
 

تم تحميل هذا الملف من موقع المناهج البحرينية

*للحصول على أوراق عمل لجميع الصفوف وجميع المواد اضغط هنا                                   

                  https://almanahj.com/bh                     

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد الصف العاشر اضغط هنا                                              

                 https://almanahj.com/bh/10                   

* للحصول على جميع أوراق الصف العاشر في مادة الثقافة التجارية ولجميع الفصول, اضغط هنا                                           

                 https://almanahj.com/bh/10trade                   

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد الصف العاشر في مادة الثقافة التجارية الخاصة بـ الفصل األول  اضغط هنا    

https://almanahj.com/bh/10trade1                   

* لتحميل كتب جميع المواد في جميع الفصول للـ الصف العاشر اضغط هنا                                

                  https://almanahj.com/bh/grade10                   

almanahjbhbot/me.t//:https                        للتحدث إلى بوت  على تلغرام:  اضغط هنا        
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م111م–م101اظـقاصةماظؿفارؼةمثقفم  

ماظؿفارؼة اٌؤدلات                      اظـاغوة اظوحدة

م:اظؿفاري اظنشاط

 م.بدًءامعنماألصرادموصواًلمإديماظدولمخمؿؾػة ميـلمغشاراماضؿصادؼامؼؿممعنمخالظهمتؾادلماظلؾعمواخلدعاتميفماجملؿؿعمبادؿكداممأداظقب
 م.خمؿؾػةمبدًءامعنماألصرادموصواًلمإديماظدول ميـلمغشاراماضؿصادؼامؼؿممعنمخالظهمتؾادلماظلؾعمواخلدعاتميفماجملؿؿعمبادؿكداممأداظقب
 م(.اظؾقؽقة اظؿـؿقةماالجؿؿاسقة،ماظؿـؿقةماالضؿصادؼة،ماظؿـؿقة)دسائمماظؿـؿقةمامللؿداعةم
 اياضرموعؿطلؾاتهمعنمدونماإلخاللمباظقدرةمسلىمتلؾوةمحاجاتم تهدفماظؿنموةماٌلؿداعةمإديمتلؾوةمحاجات :اٌلؿداعةعفهومماظؿنموةم

اظؿنموةماالضؿصادؼة؛م ترطزمصللفةماظؿنموةماٌلؿداعةميفمحقوقةمعهمةموػيمأنماالػؿماممباظؾوؽةمػوماألداسميف اٌلؿقؾلموعؿطلؾاته؛محوث

ادؿطعناماحملاصظةمسلىمضاسدةماٌواردماظطؾوعوةمصإغنامغلؿطوعمهقوقم اصرةمػيمأداسمطلمغشاطماضؿصادي،مصإذاألنماٌواردماظطؾوعوةماٌؿو

 .اجملاالتماالضؿصادؼةمواالجؿماسوة اظؿقدمميف

 أػدافماظؿنموةمبشكلمسام إذنمصإنمطلمغشاطمواريمؼقوممسلىمصللفةموػدفموشاؼةمهقق. 

مم:وأػداصها شاؼاتماٌشروساتم–أواًلم

 :تكون األػدافماظعاعةمظلمؤدلةماظؿفارؼةمشاظؾامعا

  هقوقماألرباح -

  خلقمضومةمعضاصة -

  تودعةماظعملماظؿفاري -

  تقدؼممخدعةمترضيماظزبون -
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 .ظؿقدؼدماألػدافماظيتمترعيمإظوهاماظشرطة سؾارةمضصريةمواضقةمودضوقةمتلؿكدمم: رداظةماٌؤدلة

م(.أؼنمغرؼدمأنمغذػب)ؼؿطلبماظؿكطوطماٌلؿمر حقوقةموػذاايلمماظذيمترشبماٌؤدلةميفمأنمؼصؾحمم:اظرؤؼة

م:اظؿفارؼة أغواعماٌشروساتم–ثاغًوام

م:اظؿفاري أػدافماظعمل

.تؾؾقةماحؿقاجاتمامللؿفؾك.م0م:وارؼةمأػداف  

حتطقمماألدعارماظؿفارؼة.م0  

.اظؿودعموصؿحمصروعماظعؿلماظؿفاري.م3  

.حتؼققماظربحموادؿؿرارؼؿفا.م4  

اهلوؼةماظرائدةموماملؿؿقزةمظؾشرطةمومدسممصعاظقاتفاتعزؼزم.م5  

تؼدؼممخدعاتمعؿؿقزةمظؽلبماظزبائن.م6  

.تدرؼبمذؾابماملـطؼةموتوزقػفم.م0م:اجؿماسوةأػدافم  

.علاسدةماظـاسمبؿوصريمخدعاتمصققةموتعؾقؿقة.م0  

.توصريماملـحماظدرادقة.م3  

.املشارطةميفمأغشطةماظـواديمواجلؿعقاتماخلريؼة.4  

م

م

م

م
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م:اظؿفاري اظعمل

م:اآلتقة حتؼقماملشروساتماظؿفارؼةمدورػاماالضؿصاديمواظؿـؿويمصإغفامتؾاذرماألغشطةماظؿفارؼة

 سؿؾقةماإلغؿاج. 

 اظؿصـقع. 

 ذراءماملـؿفاتموبقعفا. 

 ذراءماخلدعاتموبقعفا. 

 :اٌشروساتماظفردؼة .1

سؾارةم مبعـىمآخرمأنماجلزءماألسظممعنمعؤدلاتماألسؿال "اظؿاجرماظػرد" أشؾبماملؤدلاتماظيتمتؿؽونموتدارمعنمضؾلماظؼطاعماخلاصميفماظؾقرؼنمتأخذمذؽل

مم.سنمجتارةماألصراد

م:عؿطلؾاتمإغشاءماٌشروعماظفرديم-أم

 .تصرؼحمٌزاوظةماظعمل .1

   .اظردوم اظؿلفولمودصع .2

  

 .توصريمعؿطلؾاتماألعنمواظلالعة .3

 (.طشفمحلاب)اٌؿوضعم وجودمرصودمعاظيمؼلمحممبزاوظةماظعملماظؿفاري .4
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 وغوسقةماإلغؿاج اظيتمميؾؽفامصردمواحدموؼدؼرػا،موخيؿؾفماملشروعماظػرديمسنماظشرطاتميفماظعؿلماإلداري وػي   :ةاٌشروساتماظفردؼ. 

م:خصائصماٌشروعماظفرديم-ب

 م.اظؿاجرماظفردمػوماٌاظكمواٌدؼر

 م.إدارةماظعمل

 م.اظؿصرفمباألرباح

 (.اظدؼون)اٌاظوةمماالظؿزاعات 

 م.متوؼلماٌشروع

م.سلوه أغهمضدمخيلرمطلمثروتهموممؿلكاتهماًاصةمعقابلمدصعماظدؼونماٌلؿققة ؼعين :االظؿزاممشريماحملدود

م

م

م

م
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م:عزاؼاماظؿاجرماظفرد

 .طلماظؼرارات ؼؿكذ -

 .حيؿػظمبؽلماألرباح -

 .ؼؿؿؿعمبؽاعلمإدارةماظعؿلموعراضؾؿه -

 .عزاوظةماظعؿلمبرأمسالمحمدود -

 .حيؿػظمبفقؽلمإداريمبلقط -

 .ؼؿعاعلمععمداساتماظعؿلممبروغة -

 .حتدؼدماملكزونماظلؾعيموتغقريهمبلفوظةموبقلر -

 :اظفرد اٌشكالتماظيتمتواجهماظؿاجر

 امللؽوظقةمشريماحملدودة أطربمعشؽؾةمتؿؿـلميفمحتؿل. 

 م.حتؿؾهمتلدؼدماظدؼونموحده
 م.صغرمرأسماملال
 م.اظعاعؾني غشاطماظؿاجرماظػردمؼعينمسددامضؾقالمعن
 م.حفممامللؽوظقةمضدمتؽونمسقؾا
 احؿؿاظقةمسدممادؿؿرارؼةماظعؿل. 

 .وؼدؼرػا ذكصمواحدمميلكماٌؤدلة   :داظفر اظؿاجر

 .ؼقوممبه ،موباٌقابلمحيصلمسلىماألرباحمغظريماظدورماظؿنظوميماظذي(اإلغلان)إدارةماٌشروعم ػومعنمؼؿقملماٌكاررمغؿوفة    :ماٌنظ

 .متؿدمإديماٌمؿلكاتمواظـرواتماظشكصوة علؽوظوةمدؼونماٌؤدلة     :احملدودشريم االظؿزام
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 .اظوزوفةموؼصؾحمصوهاماٌوزفمخؾريا اظرتطوزميفمعهمةمععونةميف     :اظؿكصص

موعهماتمخمؿلفة،موتوزؼعماألدوار،محوثمؼكونمطلمعوزفمعلؽولمسنمإنازمعامؼوطلمإظوه تقلوممضوةماظعملمختصصات     :اظعمل تقلوم

 .سملمأومعهمةمممامؼؤديمإديماطؿلابماٌهارةمواظكفاءة عن

 :اظشرطات

 :أغواعماظشرطاتمعنماظناحوةماظقاغوؼنة

 .ذرطاتماظؿضاعن(مأم

 .ذرطاتماظؿوصقةماظؾلقطة(مب

 .ذرطةماحملاصة(مجم

 (.ذمممم)ذرطاتمذاتمعلؽوظقةمحمدودةم(مدم

  ذرطاتماظؿوصقةمباألدفم(مػـ

 .ذرطةمعلاػؿة(موم

 .عؼػؾةذرطةم(مزم

  .ذرطةمضابضة(محم
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اظؿضاعنميفمذيقعمأعواهلمم ذرطةمتؤظفمعنمذكصنيمأومأطـرمحتتمادممععنيموؼؽونماظشرطاءمصقفامعلؽوظنيمسؾىموجه ػي    :ذرطةماظؿضاعن(مأم
 .سنماظؿزاعاتماظشرطة

أعواهلم،موبنيم اظؿزاعاتماظشرطةميفمذيقعاظشرطةماظؿىمتعؼدمبنيمذرؼكمأومأطـرمعؿضاعـنيموعلؽوظنيمسنم ػي   :ذرطةماظؿوصوةماظؾلوطة(مب

وؼلؿونمعوصني،موالمؼؽونمطلمعـفممعلؽوالمسنماظؿزاعاتماظشرطةمإالم ذرؼكمواحدمأومأطـرمؼؽوغونمأصقابمأعوالمصقفاموخارجنيمسنماإلدارة،

م.أيمأنمػذهماظشرطةمتؿؽونمعنمغوسنيمعنماألذكاص؛معؿضاعنموعوصون.ماملال مبؼدارمحصؿهمعنمرأس

اإلذفار،موظؽنمباإلعؽانمإذفارػام اظشرطةماظؿىمتلؿرتمسنماآلخرؼنموالمتؿؿؿعمبشكصقةماسؿؾارؼةموالمختضعمإلجراءات ػي:حملاّصةذرطاتما(مج

م.ضاغوغقا

باظؿضاعنميفمذيقعمأعواهلمم اظشرطةماظيتمتؿؽونمعنمصؽؿنيمعنماظشرطاءمأحدػؿامصؽةماظشرطاءماملؿضاعـنيمامللؽوظني ػي:ذرطةماظؿوصوةمباألدهم(مد

م.المؼلأظونمسنماظؿزاعاتماظشرطةمإالمبؼدرمحصصفممعنمرأسماملال اظؿزاعاتماظشرطة،مواألخرىمصؽةماظشرطاءماملوصنيماظذؼنمسن

ؼؽوغونمعلؽوظنيمسنمدؼونماظشرطةم تؿؽونمذرطةمامللاػؿةمعنمسددمعنماألذكاصمؼؽؿؿؾونمصقفامبأدفممضابؾةمظؾؿداول،موال:ذرطاتماٌلاػمة(مػـ

م.ضقؿةمأدفؿفمواظؿزاعاتفامإالمبؼدرم

والمتطرحمسؾىماجلؿفورمباطؿؿابم تؿؽونمذرطةمامللاػؿةماملؼػؾةمعنمسددمعنماألذكاصمؼؽؿؿؾونمصقفامبأدفممضابؾةمظؾؿداول :اظشرطاتماٌقفلة(مو

م.سام

مذرطاتمذاتمأومحصصميف واهلدفمعنمتأدقلفاممتؾكمأدفمميفمذرطاتمعلاػؿةمحبرؼـّقةمأومأجـؾّقة،موطذظكممتؾكمأدفم   :اظشرطةماظقابضة(مز

م.بـوسقفا،مواظعؿلمسؾىمإدارتفاموإضراضفاموطػاظؿفامظدىماآلخرؼن علؽوظقةمحمدودةمحبرؼـقةمأومأجـؾقة،مأوماالذرتاكميفمػذهماظشرطات
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م

 

م

 

م:ةاظؿفارؼ اإلدارةميفماٌشروسات

وؼلؿحمهلمم األدغى،موػيمتعـىمأنمرئقسماظؼلممميـحماظـؼةمملنمحوظهاإلدارةماظعؾقامإديماظلؾطةم عن(ماختاذماظؼرار)مترؼرماظلؾطةم اظؿفوؼض:تفوؼضماظللطات

دائؿامعراجعةمأداءمعنم(ماإلداري)وسـدعامُتػوضماظصالحقةمالمؼؿوضعمعنماظرئقسم إغفامذاتمتأثريماجيابيمطؾريميفمدريماظعؿلموغوسقؿه،.مباختاذماظؼرارات

م.جؾاتإظقهماملفؿة،موإمنامتؾقانماظـؼةمظؾؼقاممباملفؿةمواظوا أوطؾت

المشروعات  
التجارية

الشركات

شركات األمىال

الشركة 
المساهمة

شركة التىصية 
باألسهم

الشركة المقفلة

الشركة 
القابضة

شركات 
األشخاص

شركة التضامن

شركة التىصية 
البسيطة

شركة 
المحاصة

المشروعات  
الفردية
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م

 :خصائصمإدارؼة

 .حتدؼدماهلدفماملرادمحتؼقؼه -

 .اغؿفاجمادرتاتقفقةمحمددةمظؾعؿل -

 .تػعقلمتؾكماالدرتاتقفقة -

 .تػوؼضمامللؽوظقة -

 .اظؿـلققمواملراضؾة -

 .اظؿـظقممواإلذراف -

 .اظؿقػقزمواظؿشفقع -

 .اظؿؼرؼرماملوضوسي رصع -

 .إسدادمػدفمجدؼدمظؾؿلؿؼؾل -

م.اظـوابمععماظعقابمؼعرفمباظعصامواىزرةمأنماظنهجماإلداريماظذيمميزجم:عالحظة

م

م

م
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 :اظعملوةماإلدارؼة

 :تؿضمن

 .درادةماظؾقاغاتمواملعؾوعات -

 .حتؾقلماظؾقاغاتمواملعؾوعاتموتػلريػا -

  .اختاذماظؼرارات -

 .تػعقلماظؼرارات -

 .املراضؾةمواإلذرافموضقاسماظؿطور -

م

م

م

م

مهواتي
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