
ًا في إداره المشاريع الصغيره النظمه الكثر شيوع

مقدمه:

 اصبحت المشروعات الصغيرة واقع نعيشه وفي كل انحاء العالم           
 % من الناس في المشروعات الصغيرة والمشروع75يعمل اكثر من 

 الصغير هو مصدر مهم لتكوين الدخل والثروة والدخار والستثمار. وهي
 المساهم الول في تقديم النتاج السلعي والخدمي الى جانب المشروعات

الكبيرة والمتوسطة.

 ويمكن تعريف المشروع الصغير بانه:هو ذلك المشروع الذي يدار من قبل المالكين
 مباشرة (شركات أشخاص) ويخلق مخاطرة عالية على رأس المال وإنعدام التأكيد
 على الربحية والنمو والغير مواكب للفرص المتاحة وهو يتمتع بطابع شخصي و
 محلي فقط وكما أنه يعتمد إعتماد كلي على الموارد المالية المحلية في تطويره.
 المشروعات الصغيرة تختلف من دولة لخرى وتختلف داخل الدولة بين قطاع

إنتاجي وآخر.وهناك عدة معايير لتعريف المشروع الصغير اهمها:
 معيار العمالة- معيار رأس المال - معيار قيمة المبيعات- معيار قيمة الودائع-

 معيار حجم الموجودات- معيار تكلفة فرصة العمل- معيار التكنولوجيا المستخدمة-
معيار حجم او قيمة النتاج.

 :ويعني كل المبالغرأس المال : اما بالنسبه لعناصر ومكونات المشروع الصغير
 النقدية اللزمة لقامة المشروع او المال اللزم لتجميع عوامل النتاج وينقسم

  :وهي كل مايلزم لنتاجاللت والتجهيزاتإلى :رأس مال ثابت ورأس مال عامل. 
 :وهيالدارة:وهي كل الفراد اللزمين لتشغيل المشروع.العمالةالسلعة أو الخدمة.

 المسئولة عن إحداث التشغيل المثل للمشروع وتحقيق أهدافه وهي جزء من
:وهي طريقة وأسلوب عناصر النتاج.التكنولوجياالعمالة.

 : فالمشروع الصغير يدار من قبل اصحابه بشكل فعال – يكونأما خصائصه
 معروف على مستوى المنطقة التي يعمل بها فقط – يعتمد بشكل كبير على

 المساهمة الذاتية- الكثير من المشروعات الصغيرة تحمل خاصية الريادة – الدافع
 وراء انشاء المشروع الصغير تحقيق الربح- يعد المشروع صغير قياسا بالعدد

 المحدود للعاملين في المشروع الصغير العاملين والمالكين يعرف كل واحد منهم
 الخر- تغلب على المشاريع الصغيرة الصفة الشخصية ومثال عليها محطة وقود-

مخبز- سوبر ماركت- ورشة تصليح سيارات.....الخ. 

 :غير مؤكد الدخل لنك عندما تبدأ المشروعأما السلبيات المحتملة وكيفية تفاديها
 الصغير سوف تواجه منافسي السوق والتطورات اليوميه- المخاطرة بفقدان كل



 % من المشاريع الصغيرة فقدت كل ماتملك24الستثمار لن الحصائيات تقول
 %خلل أربعة سنوات والبقية إستمر بنجاح-المسؤولية الكاملة51خلل سنتين و

وهذا يعتمد على مدى خبرتك في السوق وعلى مايبدو بأنك صاحب مشروع جديد-
 ساعات العمل الطويلة والشاقة-توتر دائم بسبب عدم اللمام – التخلي عن

المسؤوليات العائلية والجتماعية بسبب النشغال في التطوير.

   كثير من الحصاءات تؤكد أهمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة فعلى سبيل
 % من اجمالي97المثال المشروعات الصغيرة في الوليات المتحدة تشكل 

 % من الناتج القومي الجمالي34المشروعات المريكية وتساهم في حوالي 
 % من اجمالي فرص العمل المتاحة في امريكا . وفي58المريكي وتساهم في خلق 

 %88% واندونسيا 74% والفلبين 55.7% وفي اليابان 33كندا تساهم في توفير 
% .35وكوريا الجنوبية 

ًا لداره المشروعات الصغيره  *وسوف نلقي الضوء علي أشهر النظمه شيوع
(شركات الشخاص):

.شركه تضامن-1
.شركه توصيه بسيطه-2
شركه محاصه.-3

 * وسوف نعقد مقارنه مبسطه بينها (المشروعات الصغيره) وبين أشهر النظمه
ًا لداره المشروعات الكبري : شيوع

شركه مساهمه.-1
شركه توصيه بالسهم.-2
شركه ذات مسئوليه محدوده.-3

 وبما أننا نتحدث عن اداره المشاريع الصغيره (شركات يمتلكها أويديرها شخص)،
ًا مفهوم القياده الداريه وصفات القائد الداري...! فسوف نوضح ايض



أنواع الشركات بشكل عام  
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شركات الشخاص(مشاريع صغيره)

  تقوم على العتبار الشخصي للفراد و تتكون في الغالب من أشخاص يعرف كل
منهم الخر معرفة ثابتة و يثق فيه ثقة جيدة.

شركه التضامن-1
تتكون من شريكين أو أكثر مسئولين بالتضامن في جميع أموالهم عن ديون  الشركة .

 شركات
أشخاص

محاصةتوصية بسيطة

شركات أموال   شركات ذات
 رأس مال قابل

للتغيير

 شركات
أجنبية

مساهمة

تضامن
 توصية
بالسهم

 ذات مسئولية
محدودة

تعاونية



 :خصائص شركه التضامن

  يتكون اسم الشركة من اسم شريك واحد أو أكثر مقرونا بكلمة شركاه ، ويمكن*
ان يكون للشركة اسم تجاري مثل ( شركة التعاون للتجارة ) 

  المسؤولية تضامنية بين الشركاء بمعنى أن لدائني الشركة الحصول على حقهم*
 من أي شريك وإذا حصل دائن على حقه من أحد الشركاء فلهذا الشريك الحق  في

الرجوع على بقية الشركاء. 
  عدم قابلية حصص الشركاء للتداول ، أي عدم بيع الشريك حصته أو إحلل*

آخر محله إل بموافقة الشركاء .
  تنقضي شركة التضامن وتحل بوفاة أحد الشركاء أو بالحجر عليه ، أو بشهر*

 إفلسه أو إعساره أو انسحابه من الشركة ،  ويمكن أن تستمر الشركة في حالة
أن عقد الشركة نص على استمرارها في وجود الحالت السابقة . 

  إذا لم يحدد في عقد الشركة كيفية توزيع الرباح  والخسائر بين الشركاء ،*
فتكون القاعدة توزيعها بنسبة حصص الشركاء في رأس المال . 

  ليجوز أن يتقاضى الشريك أجرا أو مكافأة عن عمله في إدارة الشركة إل*
 بموافقة باقي الشركاء ، ويرى أغلب المحاسبون أن رواتب الشركاء تعتبر توزيعا
 للربح وليست عبئا عليه من الناحية المحاسبية ، بعكس رواتب وأجور الموظفين
والعمال التي تعتبر عبئا على الربح ويتم تحميلها لحساب الرباح والخسائر .  

 

المحاصة شركة-2

 الغير أمام قانونية ذاتية أو ظاهر وجود لها وليس مستترة شركة هي المحاصة شركة
 بإسمه الشركاء أحد يباشرها أعمال عدة أو واحد بعمل للقيام أكثر أو شخصين بين تنعقد

.الشركاء باقي وبين بينه والخسائر الرباح يقتسم أن على الخاص

:المحاصة شركة خصائص

 تنشأ مؤقتة شركة بكونها غيرها عن تتميز المحاصة شركة أن قديما السائد الرأي  كان*
ًتا تنفيذها يستغرق ل أعمال عدة أو واحد بعمل للقيام ًل وق  هذا على يؤخذ أنه غير. طوي

ًنا يمنع ما هناك ليس أنه الرأي  وجه على معين بنشاط المحاصة شركة تقوم أن من قانو
.الستمرار



المحاصة شركة  تكوين*
 الركان سائر عقدها في تتوافر أن يجب ثم ومن الشركاء، بين فيما شركة المحاصة

 الخاصة الموضوعية والركان) والسبب والمحل والهلية الرضا (العامة الموضوعية
.والخسائر الرباح واقتسام المشاركة ونية الحصص وتقديم الشركاء تعدد (الشركة بعقد

 المحاصة، شركة عقد في توافرها يشترط فل الشركة بعقد المتعلقة الشكلية الشروط أما
 صفتها الشركة فقدت وإل العقد هذا شهر يجوز ل أنه كما عقدها، كتابة يلزم فل ثم ومن

.محاصة كشركة

المحاصة شركة  نشاط*
 أي قانوني، ممثل لها ليس فإنه المعنوية، بالشخصية تتمتع ل المحاصة شركة كانت لما

 الشركة، عقد في الدارة طريقة عادة الشركاء ينظم وإنما ولحسابها، بإسمها يعمل مدير
:التالية الصورة عن تخرج ل وهي

 يقوم الحالة هذه وفي الشركة، أعمال لمباشرة أحدهم اختيار على الشركاء يتفق قد…   
 التي والتصرفات العمال بكافة" المحاصة مدير "اسم عليه يطلق الذي الشريك هذا

 ويكون الشخصية وبصفته بإسمه الغير مع يتعامل وهو الشركة، غرض تحقيق يقتضيها
 الشركاء، وباقي الغير هذا بين مباشرة علقة أي تنشأ ول الغير، أمام المسؤول وحده
ًفا ليسوا لنهم الشركاء قبل مباشرة دعوى له يكون ل ثم ومن .العقد في طر
 الخاص بإسمه شريك كل فيقوم بينهم، فيما الشركة أعمال توزيع على الشركاء يتفق ...قد

 الشركة بين والخسائر الرباح تقسم ويجري نشاطه عن بحساب يتقدم ثم العمال ببعض
.جميًعا لحسابهم تمت قد العمال تلك أن أساس على

 لحساب تتم التي العمال جميع في اشتراكهم وجوب على الشركاء يتفق قد وأخيًرا،… 
 وجه وعلى الغير أمام جميًعا ويلتزمون الشركاء جميع بإسم عندئذ العقود فتبرم الشركة،
ًيا الشركة موضوع كان متى التضامن  المسائل في التضامن افتراض لقاعدة تبًعا تجار
.التجارية

المحاصة شركة  إنقضاء*
 تنقضي كما الشركاء لنقضاء العامة بالسباب الشركات كبقية المحاصة شركة تنقضي

.الشخاص شركات لنقضاء الخاصة بالسباب

 يستتبع ل انقضاءها أن حيث من الشركات من غيرها عن تتميز المحاصة شركة أن غير
 معنوية بشخصية تتمتع ل المحاصة شركة أن ذلك ومرد التصفية، لنظام خضوعها

 الشركة انقضاء عند المر يقتصر ولذا الشركاء، ذمم عن مستقلة مالية ذمة لها وليست
 والخسارة، الربح في منهم كل نصيب لتحديد الشركاء بين الحساب تسوية مجرد على



 القضاء يعينه أو الشركة يختاره أكثر أو خبير أو الشركاء جميع الحساب تسوية ويباشر
.الختلف عند

 البسيطة التوصية شركة-3

:الشركاء من التاليتين الفئتين من البسيطة التوصية شركة تتالف

 ويكونون اعمالها، وممارسة الشركة ادارة يتولون الذين وهم: المتضامنون الشركاء . أ
 اموالهم في عليها المترتبة واللتزامات الشركة ديون عن والتكافل بالتضامن مسؤولين
.الخاصة

 الشركة ادارة لهم يحق ان دون الشركة مال رأس في ويشاركون: الموصون الشركاء. ب
 المترتبة واللتزامات الشركة ديون عن مسؤول منهم كل ويكون اعمالها، ممارسة او

.الشركة مال راس في حصته بمقدار عليها

 له وليس البسيطة التوصية شركة شؤون ادارة في يشترك ان الموصي للشريك ليس.  *
 الخاصة والسجلت وحساباتها دفاترها على يطلع ان له يجوز انما الزامها، سلطة

 ويتداول وامورها حالتها عن يستوضح وان ادارتها سياق في المتخذة بالقرارات
.بشانها الخرين والشركاء

 الديون جميع عن مسؤول فيكون امورها ادارة في الموصي الشريك اشترك اذا. *
.متضامن شريك وكانه ادارتها في اشتراكه اثناء الشركة تحملتها التي واللتزامات



شركات الموال(مشاريع كبيره)

الشركه المساهمه

 للتداول، وقابلة القيمة متساوية أسهم إلى رأسمالها يقسم التي الشركة هي المساهمة شركة
 في وتخضع الشركاء، أحد بإسم تعنون ول أسهمهم، قيمة بقدر إل فيها الشركاء يسأل ول

.خاصة وقواعد لجراءات إدارتها وفي تأسيسها

:المساهمة شركة خصائص

الشركة رأسمال *
ًيا كان ثم ومن الكبرى، القتصادية بالمشروعات للنهوض المساهمة شركاتال تقوم  طبيع

 رأسمال ويقسم. الخرى الشركات رأسمال مع بالمقارنة بضخامته رأسمالها يتميز أن
 في السهم هذه وتمثل" سهًما "منها كل يسمى القيمة متساوية أجزاء إلى المساهمة الشركة
 هذه في التصرف يجوز ثم ومن التجارية، بالطرق للتداول قابلة أنها فيها الصل صكوك
.الشركة حياة على أثر لذلك يكون أن دون التصرف أنواع بكافة السهم

للمساهم المحدودة المسؤولية *
 في أسهم من يملكه لما السمية القيمة بقدر المساهمة الشركة في الشريك مسؤولية تتحدد

 دخوله لمجرد التاجر صفة يكتسب ل المساهم الشريك فإن لذلك ونتيجة الشركة، رأسمال
 أن كما والتوصية، التضامن شركة في المتضامن الشريك من العكس على الشركة، في

 من مركزه يجعل الذي المر تاجًرا، كان ولو المساهم إفلس إلى يؤدي ل الشركة إفلس
.الموصي الشريك مركز إلى أقرب الزاوية هذه

المساهمة الشركة اسم *
 أن يجوز ل "حيث أحدهم اسم أو الشركاء أسماء من يستمد عنوان المساهمة لشركة ليس

 إلى يرجع ذلك في السبب ولعل..." طبيعي شخص اسم على المساهمة الشركة اسم يشتمل
 المسؤولين بأسماء الغير إعلم طريق عن ائتمانها تقوية هو الشركة عنوان من الهدف أن



.أسهمهم بقيمة محدودة المساهمة شركة في الشركاء مسؤولية أن حين في بالتضامن،
ًقا يكون أن يجب المساهمة شركة اسم أن النص هذا من ويستفاد  من الغرض من مشت
ًل فيقال إنشائها، . للصناعات السعودية الشركة أو السعودية السمنت شركة  مث

 إذا الطبيعيين الشخاص أحد اسم على المساهمة الشركة اسم يشتمل أن يجوز ذلك ومع
 تملكت إذا أو الشخص هذا بإسم مسجلة اختراع براءة استثمار الشركة غرض كان

 أن الحالت هذه مثل في يجب وإنما رأسمالها، أسهمها واتخذت تجارية مؤسسة الشركة
.الشركة نوع على للدللة وذلك" مساهمة شركة "عبارة السم إلى تضاف

والدارة التأسيس *
 يرخص ما مرسوم باستصدار تبدأ خاصة لجراءات المساهمة شركات تأسيس يخضع

 وزير (المختص الوزير من قرار بصدور إل المعنوية الشخصية تكتسب ول بالتأسيس،
 ممارسة من الدولة لتمكين وذلك الشركة، تأسيس باعتماد) القتصاد وزير أو التجارة
 بها تقوم التي المشاريع جدية من والتحقق المساهمة الشركات تأسيس على الرقابة
.الجمهور أموال وحماية

 الخر وبعضها التنفيذ يتولى بعضها متعددة هيئات اشتراك على الشركة إدارة تقوم كما
 التصرفات بكافة والقيام الدارة يتولى الذي الدارة مجلس فهناك والشراف، الرقابة

 على سنة كل مرة تجتمع التي العادية العامة الجمعية وهناك الدارة، هذه تستلزمها التي
.المنتهية السنة أعمال عن ذمته وابراء الدارة مجلس تقرير لمناقشة القل

 انتظام من والتحقق الشركة مالية على الرقابة تتولى التي الحسابات مراقبي هيئة وهناك
 تعديل يقتضي عندما تجتمع التي العادية غير العامة الجمعية أخيرا وهناك حساباتها،

.التأسيس عقد عليها نص لغراض أو الشركة نظام

بالسهم التوصية شركة

 القل على يضم فريق فريقين، من تتكون التي الشركة هي بالسهم التوصية شركة
 شركاء يضم آخر وفريق الشركة، ديون عن أمواله جميع في مسؤول متضامنا شريكا

 في حصصهم بقدر إل الشركة ديون عن يسألون ول أربعة عن عددهم يقل ل مساهمين
.المال رأس

 من فريقين تضم أنها حيث من البسيطة التوصية شركة تشبه بالسهم التوصية فشركة
 العتبار لهم بالنسبة يتوافر متضامنين شركاء: القانوني مركزهما في مختلفين الشركاء



 شخصية مسؤولية ويسألون للتداول قابلة غير حصصهم تكون ثم ومن الشخصي،
 ولو التاجر صفة ويكتسبون الشركة إدارة وحدهم ويتولون الشركة ديون عن وتضامنية

 عن مسؤوليتهم تتحدد موصين وشركاء الشركة، في دخولهم عند الصفة هذه لهم تكن لم
 بسبب التاجر صفة يكتسبون ول المال رأس في حصصهم بمقدار الشركة ديون

.الدارة في التدخل لهم يجوز ول للشركة انضمامهم

المحدودة المسؤولية ذات الشركة

 مسؤولين أكثر أو شريكين بين تتكون التي الشركة هي المحدودة المسؤولية ذات الشركة
 الشركة هذه في الشركاء عدد يزيد ول المال رأس في حصصهم بقدر الشركة ديون عن

.خمسين أو وعشرين خمسة عن عادة

خصائص الشركه ذات المسئوليه المحدوده:

. للشركاء المحدودة والمسؤولية الشركة في الشركاء عدد تحديد* 

 للتداول قابلة غير حصص إلى المال رأس وتقسيم العام، الكتتاب إلى اللتجاء حظر*
.أكثر أو شريك اسم يتضمن عنوان للشركة يكون أن وجواز التجارية، بالطرق

 يتولى ادارة الشركة مدير او هيئة مديرين وتنتخب هيئة المديرين رئيسا لها ونائبا*
له والمفوضين بالتوقيع عن الشركة .

 يكون لمدير الشركة ذات المسؤولية المحدودة او لهيئة المديرين فيها الصلحيات*
 الكاملة في ادارة الشركة في الحدود التي يبينها نظامها. وتعتبر العمال والتصرفات

 التي يقوم بها او يمارسها المدير او هيئة المديرين باسم الشركة ملزمة لها في
 مواجهة الغير الذي يتعامل مع الشركة بحسن نية بغض النظر عن اي قيد يرد في

نظام الشركة او عقد تاسيسها.

 على مدير الشركة ذات المسؤولية المحدودة او هيئة مديريها اعداد الميزانية*
 السنوية للشركة وحساباتها الختامية بما في ذلك حساب الرباح والخسائر

 واليضاحات اللزمة وبيان تدفقاتها النقدية مدققة جميعها من مدقق حسابات قانوني
 وفقا لمعايير المحاسبة والتدقيق الدولية المتعارف عليها والمعتمدة اضافة الى التقرير

 السنوي عن اعمال الشركة وتقديمها الى الهيئة العامة للشركة في اجتماعها العادي



 السنوي وتقديم نسخة منها لمراقب الشركات مرفقة بها التوصيات المناسبة قبل نهاية
الشهر الثلثة الولى من السنة المالية الجديدة

الختلفات والفوارق بين المشاريع الصغيره والكبيره

المشاريع الكبيرهالمشاريع الصغيرهاوجه الختلف

الداره

ًا ما تكون بيد صاحب المشروع (قرارات فرديه)  يكون هناك هيكل اداري من رئيس مجلس ادارهغالب
 ومدير عام ومدير تنفيذي ومديرين اقسام (قرارت

جماعيه)

رأس المال

 يعتمد رؤوس اموال ضخمه لمستثمرين كبار أويعتمد علي التمويل الشخصي أو العائلي
مساهمات من السوق الخارجي

القراض البنكي للمشروع

ًا لصغر وضائله الصول  سهل القراض البنكي بضمان الصول والسهمصعب القراض البنكي نظر
الكبيره

العماله والتوظيف

 يعتمد علي الكفاءه الفنيه والمهاريه واللمام الكامليعتمد علي العلقات الشخصيه والوساتطات
بمهام وظيفته

اللت والتجهيزات

ًا ما تعتمد علي اللت اليدويه والبسيطه التشغيل  غالب
والمتابعه

اللت والتجهيزات من أحدث ما ُصنع

 استخدام التكنولوجيا
والتقنيات الحديثه

ًا للتكلفه العاليه  كل المشاريع الكبيره بل استثناء تستخدم التكنولوجياليوجد اهتمام بهذا الجانب نظر
الحديثه وذلك لسرعه الداء وبالتالي تكثيف النتاج

التسويق

 يعتمد التسويق علي العلقات الشخصيه والمصالح
المتبادله

ًا ما يكون هناك علمه تجاريه معروفه بل  غالب
 والعتماد علي وسائل الدعايه المختلفه وتقديم

العروض التحفيزيه للموزعين والمستهلكين

السياسات الداخليه واللوائح

ًا ما يكون هناك لوائح أو تعليمات تنظم العلقه بين  نادر
العاملين

 توجد لوائح وقواعد ليمكن لحد من الموظفين
والعاملين كسرها



التخطيط والتطوير

 ليس هناك اعتماد علي خطط مسبقه بل ان العمل يسير
 اشبه مايكون بالنمطيه ول ُينظر للتطوير بعين العتبار

ًا للتكلفه العاليه نظر

ًا هناك خطط مرحليهوأخري مستقبليه تمشي  دائم
 بخطي ثابته لعمل النمو وتحقيق الهداف المرجوه

 وللوصول لذلك تلحق الشركات الكبيره التطور
والتحديث المستمر

الموازنه

ًا ما تكون غير صادقه وبها تلعب وتهرب ضريبي  تكون صادقه ويتم مراجعتها من هيئات مختلفه وذلكغالب
لتوزيع الرباح والحوافز علي المساهمين والعاملين

مفهوم القيادة الدارية و أنواعها

 بالعمل الكبيرة المؤسسات من العديد بدأت الميلدي العشرين القرن من الثمانينيات منذ
 التعرف و التنفيذين المسؤولين كبار يخلف من إختيار عملية تطوير و تحسين على

 الجماعات و الفراد سلوك على لثرها ،وذلك لهم القيادية المواهب على المبكر
. مباشر بشكل الهداف تحقيق على وبالتالي المؤسسه في أداءهم ومستوى

 للفراد الدارية القيادة معاملة خلل من كفاءتها و نجاحها مدى قياس تستطيع فالمؤسسه
 المنظمة على إيجابي بشكل ذلك ينعكس جيدة و كفء القيادة كانت فكلما ، العاملين

 لكتساب المخاطر عن يبحثون مبدعون أناس فالقادة ، أهدافها تحقق أن وتستطيع
. المكافآت و الفرص

 التاريخ في ظهروا قادة أم علماء كانوا سواء القيادة تعريف إلى تطرقوا الذين هم كثيرون
 موضوعا كانت ما بقدر للجدل قابل موضوعا التعاريف هذه كل في تكن لم القيادة ،لكن

 . المناقشة و الدراسة و المستمر الرصد يستدعي

 اتخاذ مجال في الداري القائد يمارسه الذي النشاط بأنها الدارية القيادة وتعرف
 السلطة باستخدام الخرين على الداري الشراف و الوامر إصدار و القرار وإصدار
 تجمع الدارية فالقيادة معين، هدف تحقيق بقصد والستمالة التأثير طريق وعن الرسمية

 و الخرين سلوك على التأثير وبين الرسمية السلطة استخدام بين المفهوم هذا في
 . الهدف لتحقيق للتعاون استمالتهم



:إلى القيادة تصنيف يمكن و
: الرسمية القيادة -1

 تنظم  التي)القوانين و اللوائح أي (المؤسسه لنهج وفقا مهامها تمارس التي القيادة وهي
 مسؤولياته و سلطاته تكون المنطلق هذا من مهامه يمارس الذي فالقائد المؤسسه، أعمال
. بها المعمول اللوائح و والقوانين الوظيفي مركزه قبل من محددة

:الرسمية غير القيادة -2
 مواهبهم و لقدراتهم وفقا المؤسسه في الفراد بعض يمارسها التي القيادة تلك وهي

 مستوى في منهم البعض يكون فقد الوظيفي، ووضعهم مركزهم من وليس القيادية
 زملؤه بين شخصيته قوة و القيادية مواهبه أن إل المباشرة الدارة أو التنفيذية الدارة
 فهناك ناجحا، قائدا منه يجعل القناع و المناقشة و الحركة و التصرف على وقدرته
 على ضاغطة قوة تشكل قيادية مواهب يملكون المؤسسات بعض في النقابيين من الكثير

.المؤسسات تلك في الدارة

 فالقيادة المؤسسه في عنه غنى ل القيادة من النوعين هذين من كل فإن عام وبشكل
 أن قلما و المؤسسه أهداف لتحقيق الحيان من كثير في متعاونان الرسمية وغير الرسمية
. واحد شخص في تجتمعان

يصنع؟ أم يولد القائد هل

 إلى بعضهم فأكد واسًعا، اختلفا عليه المتخصصين إجابات اختلفت مشهور تساؤل وهو
 ل: "بينسي وارين ،يقول الناس من قليلة معينة فئة تمتلكها فطرية موهبة القيادة أن

 ،وأكد" تعليمهما يمكنك ل شيئان وهما وحكمة شخصية القيادة القيادة، تعلم تستطيع
 لم:" بلك وارن يقول والتمرين، والممارسة بالتعلم اكتسابه يمكن فن القيادة أن آخرون

 مركب إنسان يوجد ول الوراثية الجينات في مبرمجة ليست القيادة كقائد، إنسان أي يولد
ًيا ". ذلك وباستطاعتك تتعلمها أن يجب القيادة :" يقول دركر بيتر ومثله " كقائد داخل

 يرزقهم الناس فبعض مكتسبة، تكون وأخرى فطرية تكون تارة القيادة أن لنا يتبين والذي
 قيس بن للحنف وسلم عليه ا صلى النبي قال كما ، فطرية قيادية صفات تعالى ا

 :ا رسول يا: الحنف فقال والناة، الحلم: ا يحبهما خصلتين فيك إنك "عنه ا رضي
 جبلني الذي ل الحمد: فقال عليهما، جبلك ا بل: قال عليهما؟ جبلني ا أم بهما تخلقت أنا

". ورسوله ا يحبهما خلقين على



الداري القائد صفات

 مجموعة على  بدراسة) John Hoover(هوفر  و جون) Danny Cox(كوكس داني من كل قام
 القادة صفات تلخيص خللها من استطاعوا و المؤسسات بعض في الداريين القادة من
: هي صفات عشر إلى

   
 الشخصية للخلقيات العليا المقاييس صقل-1

 حياته في إحداها مزدوجة أخلقيات يعيش أن الفَعال القائد يستطيع ل بحيث
 تتطابق أن لبد الشخصية ،فالخلقيات العمل في الخرى و) الشخصية (العامة

. المهنية الخلقيات مع

العالي النشاط -2
 اكتشافه حال في الجليلة القضايا في ينغمس و المور توافه عن القائد يترفع بحيث
. مثيرة و مهمة بأنها

النجاز -3
 مابين فرقا هناك أن ،غير الولويات إنجاز على القدرة لديه تكون الفَعال فالقائد
. وإنجازها الولويات إعداد

الشجاعة امتلك-4
 مع الخجول الشخص و الشجاع الشخص بها يتعامل التي الطريقة في فرق فهناك
 إنجاز بهدف الحافة على المشي إلى يلجأ قد المقدام الجريء ،فالشخص الحياة

 حين ،في الكاملة والمسؤولية ذلك على المترتبة النتائج لكافة تحمله مع العمال
 وعلى بحذر المشي على يعكف الثقيلة و البطيئة الحركة ذا المسالم الشخص أن

. بسلم الموت إلى الوصول بهدف الصابع أطراف

البداع بدافع العمل -5
 التي الشياء من بالضجر الشعور و للبداع الذاتية بدوافعهم الفعالون القادة يتميز

 الصبر لديهم يكون فلن القدام و بالحماس يتمتعون الذين الفراد أما نفعا تجدي ل
َلق مبدع شخص هو الفعال ،فالقائد بالعمل البدء أجل من الهاتف رنين لنتظار  خ
. الذن طلب على المغفرة بطلب يبدأ أن يفضل

والتزام بتفان الجاد العمل-6



 التزام لديهم يكون كما كبير عطاء و بتفان أعمالهم بإنجاز يقوموا الفعالين فالقادة
. العمال تلك تجاه

الهداف تحديد -7
 بهم الخاصة الهداف تحديد صفة يمتلكون دراستهم تم الذين الفَعالين القادة فجميع
. الصعبة القرارات لتخاذ قصوى ضرورة ذات تعتبر والتي

الحماس -استمرار8
 لتبقى أبدا تنطفئ ل التي كالشعلة تماما ،فهم ملهما حماسا يمتلكون القادة أغلب إن

 الفرد كان وإذا ملهما حقيقيا حماسا يتطلب وتطوره القائد ،فنمو الدوام على متقدة
 إل إذا عليه فما الحماس ذلك على بها الحصول يمكن التي الكيفية حول حيرة في

. الصفات تلك بين متراصة و وثيقة علقة لوجود السابقة القيادية الصفات إعادة

الحنكة امتلك-9
 يتمكن بحيث الحنكة من رفيعا مستوى يمتلك الذي الشخص ذلك هو الفَعال فالقائد

. لها يستجيب بل المشاكل مع يتجاوب ل فهو الفوضوية، المواقف تنظيم من

النمو على الخرين مساعدة-10
 العمل جو يكون ،وعندما فقط الذاتي النمو و للتطوير يسعون ل الحقيقيون فالقادة
 إلى يؤدي مما بحرية الفكار تبادل حينها يتم التفاهات من خاليا و صحيا و سليما

 ل متكامل جزءا فيها العاملون و المنظمة تصبح التعاون هذا خلل ،ومن التعاون
. المهام و الفرق لقوى يتصدى فريقا منتجين يتجزأ

:يلي كما القيادية و الشخصية الصفات حدد عليوة السيد.د أما
 :الشخصية الصفات

. الحسنة الخلق و المانة و الطيبة السمعة
. القرارات اتخاذ عند التعقل و الرزانة و المور معالجة في التزان و الهدوء

. الصحية السلمة و البدنية القوة
. الفق وسعة المرونة

. اللزوم عند النفس ضبط على القدرة
. الحسن المظهر



. الغير احترام و نفسه احترام
. العمل في اليجابية

. التصرف حسن و البتكار على القدرة
. والتعاون بالكمال مرؤوسيه و رؤسائه و زملئه مع علقاته تتسم أن

 :القيادية الصفات

. العمل وعلقات النسانية بالعلقات الكامل اللمام
. للعمل المنظمة القوانين و باللوائح الكامل اللمام
. البناء النقد وتقبل الخطاء اكتشاف على القدرة
. تردد دون العاجلة المواقف في السريعة القرارات اتخاذ على القدرة
. الغير ثقة واكتساب تخصصه في العالية الكفاءة طريق عن النفس في الثقة

. التهور و الندفاع وتجنب البت وسرعة الحزم
. السلطة أو بالرأي الستئثار وتجنب القيادة في الديمقراطية

. العمل سير لحسن الملئم و الطيب الجو خلق على القدرة
. لمرؤوسيه حسنة قدوة يكون حتى النتظام و المواظبة

. الصعبة المواقف مواجهة و التصرف على القدرة و الصدر سعة
. مرؤوسيه مواجهة في العدالة توخي
 مواهبهم لبراز لمرؤوسيه الفرصة وإعطاء الذات وحب النانية تجنب

. وقدراتهم

واكتشافهم الداريين القادة اختيار

 عن واضحة و محددة صورة إلى الوصول في المؤسسات من الكثير تفشل
 لتقييم تتخذها التي الجراءات في الخلل بسبب قيادية لمراكز المرشحين
 في واحد بخطأ جدا واعدين أشخاص يؤاخذ ما ،فغالبا المراكز لتلك المرشحين

. العالية المراكز إلى الكفاءة متوسطو المحظوظون يصل حين



خاتمه:

 من المعروف أن من أهم أسباب فشل المشاريع الجديدة يعود الى عدم دراسة
 المشاريع بشكل مناسب قبل البدء بها، بالضافة الى افتقار القائمين عليها الى أساليب

الدارة الحديثة في تصريف العمال والنواحي التسويقية والمالية. 

 لذلك وجب علي المبتديء دراسة المشاريع واكتشاف الفكار الستثمارية وتحويلها
 الى مشروع واقعي وقائم، من خلل الساليب العلمية الحديثة في دراسة وإعداد فكرة

 المشروع والمراحل المختلفة التي يمر بها حتى تأسيسه من تحليل وتخطيط
 استراتيجي، ووضع الخطط التفصيلية للمشروع، وإعداد دراسة جدوى أولية

 وتقييمية. للحد من فشل مشاريعهم والمحافظة على استمراره.
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