فترة زمنية محددة.

وقد يكون االكتتاب على سهم شركة متداول أسهمها بالفعل وترغب في زيادة رأس املال وفي هذه 
احلالة يتم حتديد عدد أسهم للمكتتبني فيها ويكون االكتتاب حلاملي أسهم الشركة بالفعل . أو 

تكون شركة لم يتم التداول عليها من قبل فيكون االكتتاب لكل األفراد الذين يريدون شراء أسهم 

فيها.

شركات املساهمة 

املفتوحة

التي يتم تداول أسهمها في 
سوق األسهم ويكون في 

إمكــان أي شخص أن يشتــري 
أسهمهـا من البورصة.

شركات املساهمة 

املغلقة

هي التي اكتتب في أسهمها 
عدد أقل من املستثمـرين وال 
يتـم تـداول هذه األسهــم 

في سـوق األسهــم وإمنا يتم 
تداول أسهمها في نطـاق 
ضيق، وغالباً ما يكون في 

محيط املعارف واألقارب

الفصل السادس
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البورصـــة:

منهما  لكل  وأصبح   ،1903 القاهرة  بورصة  تليها   ،1888 عام  رسمًيا  اإلسكندرية  بورصه  إنشاء  مت 

كيان مستقل خالل أربعينات القرن العشرين، وفي عام 1997 أعاد القـرار اجلمهـوري تعريف الهيكل 

القانوني للبورصات ومن ثم مت معاملة بورصتي القاهرة واإلسكندرية ككيان واحد اآلن واسمها  األن 

البورصة املصرية ولديها مجلس ادارة واحد ومقران أحدهما بالقاهرة واآلخر باإلسكندرية.

مزايــا وعيـوب شركات املساهمـة 

العيـــــــوب املزايــــــــا

- صعوبـة وتعقيـد اإلجراءت الالزمة والتكلفـة 

الكبـرى إلنشــاء الشركــات املساهمة.

- تقتصـر مسئوليـة املساهــم على قيمــة 

األسهم التى اكتتب فيها، وال يسـأل عن ديون 

الشركة إال فى حدود ذلك.

- كثرة القوانني التى تسنها احلكومات لضبط 

أنشطة الشركـات، فعلى الشركـات أن توفى 

مبعايير محددة حتى تستطيع أن تبدأ فى تداول 

أسهمهــا.

- جتــذب هذه الشركـات املستثمريـن اليهــا 

بسهولة وذلك بسبب املسئولية املالية احملدودة 

التى تقع على مساهميها.

- سهولة انتقال امللكية فى الشركة.

- نشــاط هــذه الشركـات ال يتأثر  مبـوت أو 

انسحاب أحد مساهميها وذلك ألن لها كيــان 

قانونــى مستقـل بذاتـه.

- قدرة الشركات املساهمة على تعيني كوادر ذات 

كفاءات ومهارات كبيرة وذلك لتوافر رأس املـال. 
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5- الشركات ذات املسئولية احملدودة:

شركات ال يزيد عدد الشركــاء فيها عن 50 فرد، يكون كل منهم مسئــول في حدود حصته وبيع 

حصص الشركاء يكون مشروط ومحدد.

مزايا وعيوب شركات ذات املسئولية احملدودة

العيـــــــوب املزايــــــــا

- قوانني كثيرة جتعـل تغيير الشركــاء أو رأس 

املال صعب للغايــة.

- تقتصــر مسئوليــة الشريــك على قيمـة 

إال في  حصتــه وال يسـأل عن ديون الشركة 

حدود ذلك.

- عدم القدرة على زيادة الرأس املال عن طريق 

االكتتاب.

- نشاط هذه الشركات ال يتأثر مبوت أو انسحاب 

أحد شركائهـا وذلك ألن لها كيـــان قانــوني 

مستقل بذاتــه.

- قـدرة الشركات على تعيني كوادر ذات كفاءات 

ومهارات كبيرة وذلك لتوافر رأس املال. 
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بعد أن قمنا بعرض ومناقشة أشكال مختلفة للدخول في عالم األعمــال والشركــات، نتطرق 

اآلن ألسلوب عمل انتشر في العقود املاضية، وهو ما يسمي«بحق االمتياز« أو الفرانشايز.

:)Franchise( حق االمتياز

كجـزء  جتــاري  عمـل  إلدارة  متنـح  رخصـة  هي 

بيــع ولكن  أو منــافذ  من سلسلــة محــالت 

مبوجبه  يقوم  نظام  فهو  ملكيته خاصة،  تكـون 

وتأجير عالمته  باستثمار  ناجح  أي عمل  صاحب 

العمـل  في  الراغبني  املستثمرين  إلى  واسمه 

وشهرة  جنـاح  واستثمـار  النشــاط  بنفـس 

ومن  ناجحة.  مجربة  ونظـم  السلعـة  أو  املنتج 

)KFC - McDonalds(  أمثلة هذا النظــام

ويجب على املرخص له أن يلتزم مبواصفات اجلودة والشكل امللتزم بهما املرخص، بناء على عقد االمتياز 

املوقع بينهما.

ويطلق على صاحب االمتياز املرخص )Franchisor(: هو الشخص أو الشركة املانحة لالمتياز. 

املال  تدفع مبلًغا من  التي  الشركة  أو  الشخص  )Franchisee(: هو  له  باملرخص  املستثمر  ويسمي 

نظير حق االمتياز. 

عادة ما يلجأ املستثمرون لهذا النوع من األعمال؛ ألنه يعتمـد على بيع سلعــة معروفــة بالفعل، 

وتلقي إقبــااًل وانتشـارًا لـدي املستهلك ومن ثم يتفـادي اجملازفة بتقدمي سلعة جديدة.
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في حني أنه يساعد صاحب االمتياز أو املُرخص على التوسع مبا يقدمه املستثمر أو املرخص له من 

له مانح  يقدمه  الذي  بالدعم  له  املُرخص  ذاته يستفيد  الوقت  للعمل، في  إدارته  املال وجهد  رأس 

االمتياز من تدريب وتوفير املهارات اإلدارية واملواد املطلوبة.  

ومن أهم النقاط التي يجب أن يشمل عليها عقد االمتياز قانونًيا:

	 قيمة رأس املال كاملة التي يجب على املرخص له استثمارها.

	 املدة الزمنية لعقد االمتياز.

	 أشكال الدعم اخملتلفة التي سيقدمها املُرخص للمرخص له خالل فترة العقد.

	 األماكن التي سيتعامل معها املرخص له لشراء مستلزمات العمل.

 .% النسبة التي سيدفعها املرخص له للمرخص عن كل قطعة وتكون في الغالب 10	 

	 كيفية إنهاء عقد االمتياز أو نقل الترخيص ملستثمر جديد.
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مزايا وعيوب حق االمتياز

العيـــــــوب املزايــــــــا

1. بالنسبة للُمرخص:

- لـو لم يلتزم املرخـص لــه باحلفـاظ على 

جودة املنتج من املمكن أن يفسـد سمعـة 

املُنتج.

- نفقات التسويـق واإلعـالن على املستـوى 

احمللى ومساندة املُرخص له.

1. بالنسبة للُمرخص:

- التوسع واالنتشــار بأقل التكاليف.

- احلـد من اجملازفـــة الشتـراك املُرخـص له  

فيها.

- تلقى نسبة على ما يبيعـه املُرخص له من 

سلع بصورة دورية.

2. بالنسبة للمرخص له:

من   أقـــل  بقـدر  لـه  املُرخــص  يتمتــع   -

االستقاللية.

- تسديد نسبة لصـاحب االمتياز.

- أحيانــًـا يكون على املرخص له شراء كل 

االحتياجــات من صــاحب االمتياز  بأسعار 

مرتفعة.

2. بالنسبة للمرخص له:

- نسبــة جناح هذه النوعيــة من األعمــال 

كبيرة.

- متنح البنــوك قروًضـا ملن يريـدون احلصول 

على حقوق امتياز منتج ما إذا ما تأكدوا من 

جناح املنتج.

- الدعم املستمر الذى يحصل عليه املرخص 

له من صاحب االمتياز .
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 اإلدارة

األهداف  لتحقيق  يهدف  بشكل  مشروع  أو  نشاط  أي  وتنظيم  تخطيط   عملية  هي  	 اإلدارة 

املوضوعة بكفاءة. 

دقيق،  النشاط بشكل  وحتديد  الشراكة  ونوع  القانوني  الشكل  اختيار  يجب  األول،  املقام  	 في 

والتنظيم  املرجوة.  األهداف  إلى  للوصول  بها  والتحكم  املؤسسة  موارد  مراقبة  في  البدء  ثم 

بشكل عام يتضمن وضع الهياكل التنظيمية وحتديد احتياجات الشركة من املوارد البشرية 

وطرق العمل الداخلية باإلضافة إلى الدورات املستندية. وال ميكن إدارة عمل بدون قيادة سليمة 

وقدرة على حتفيز كل العاملني به. كما يجب متابعة خطوات العمل وتصحيحها بشكل دوري 

ومنظم لتالفي الكثير من املشاكل ونقاط الضعف التي من املمكن أن تعوق منو املشروع.

	 واإلدارة الفعالة هي حتقيق أفضل النتائج عبر االستخدام األمثل للموارد البشرية واملادية.

وهذه  التنظيم  مرحلة  نهاية  في  اخملتلفة  اإلدارة  ملستويات  اإلداري  التقسيم  يظهر  ما  	 وعادة 

املستويات هي:

	 اإلدارة العليا التي ميثلها عادة املدير العام أو رئيس مجلس اإلدارة.

	 اإلدارة الوسطى أو اإلدارة املتوسطة وميثلها مدراء األقسام.

	 اإلدارة التنفيذية وأحيانا تسمى اإلدارة التشغيلية وميثلها املشرفون واملراقبون.

باخلطة  يسمى  ما  إعداد  يجب  أو مشروع  ألي شركة  السليمة  اإلدارية  األسس   نضع  	 ولكي 

اإلدارية.
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اخلطة اإلدارية:

الشكل القانوني

على  اإلقدام  عند  بها  القيام  يجب  التي  اخلطوات  أهم  من  املناسب  القانوني  الشكل  اختيار  يعد 

مشروع جديد. فيجب أن يكون الشخص ملماً بالقوانني املنظمة لنوعية النشاط الذي ينوى مزاولته. 

كما أن هناك عددًا من الهيئات واملنظمات التي تقوم بتوجيه ومتابعة األنشطة اخملتلفة. فقد يتولى 

احلي وبعض اجلهات اإلدارية سلطة إصدار الترخيصات اخملتلفة . كما تقوم رقابة املصنفات الفنية 

مبتابعة كل األنشطة املتعلقة بالكمبيوتر واألعمال الفنية. كما تخضع األماكن التجارية لتفتيش 

وزارة التجارة.

بالقوانني  كاملة  دراية  على  يكون  أن  على  منشأة  أو  مشروع  صاحب  أي  يحرص  أن  يجب  لذلك 

املنظمة للعمل. ومن املمكن اللجوء إلى مكتب محاماة أو مستشار قانوني ليقدم هذه النوعية من 

املشورة.

)PLANNING( التخطيط

هو عملية وضع األهداف اخملتلفة للمنشأة من حيث الرؤية وتصورات املستقبل حتى يتمكن القائمون 

على املشروع من بدء مشروعهم بشكل سليم. لذلك يجب عليهم وضع أهداف واضحة للشركة 

.)SMART Objectives نرجو مراجعة الفصل الثالث الذي يتناول أسلوب حتديد األهداف(

بعد وضع أهداف املشروع يجب اختيار االستراتيجية املناسبة ورسم اخلطط التنفيذية لتحقيقها 

وهو ما  يحدث من خالل  جدول مفصل يحدد اإلنتاجية  والطاقة البشرية الالزمة لتحقيقها من 

خالل جدول زمني معني.
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اسم اجملموعةالتاريخ

   النشاط 6 - 1

أسماء الطالب

السنوات  خالل  عليه  سيطرأ  الذي  والتطور  مشروعك  عليه  سيكون  ملا  بتصورك  التالي  اجلدول  امأل 

القادمة.

األنشـــــــــــطة

Year 3 Year 2 Year 1 Year 0 البند 

عدد خطوط اإلنتاج

حجم املشتريات

عدد العاملني في املصنع

تكلفة اإلنتاج

عدد اإلداريني

املساحة املستغلة

اإليجارات واملرافق

إجمالي املصاريف غير املباشرة

عدد البائعني

عدد سيارات النقل

إجمالي العاملني في الشركة

مصاريف البيع والتسويق

التكلفة االستثمارية

املبيعات

األرباح
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يلخص مثل هذا اجلدول اخلطة الزمنية خملتلف أوجه العمل. فنالحظ أن حجم الإلنتاج مرتبط بعدد 

خطوط اإلنتاج وباملساحة املستغلة وعدد العاملني باملصنع والتكلفة االستثمارية في املاكينات وحجم 

املشتريات واإليجارات واملرافق.

الغير  لدى  التشغيل  خالل  من  جديدة  ماكينات  شراء  دون  اإلنتاج  زيادة  ميكن  أنه  بالذكر  اجلدير  ومن 

 )Outsourcing(.

في الوقت ذاته، ترتبط املبيعات باإلنتاج إذا توفر الطلب املناسب في السوق. ولكن على أرض الواقع 

وفيما يتعلق باإلنتاج والطاقة اإلنتاجية، يتعلق البيع بعدد البائعني واملوزعني وبالتالي بحجم الشبكة 

اللوجيستية. ميكننا االستعانة بشركات نقل كما ميكن االستعانة بعدد من وسطاء البيع أو البائعني 

بالعمولة أو موزعي اجلملة )للحصول على شبكة توزيع كبيرة(.

كما نالحظ أن عدد اإلداريني ال يجب أن يزيد بنفس قدر أو نسبة زيادة العمالة أو اإلنتاج وكذلك املصاريف 

غير املباشرة وحتى تكلفة اإلنتاج تقل لكل وحدة منتجة وهذا ما يسمى بظاهرة اقتصاديات احلجم. 

 )Economies of Scale(

فلنفترض أن لدينا مصنع قمصان، جند أن تكلفة شراء القماش باملتر كعينات أكبر بكثير من شرائه 

بالثوب، فكلما زادت الكمية قل السعر. ولكن ال يجب في الوقت ذاته شراء كميات كبيرة من املواد 

اخلام بحجم ال يتناسب مع احتياج السوق والطلب على منتجك جملرد احلصول عليها بقيمة أقل، حتى 

ال يرتفع حجم اخملزون لديك وتعطل جزءا من مواردك املالية. وقد يركد  اخملزون لتغير احتياجات السوق 

السريعة وتغيير اجتاهات املوضة وأذواق املستهلكني باستمرار. 

ولكي نتمكن من متابعة سير خطوات العمل التنفيذية بشكل سليم ميكننا اللجوء إلى دورة األعمال. 

وهي عملية دائرية مبعنى أنه من املمكن تكرار خطوات العمل بشكل مستمر في ظل أي متغيرات تطرأ 

على املشروع. 
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)ORGANIZING( التنظيم

هو عملية حتديد املوارد املالية والبشرية واللوجيستية الالزمة لتحقيق اخلطة التي مت وضعها ووضع 

خطط تنفيذية أصغر على نطاق زمني أقل للتأكد من حتويل األهداف والرؤى إلى خطط عملية على 

أرض الواقع. 

على سبيل املثال، يجب حتديد املهام واألشخاص املسئولني عن تنفيذها وإطارها الزمني واملوازنة املطلوبة 

 )Action Plan(  لتنفيذها فيما يعرف بخطة العمل

)ACTION PLAN(  خطة العمل

مالحظات
املوازنة 
املعتمدة

نسبة 
التنفيذ

تاريخ 
التنفيذ

املسئول عنها املهمة ID

27 يناير    مدير اإلنتاج
إنتاج طلبية عمر 

أفندي
P1.1

25 يناير    مديراملشتريات 
شراء وفرز خامات 

الطلبية
L1.2

شحن الطلبية       

     
التعاقد مع 

أرامكس
 

     
التحصيل من 

عمر أفندي
 

إصدار الفواتير       

P =Production = اإلنتاج 

L = Logistics = اللوجيستيات
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يجب أن يكون لكل قسم خطة عمل خاصة به. ومن املفترض أن تكون خطط العمل اخلاصة بكل قسم 

أكثر تعقيداً وتفصيالً حيث إنها تتناول كل التفاصيل املتعلقة بالعملية اإلنتاجية أو اخلدمية. وهي 

تنتناول اجلوانب التقنية ومواصفات وشكل املنتج النهائي واجلداول الزمنية وكل العاملني بها.

يجب أن يكون لإلداريني بشكل عام القدرة على مباشرة هذه العملية بشكل إجمالي وتفصيلي مبعنى 

أن عليهم متابعة العملية بشكل إجمالي وأن يكون لديهم القدرة على حتديد نقط الضعف أو املشاكل 

والتعامل معها بشكل تفصيلي.

وتلجأ الشركات لوضع الهياكل التنظيمية التي حتدد مسئولية كل فرد.
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املشتريات

محمد حسن 
املدير العام

أمير كرم
مدير اجلودة

شريف املنوفي 
املدير اإلداري والقانوني

خالد كساب مدير 
املبيعات والتسويق

أبحاث التسويق التعبئة

خط إنتاج 1

خط إنتاج 2

املشتريات

قسم املبيعات

محمود طارق 
مدير الإلنتاج

صبري حسن 
مدير احلسابات

الهياكل التنظيمية:

الوظيفي  التنظيمي  الهيكل  نوعني:  نركز منها على  التنظيمية،  الهياكل  أنواع عديدة من  هناك 

والهيكل باملنتج أو املشروع  

: FUNCTIONAL STRUCTURE أوالً: الهيكل التنظيمي الوظيفي
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 :PROJECT OR PRODUCT STRUCTURE ثانًيا:الهيكل التنظيمي باملشروع أو باملنتج

العضو املنتدب

قطاع األدوات املنزلية
والكهربائية

مدير قطاع األحذية مدير قطاع املالبس 
اجلاهزة

مدير قطاع املواد 
الغذائية

وتساعد الهياكل التنظيمية في حتديد االحتياجات البشرية )املوارد البشرية( نتيجة لتحديد املهام 

املطلوبة بوضوح وبشكل مرتبط بأهداف املؤسسة.

فتقوم الشركة بوضع التوصيف الوظيفي للوظائف اخملتلفة لتحديد الكفاءات املطلوبة للقيام باملهام 

اخملتلفة وعدد سنوات اخلبرة املطلوبة. ويقوم التوصيف الوظيفي )Job Description( بتحديد وتوصيف 

مهام كل شخص ومسئولياته وحتديد العاملني حتت قيادته ومن يعمل هو حتت قيادتهم. 

تبدأ الشركة بناء على التوصيف الوظيفي في التعيني سوء من خالل إعالن أو شركة توظيف  ثم يتم 

املفاضلة بني املرشحني على محاور مختلفة كـ:  

	  املؤهل الدراسي

	 اخلبرة

 	Attitude طبيعة الشخص واستعداده الشخصي

)  	Personal and interpersonal skills( املهارات  الشخصية ومهارات التعامل مع اآلخرين

	 مدى تواؤم الشخص مع فريق العمل

	 مدى تواؤم الشخص مع ثقافة العمل
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ضد  أو  لشخص  التحيز  عن  والبعد  احلكم  سالمة  من  للتأكد  باملقابالت  فريق  يقوم  أن  ويفضل 

شخص.

تقوم الشركة بعد التعيني بعملية توجيه وتكييف املتدربني )Orientation( الستيعاب ثقافة الشركة. 

ومن املمكن أيضاً القيام  بتدريب املوظفني اجلدد أثناء قيامهم بأعمالهم )on-job training(أو حضور 

دورات متخصصة أو كليهما معاً حسب االحتياج.

:)STANDARD OPERATING PROCEDURES( طرق العمل الداخلية

كل شركة أو مؤسسة تضع أساليب وإجراءات مختلفة تنظم العمل ومتنهجه كما تنظم عالقة 

القطاعات اخملتلفة ببعضها البعض.

مثالً، لشراء خامات معينة هناك عدة أساليب للقيام بهذه اخلطوة:

	 شراء باألمر املباشر 

	 مناقصة )محدودة أو مفتوحة( 

	 قيد موردين: للتعامل مع عدد من املوردين  من خالل املناقصات احملدودة.

األصول  قبل شراء  إجراءات معينة  الداخلية على  العمل  تنص طرق  أن  األصول، ميكن  للتعامل مع 

طبقاً لقيمته: 

	 لشراء ماكينات حتى قيمة معينة يتم ذلك من خالل موافقة اجمللس التنفيذي للشركة بناء 

على دراسة وتوصية مقدمة من رئيس قطاع اإلنتاج 

	 لشراء ماكينات أعلى من قيمة معينة )مليون جنيه مثالً( يتم ذلك من خالل موافقة مجلس 

اإلدارة )الذي ميثل مالكي الشركة( بناء على دراسة وتوصية من اجمللس التنفيذي
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مثالً للحصول على قروض بنكية، البد من موافقة:

تذبذب  لتغطية  بسيطة  حدود  في  بنكية  تسهيالت  )عادة  معينة  قيمة  حتى  املالي  	 املدير 

السيولة أثناء العمل اليومي(

	 مدير الشركة حتى قيمة معينة أعلى

	 اجمللس التنفيذي حتى قيمة معينة أعلى 

	 مجلس اإلدارة لو كانت قروض ضخمة أو طويلة املدي قد تؤثر معه على مستقبل الشركة.

بناء على  ائتمانية  املوزعني، البد من عمل دراسة جدارة  أو  ائتمانية للتجار  مثال آخر، إلعطاء حدود 

طلب من مدير املبيعات، ثم موافقة:

	 مدير املبيعات

	 املدير املالي

	 مدير الشركة

	 اجمللس التنفيذي

ويعد الهدف األساسي من وضع طرق عمل داخلية ألي مؤسسة هو أن يتم اتخاذ هذه القرارات بصورة 

مؤسسية موثقة لتصبح دليل عمل للعاملني في املؤسسة ملعرفة أفضل املمارسات وطرق العمل 

.Best Practices الداخلية

هذا ما تقوم به أيضاً برامج اجلودة الشاملة )Total Quality Management(. تهتم األيزو )ISO( مثالً 

بجودة اإلجراءات ليكون هناك استمرارية وانتظام في طرق العمل الداخلية في الشركة لرفع اجلودة 

الكلية واإلنتاجية. كما تعنى بنفاذ القرارات وتنفيذها بشكل سليم وتقليل الفساد الداخلي والفاقد 

وإهدار الوقت وسد الثغرات املوجودة في نظم العمل.

يجب أن توازن طرق العمل الداخلية بني اعتبارات اجلودة الشاملة من ناحية، وبني إتاحة املرونة والسرعة 

في اتخاذ القرار وصالحيات متخذي القرار على كل مستوى. فيجب منحهم مساحة تسمح لهم 

بالتعامل مع متغيرات السوق واإلبداع ومتكنهم من مباشرة مسئولياتهم.
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الدورة املستندية:

هي جزء من طرق العمل الداخلية وتعتبر اجلزء املوثق له. 

املالي.  املدير  الذي يقوم بتحريره مدير املشتريات ويوقع عليه  )Purchase Order( مثاًل  كأمر الشراء 

ويكون من أصل يعطى للمورد وصورة يحتفظ بها مدير املشتريات وصورة للمدير املالي حتي يستطيع 

املطابقة بني أمر الشراء وفواتير املورد، كما حتصل اخملازن على صورة أيضاً حتي يكون مدير اخملازن على 

علم بتفاصيل الطلبية وتنفيذها وجتهيز املساحة الالزمة لها. يحدد أمر الشراء التالي:

	 كمية املشتريات.	 نوعية املشتريات.  

	 موعد التسليم.	 سعر الوحدة.

مع 	 املواصفات. عليها  املتفق  السداد  	 طريقة 

املورد.

املسئول  من  يحدد  التسليم:  	 مكان 

عن النقل املورد أم الشركة.

	 طريقة التعامل مع املرجتعات.

أمثلة من النماذج اخملتلفة التي تستخدمها الشركات

	 فاتورة بيع.	 أمر شراء.  

	 إيصال استالم.	 إيصال سداد.

	 إذن استالم من اخملازن	 إذن صرف من اخملازن.
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القيادة والتحفيز:

القيادة )Leadership(: هي عملية حتديد اجتاه املسار وإقناع الفريق باالجتاه املطلوب. وعادة ما تتعامل 

القيادة مع أفراد العمل من خالل عدة مستويات: العقالنية والعاطفية واملادية واملهنية. 

ويتم ترسيخ هذا املبدأ من خالل  التواصل الداخلي والتعريف برؤية الشركة ومشاركة العاملني في 

التزام  تزيد من  الفعالة  فاملشاركة  اجلماعي.  واملصير  باملسئولية  ليصبح هناك شعور  القرار  صنع 

العاملني جتاه شركتهم ويعتبر هذا أفضل نهج قيادي لتحقيق أفضل النتائج مع ترك مساحة كافية 

للعاميلن لإلبداع.

وجهة  سبب  يفسر  منطقي  تفسير  القائد  لدى  يكون  أن  من  البد  مثالً:  العقالني  املستوى  فعلي 

بها  يؤمن  أن  أجل  من  لها  يروج  أن  يجب  كما  وأهدافها.  الشركة  لرؤية  حتقيقها  خالل  من  معينة 

واملستهلك  بالشركة  احمليط  االستثماري  واجملتمع  والبنوك  األسهم  وحملة  واملتعاملون  العاملون 

وشركاء العمل من موزعني وموردين.  

أما اجلانب العاطفي فيتحقق من خالل نشر روح األسرة الواحدة وتعزيز ارتباط العاملني بشركتهم 

)معنوياً ومادياً( وشعورهم باالنتماء والوالء واإلميان برؤية الشركة. ولكي يتم ذلك يجب أن تكون قرارات 

القيادة عادلة ومبنية على عوامل موضوعية واضحة للجميع والعالقات بني أفراد العمل صحية، كما 
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يجب أن يسود احلب واالحترام العالقة بني اجلميع. والتحفيز العاطفي ينجح عندما يحرص املدراء على 

تقدير العاملني معنوياً واإلشادة بإجنازات املتميزين.

كلما جنحوا  عليها  يحصلون  التي  واحلوافز  للعاملني،  املادي  العائد  من خالل  املادي  اجلانب  ويتحقق 

وأجادوا. 

يجب أيضاً أن تقوم القيادة بخلق روح الفريق وأن توازن بني جودة أداء كل فرد، وبني جناح اجملموعة ككل، 

دون أن تخلق جو من املنافسة الزائدة غير الصحية. كما يجب أن تكون للقيادة رؤية مستقبلية واحدة 

وأن تقنع فريق العمل بالطريق الذي تسير فيه الشركة لتحقيق هذه الرؤية.

منوذج أمناط القيادة وعالقته بأداء العاملني:

 منط القيادة وعالقته بأداء العاملني

املهارات
)القدرة(
)املعرفة(

م  
تزا

الل
ا

ة(
غب

لر
)ا

التزام قوي

 مهارات عالية

)يعرف ويريد(

 مهارات عالية 

التزام ضعيف

)يعرف لكن ال يريد(

 التزام قوي

مهارة ضعيفة

)ال يعرف كيف لكنه يريد(

التزام ضعيف

مهارات ضعيفة

) ال يعرف وال يريد(

التفويض

)support( التحفيز واملساندة

 التدريب

 االمر املباشر 
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والتفويض: هو النمط املفضل للقائد حني يكون العامل / املوظف لديه املهارة الالزمة وملتزم مبتطلبات 

وظيفته . والتفويض هنا يعطي املوظف الفرصة لالبداع والثقة بالنفس وتنمي انتماءه للشركة.

التدريب: وهو النمط املفضل حني يكون املوظف لدية االلتزام مبتطلبات وظيفته لكنه يفتقر لبعض 

املهارات أو املعرفة الالزمة ألدائها. واملقصود هنا بالتدريب هو تنمية الفرد من الناحية املعرفية واملهارية 

مما يشعره بالنمو ويحفزه لإلجناز ويزيد من درجة انتمائه للشركة.

التحفيز واملساندة: حني يكون العامل محبطا يصبح غير راغب في أداء وظيفته ، فمثال املوظف الذي 

يتعرض للنقد الدائم عند اخلطأ أمام اآلخرين وال ينظر إلجنازاته وال يكافأ عليها يصبح محبطا ويفقد 

رغبته في العمل واإلجناز. هنا على القائد أن يتدخل ويعيد بناء عنصر الثقة ويبدأ في مدح اإلجنازات 

امام االخرين لكن يبقى النقد )البناء( بينه وبني العامل. 

االمر املباشر: حني يفتقر املوظف إلى املهارات الالزمة ألداء وظيفته كما يفتقر إلى الرغبة في ادائها 

فهنا يجب ان يتدخل املدير بحزم في صورة أوامر مباشرة ومحددة. مع األخذ في االعتبار بحث اسباب 

هذه احلالة فقد يكون هناك سبب خارجي أو مشكلة ما أدت إلى هذا السلوك. 

ملحوظة: قد ينظر البعض إلى هذا املوظف على أنه ينبغي إقصائه عن العمل ، لكن القائد الناجح 

يبدأ أوال في البحث عن كيفية إعادة بناء هذا الشخص فإن جنح يكون قد ربح إنسانا ملتزما ومنتميا 

للشركة وإن لم ينجح فقد يكون احلل هو البتر.
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املتابعة والتصحيح:

هي عملية قياس أو تقييم اإلدارة بصورة مستمرة من خالل قياس األداء ومؤشرات األداء الرئيسية 

ومقارنة األداء باألهداف التي مت وضعها. 

:)Performance Measurement( 1- قياس األداء

  وهي العملية التي متكن الشركة من قياس مدى جناح كل قسم أو كل شخص في حتقيق األهداف 

املوكلة له.

:)Key Performance Indicators( 2- مؤشرات األداء الرئيسية

لتقييم مدى جناحها في  الشركات  األداء، تستخدمها  لقياس  يتفق عليها مقدماً   وهي مؤشرات 

حتقيق األهداف طويلة املدى. 

البد من املقارنة املستمرة ما بني اخملطط أو املستهدف والواقع، حتى تستطيع الشركة أن تعرف أين 

واقع  تطرأ على  قد  التي  املتغيرات  ومواكبة  املسار  التصحيحية لتصحيح  اإلجراءات  وتتخذ  تقف، 

العمل. 

على سبيل املثال، يجب على الشركة القيام مبتابعة املصاريف واملبيعات والربحية بصورة شهرية 

ومقارنة ذلك باخلطة التي مت وضعها لهذه املؤشرات حتى ال نفاجأ آخر العام بانحراف خطير للشركة 

عن األهداف التي وضعتها.

 فإذا وجدنا حجم اإلنتاج أقل من اخملطط له نقوم فوراً بالتعاون مع مدير اإلنتاج لبحث هذه املشكلة. 

واألداء  املوضوعة  اخلطة  بني  التباين  أسباب  وحتديد  بل بحث  اللوم،  تبادل  يكون  ال  ذلك  والهدف من 

الفعلي واتخاذ اإلجراءات التصحيحية املناسبة.

قد نكتشف احلاجة إلى شراء ماكينات إضافية لزيادة الطاقة اإلنتاجية، أو نكتشف  أن جزًءا كبيرًا 

من اإلنتاج يتم تهديره نتيجة ألنه غير مطابق ملعايير اجلودة املطلوبة، هنا قد يصبح من الضروري 
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تدريب العاملني لتحسني اجلودة وتقليل نسبة اإلهدار.

بتغيير  نقوم  هنا  املطلوبة.  اخلام  املواد  لتسليم  أكبر  لفترة  يحتاج  املوردين  بعض  أن  نكتشف  قد 

دورة العمل بحيث نقوم بإصدار أوامر شراء في وقت مبكر حتي يتسنى للمورد التسليم في املوعد 

احملدد.

أما إذا اكتشفنا انخفاضاً في املبيعات فيجب بحث األمر التخاذ القرارات التصحيحية السليمة. قد 

يكون السبب هو قلة عدد البائعني، أو عدم صرف احلوافز.

قد جند موقفاً مغايراً ونعاني من مشاكل النجاح عندما نكتشف زيادة مطردة في املبيعات بصورة 

نستطيع  ال  مالياً  عبئاً  يشكل  قد  ولكنه  إيجابياً  األمر  يبدو  قد  األصلية.  باخلطة  باملقارنة  كبيرة 

إعطاء  أو  باألجل،  العمالء  لبند  إضافي  توفير متويل  إما  مما يستدعي  باألجل،  نبيع  ألننا  نتحمله،  أن 

بالسداد  يقومون  الذين  للعمالء  التشجيعية  اخلصومات 

ولكي  باألجل،  العمالء  بند  تضخم  نتالفى  حتي  املبكر 

نتجنب أيضاً مشاكل رأس املال العامل الذي رمبا يكون 

له عواقب وخيمة، وفي كل األحوال البد من أن نزيد من 

حجم اإلنتاج عن اخلطة األصلية ملواكبة الزيادة في 

املبيعات.
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