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  المحتوٌات

 :5000Plusرؤٌة : 1المحاضرة 

                اشباع الخمسة أالف  

 تدرٌبات عملٌة للطالب 

                   

 االستعداد للنجاح : 2المحاضرة 

 استىداف النجاح  

 اختٌار المشريع المناسب 

 يضع األسس السلٌمة 

 التخطٌط الجٌد 

 تدرٌبات عملٌة للطالب 

 

 تحضٌر خطة المشريع: 3المحاضرة 

 استطالع السيق ياالستراتٌجٌة 

 تملٌل مخاطر الفشل 

 تحضٌر الخطة المالٌة 

 تدرٌبات عملٌة للطالب 

  5000نميذج خطةPlus 

 

 إدارة مشريعن: 4المحاضرة 

  االحتفاظ بالسجالت 

  تدرٌبات عملٌة للطالب  

       

  مصادر التميٌل: 5المحاضرة 

 تدرٌبات عملٌة للطالب 

  إرشاداتTRUSTلمجميعات االدخار يااللتراض  
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 5000Plusرؤٌة : 1المحاضرة 

 التغلب على الفمر بتمكٌن الناس: الشعار

 إشباع الخمسة أالف

 .44-30:6نستمد رؤٌتنا من لصة إشباع الجميع فً إنجٌل مرلس 

 :الكلمات المفتاحٌة

 اإلشفاق 

 التمكٌن 

 المضاعفة 

 اإلشفاق - أ

ابَف  َفجَف لَفالَف  فَف   (37:6مر ) .«ِلٌَف ْمكُلُيا أَفنْمتُ ْم  أَفعْمطُيوُ ْم : »لَفُى ْم  يَف

 محبة هللا لٌست بالميل فمط لكنىا تميد دائًما للفعل– تحركات عملٌة . 

 كلف الرب ٌسيع تالمٌذه بمىمة تلبٌة احتٌاجات الناس– توزٌع المسئولٌة . 

 تحمل التالمٌذ مسئيلٌاتى  بإٌمان يطاعة– تحمل المسئولٌة . 

 ٌظىر هللا ما فً للبه من نحينا يٌنتظر منا تحركات عملٌة– الحركة . 

تعبئة الكنٌسة المحلٌة حتى تصل للفمراء يالمحتاجٌن فً المجتمع المحلى وي أحد الجيانب األساسٌة 

 .5000Plusلرؤٌة 

 التمكٌن - ب

ِغٌفًا كَف ْم : »لَفُى ْم  فَفمَفالَف  انْمظُُريا اذْموَفبُيا ِعنْمدَفكُُ ؟ رَف ا. «يَف لَفمَّ سَفةٌة : »لَفالُيا عَفِلُميا يَف مْم كَفتَفانِ  خَف سَفمَف  (38:6مر ) .«يَف

 

 :المشكلة وً

 أننا ال نرى إال ما ال نتمتلكه فمط. 

 أننا ال نفكر إال فٌما ال نستطٌع المٌا  به. 

 أن الملٌل الذي نملكه إذا ُيضع فً ٌد هللا، ٌيفر هللا لنا احتٌاجاتنا يٌزٌد. 

ٌساعد التمكٌن المجتمعات على كسر دائرة الفمر التً تعٌش فٌىا يذلن باستخدا  مياردوا الخاصة مىما بلغ 

 .تياضعىا

 التوزٌع - ت

َفكَفلَف  ِمٌعُ  فَف  شَفبِعُيا الْمجَف فَفعُيا   ُ َّ .يَف ًْم  الْمِكسَفرِ  ِمنَف  رَف ةَف  ا ْمنَفتَف ةً، لُفَّةً  عَفشْمرَف لُيَّ مْم ِمنَف  مَف نِ  يَف كَفانَف .السَّمَف  ِمنَف  أَفكَفلُيا الَِّذٌنَف   يَف

ِغفَفةِ  يَف  األَفرْم سَفةِ  نَفحْم مْم ُجلٍل   الَففِ  خَف  (44-42:6مر ) .رَف

 بدأ األمر بما لدٌى  من ميارد. 

 النظر إلى هللا. 

 السٌر فً حالة من الطاعة. 

 الكل لد شبع. 
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 .المضاعفة تؤدي إلى يفرة فً ميارد المجتمع يتيفر له حماٌة من الفمر

 .مضاعفة الميارد تعزز االعتماد على النفس يتمنع خلك  مافة االعتماد على المساعدات

 

 تدرٌبات عملٌة للطالب - ث

 : يأجب عن األسئلة التالٌة44-30:6الرأ لصة اشباع الجميع جًٌدا فً إنجٌل مرلس  ( أ

 يفمًا لما لرأت، ما الذي ٌجب أن تفعله حٌن تتعرف على احتٌاجات مجتمعن؟ -1

 ما وً الميارد التً يجدوا التالمٌذ إلطعا  الجميع؟ -2

 ول كانت وذه الميارد كافٌه إلشباعى  إذا ل  ٌتدخل هللا؟ -3

 ما الذي نتعلمه من وذه المصة عن الصالة؟ -4

 فً اعتمادن، متى بدأ الطعا  ٌتضاعف، ول لبل أن ٌمي  التالمٌذ بتيزٌعه أ  أ ناء التيزٌع؟ -5

 ما الذي نتعلمه من المصة عن اإلٌمان؟ -6

 ما الذي نتعلمه من المصة عن تفعٌل اإلٌمان؟ -7

كٌف ٌمكن استخدا  المصة لتتشجع أي تشجع شخًصا  خر لٌبدأ مشريعه الخاص لكسب  -8

 األرباح؟

 .اشرح لشخص  خر الدريس التً ٌعلمنا إٌاوا الرب ٌسيع من لصة إشباع الجميع ( ب

 بعد أن تجٌب على وذا .  أسباب إلجابتن5ول تعتمد أن هللا ٌرٌد للناس أن ٌعٌشيا فً فمر؟ اذكر  ( ت

 .السؤال فكر فً هللا كاألب المحب أليالده    فكر فً محبتن ألبنائن ك ب ( ث
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 االستعداد للنجاح: 2المحاضرة 

 استهداف النجاح - أ

 ما وي النجاح؟

 

 .أن تعرف غرض هللا من حٌاتن يتستىدف تحمٌمه=  النجاح 

 .ان تختار المشريع المناسب = النجاح 

 .أن تمد  شٌئًا ٌحتاجه اآلخرين بما ٌكفً لٌدفعيا المال فً ممابله = النجاح 

 .أن ٌفضل الناس منتجاتن عن المنتجات األخرى = النجاح 

 .أن ٌتبمى لن وامش من الربح بعد سداد نفماتن = النجاح 

. أن تُحسن التصرف فً وذه األميال يال تضٌعىا = النجاح 

 

 

 اختٌار المشروع المناسب - ب

 .سياء كان ُمنتَفج ما تصنعه أي تزرعه، أي خدمة تمدمىا لآلخرٌن

 

 

 

 .ٌجب أن ٌكين ونان احتٌاج لما تيفره ٌجعل اآلخرٌن ٌدفعين المال لشرائه ( أ

ٌجب أن تكين لدٌن المدرة على تيفٌر ما ٌحتاجه الناس، فً اليلت المناسب يباألسليب  ( ب

 .المناسب

 .ٌجب أن تشعر بالراحة تجاه ما تفعله ( ت

 .اختٌار المشريع الذي تشترن فٌه كل الديائر وي أفضل االختٌارات لتحمك النجاح
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 وضع األسس السلٌمة - ت

 .حتى تحمك النجاح ٌجب أن تبنً مشريعن على أسس سلٌمة

 ماوً األسس السلٌمة؟

العمل الجاد، االلتزا ، تحمل المسئيلٌة، االوتما  بالزبائن، جيدة الخدمة أي الُمنتَفج، األمانة، النزاوة، 

المعاملة الجٌدة للزبائن، األصدلاء المخلصين، النصائح الجٌدة، ترشٌد صرف األميال، االبتسا ، 

 .السلين اإلٌجابً، الم ابرة، الصالة، اإلٌمان يالتخطٌط الجٌد

 

 التخطٌط الجٌد - ث
 لماذا الخطة؟

 :يضع خطة جٌدة ٌساعدن على فى 

 ودفن يكٌفٌة تحمٌمه. 

 ماوٌة السيق المناسب بالنسبة لن. 

 المىارات التً تحتاجىا يأٌن ٌمكن أن تتعلمىا. 

 المخاطر يكٌفٌة تملٌلىا. 

 ما تحتاجه يمتى تحتاجه. 

 تكالٌف وذا االحتٌاج. 

 الفترة التً تحتاجىا لتبدأ فً تحمٌك أرباح من بٌع المنتج. 

 .ٌمكنن لٌاس تمدمن على الخطة الجٌدة

 .اليلت الذي تنفمه فً يضع خطة جٌدة سيف ٌساعدن على النجاح

 :KISS مبدأ –ابدأ بمشروع صغٌر وبسٌط  - ج

K -ابتكر 

I -شًء 

S -صغٌر 

S -بسٌط 

 .سيف ٌساعدن وذا على اكتساب الخبرة دين اليليع فً أخطاء باوظة التكالٌف

 تدرٌبات عملٌة للطالب - ح

 إذا كان غرضن وي النجاح، ما الذي ٌعنٌه النجاح بالنسبة لن؟ -1

 ما وي المشريع الُمربح الذي ٌمكنن البدء فٌه؟ -2

 لماذا ٌجب أن تبدأ بمشريع صغٌر فً البداٌة؟ -3

 ما وي المشريع المناسب لن فً مجتمع ال ٌملن أراضً؟ -4

 ما وً األسس التً علٌن ان تتبناوا فً حٌاتن حتى ٌنجح مشريعن؟ -5
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 تحضٌر خطة المشروع: 3المحاضرة 

 :ونان العدٌد من العيامل التً تحدد جيدة الخطة يلكن ال ال ة األو  و  كما ٌلً - أ

 استطالع السيق ياالستراتٌجٌة  -
 تملٌل مخاطر الفشل -
 يضع الخطة المالٌة -

 

 . فً  خر وذا الجزء علٌن إجابتىا ليضع خطة ناجحة5000Plusسيف تجد أسئلة وامة فً نميذج 

 

 استطالع السوق واالستراتٌجٌة - ب

 :سجل أهم المعلومات التً تخص المشروع مثل -1

 من و  زبائنن؟ -
 ك  عددو ؟ -

 ما الذي ٌمكن أن ٌمدميه؟ -
 ما وي تارٌخ أسعار المبٌعات؟ -
 من و  المنافسين؟ -

 ماوً أسباب نجاحى ؟ -
 ماوً أسباب فشلى ؟ -
 ما وً أسباب رغبة الزبائن فً شراء منتجن؟ -

 ما الذي ٌمٌز منتجن؟ -
 ما وي أفضل مكان لبٌع المنتج؟ -

 ما وي مستيى المبٌعات التذي ترغب فً تحمٌمه؟ -
 كٌف ستُحمك استمراًرا لسعر منتجن؟ -

 

 .ضع خطة للعثور على المعلومات التً ترٌدها -2

تذكر أن ونان أمير سىلة . بعد أن سجلت كل وذه األسئلة، فكر فً كٌفٌة الحصيل على إجابات

 .ٌمكنن فعلىا م ل االضطالع يالسؤال ياالستماع

 

 .ضع خطة تسوٌك لمنتجن -3

 .بعد أن لمت بمسح شامل للسيق، ضع خطة للتسيٌك يالدعاٌة

الالفتات، منشيرات الدعاٌة، تنالل الكال ، العرض الجٌد، اإلضاءة الجٌدة، التغلٌف : م ال

 .يالتعبئة، إلخ

 تذكر أن الدعاٌة األلل تكلفة تكين عن طرٌك تنالل الكال  بٌن الزبائن الذٌن ٌحصلين على 

 .خدمة جٌدة
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 (إدارة المخاطر)تملٌل مخاطر الفشل  - ت

 (مخاطر). حدد األمير التً ٌمكن أن تسبب مشاكل: 1الخطية 

 (تملٌل المخاطر). حدد كٌفٌة حماٌة مشريعن من كل خطر: 2الخطية 

 .تيلع التكلفة لكل خطر من مخاطر الخطية السابمة: 3الخطية 

  

 استخدم هذا الجدول للمساعدة

 التكلفة ما تفعله لتملٌل المخاطر الخطر

   

   

   

   

   

 

 .بعض إجراءات تملٌل المخاطر لد تكين عالٌة التكلفة خصيًصا فً المراحل األيلى لمشريعن 

 

 وضع الخطة المالٌة

 :المصطلحات المستخدمة

 وً المبالغ المالٌة التً ستُنِفمىا سياء حممت مبٌعات أي ال: التكالٌف الثابتة. 

 وً البالغ المالٌة التً ستُنِفمىا على عملٌة اإلنتاج: التكالٌف المتغٌرة. 

 الدخل المتيلع من بٌع المنتج: دخل المبٌعات. 

 وً عبارة عن حاصل طرح التكالٌف من دخل المبٌعات: الربح. 

 ًوي كشف حساب المصريفات يالدخلٍل فً فترة زمنٌة معٌنة: التدفك المال. 

 وً النمطة التً ٌتيلف فٌىا المشريع عن الخسارة لٌبدأ فً تحمٌك األرباح: نمطة التعادل. 

 

 :كٌفٌة وضع الخطة المالٌة

 .سجل كل بنيد الدخل ياالنفاق    ضع ممابالً مادًٌا لكل بند -

 .سجل تيلعاتن لليلت الذي سنفك فً ياليلت الذي ستحمك فً األرباح -
ٌمكنن لٌاس الزمن . سجل التكالٌف ياألرباح المتيلَفعة فً جديل كما فً الشكل التالً -

 .يفمًا لطبٌعة مشريعن

. ال تنسى سداد المرض إذا كنت لد لمت بااللتراض
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 (موجب)واردات ، (سالب)مصروفات التكلفة 

خطة الشهر  البند
 األول

خطة الشهر 
 الثانً

خطة الشهر 
 الثالث

خطة الشهر 
 الرابع

التكالٌف الثابتة 
تكالٌف رأس 

 المال

20000- 3000- 3000- 3000- 

التكالٌف 
 المتغٌرة

4000- 1500- 5000- 4000- 

 +105000 0 0 0 دخل المبٌعات

التدفك المالً 
 هذا الشهر

24000- 4500- 8000- 98000+ 

التدفك المالً 
 التراكمً

24000- 28500- 36500- 61500+ 

 

: علٌن أن تمي  بعمل نفس الجديل السابك ب الث تيلعات مختلفة لمستيى المبٌعات -

 .منخفضة، متيسطة، مرتفعة
سيف ٌيضح لن الجديل المدة يالمبلغ الذي علٌن است ماره لبل أن تستطٌع تحمٌك  -

 (نمطة التعادل). األرباح
 .إذا كنت ستحتاج لمرض، سيف ٌيضح لن الجديل ما وي المبلغ الذي تحتاجه -
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 حساب نمطة التعادل -1

 :ٌمكن تيضٌح التدفك المالً بالرس  التالً

 
يلي إستمرٌت بنفس . عندما تصل مبٌعاتن إلى نمطة التعادل عندوا ٌمكنن أن تستعٌد إست ماراتن

 ً .   المعدل فى مبٌعاتن ستجنى أرباحا

 

 تدرٌبات عملٌة للطالب - ث

 :يضع الخطة يل  بتمسٌمىا إلى  ال ة أجزاء (ٌمد  منتًجا أي خدمة)اختر مشريًعا بسًٌطا  -1
 استطالع السوق واالستراتٌجٌة ( أ

اكتب أو  المعليمات التً تحتاج لمعرفتىا حيل المشريع، ياذكر أٌن يكٌف ستحصل  (1

 .علٌىا
 .اختر المكان الذي ستريج فٌه لمنتجن اي خدمتن يكٌفٌة الدعاٌة (2

 

 تملٌل مخاطر الفشل ( ب

صم  جديالً لتملٌل المخاطر ٌُظىر كٌفٌة إدارة وذه المخاطر يتعظٌ  فرص نجاح 

 .مشريعن
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 الخطة المالٌة ( ت

سَفجل التدفمات المالٌة فً جديل ُمدين فٌه كل بنيد الصرف يالدخل التً تتيلعىا يالمبالغ 

ياذكر المبلغ المالً الذي ستحتاجه لتبدأ المشريع يك  من اليلت . المالٌة المتيلعة لكل منىا

 .ستحتاج لتبلغ نمطة التعادل

 

 : لتنفٌذ مشريعن كما ٌل5000Plusًاستخد  نميذج خطة 
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 5000Plusنموذج خطة 

 ماوً الخدمة أي المنتج الذي تنيي التريٌج له؟

.............................................................................................................. 

 ما وً أودافن؟ ول وذا ألجل ذاتن أ  ألجل المجميعة أ  لىدف العمل فً حد ذاته أ  من أجل الزبائن؟

.............................................................................................................. 

 ما الذي سيف ٌجعلن تحمك النجاح؟

.............................................................................................................. 

 من سٌكين طرفًا فً المشريع؟

.............................................................................................................. 

 :إذا كنت جزًءا من فرٌك

 كٌف ستت  إدارة المشريع؟

.............................................................................................................. 

 :(كل بحسب مىاراته)كٌف ستمسمين العمل فٌما بٌنك ؟ 

 .: ........................العمالة - أ

 .: ........................السجالت - ب

 .: ........................األرباح - ت

 .: ........................مسئيلٌات أخرى - ث

 ك  مرة سٌجتمع الفرٌك؟

.............................................................................................................. 

 كٌف سٌت  تسجٌل مشاركة األعضاء يالت خٌر يالكسل يالعمل الجاد؟

.............................................................................................................. 

 ؟(يالخسائر)كٌف ستمي  بتمسٌ  األرباح 

.............................................................................................................. 

 ما وً المىارات التً تحتاجىا؟

.............................................................................................................. 
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 ول لدٌن المىارات المطليبة؟ إذا ل  تكن لدٌن تلن المىارات، أٌن ستحصل علٌىا يما وً تكالٌفىا؟

.............................................................................................................. 

 ما الذي أظىرته دراستن للسيق؟

 من و  الزبائن؟ - أ

 ما وي حج  األميال التً سٌدفعينىا؟ - ب

 من و  المنافسين؟ - ت

الجيدة، المالئمة، : ما وً نماط لية منتجن)ما وً أسباب رغبة الزبائن فً شراء منتجن؟  - ث

 (االستمرارٌة، السعر إلخ

 ما وي مستيى المبٌعات التذي ترغب فً تحمٌمه؟ يكٌف ستُحمك استمراًرا لسعر منتجن؟

.............................................................................................................. 

 (التريٌج يالتعبئة يالمكان إلخ)كٌف ستريج لمنتجن؟ 

.............................................................................................................. 

 ما وً المخاطر؟ يكٌف ستعمل على تملٌلىا؟

.............................................................................................................. 

 

 ما تفعله لتملٌل الخطر الخطر المحتمل

  

  

  

  

 

التراخٌص، األميال، المعدات، مكان العمل، االتصاالت، )ما وً الميارد التً تحتاجىا؟ يمتى ستحتاجىا؟ 

ل  بكتابة وذه األشٌاء على يرلة  (النصٌحة المتخصصة، الميردين، ال مة فً النفس يفً هللا، اليلت، إلخ

 .الملحمة

 .ل  بكتابة وذه األشٌاء على يرلة خارجٌة يالحمىا بالخطة (ال ابتة يالمتغٌرة)ما وً التكالٌف؟ 

  .ما وً األرباح؟ ل  بكتابة وذه األشٌاء على يرلة خارجٌة يالحمىا بالخطة

 .ما وي حج  االحتٌاطً المالً الذي تحتاجه؟ ل  بكتابة وذه األشٌاء على يرلة خارجٌة يالحمىا بالخطة

 كٌف ستتابع يترالب المشريع يتميٌله؟
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ول تحتاج إلى لرض؟ إذا كنت تحتاج كٌف ستمي  بسداده؟ ل  بكتابة وذه األشٌاء على يرلة خارجٌة يالحمىا 

 .بالخطة
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 إدارة مشروعن: 4المحاضرة 

 االحتفاظ بالسجالت - أ

 :تسجٌل المعليمات ٌساعدن على

بممارنة الدخيل : معرفة مدى التمد  الذي تحممه فً ضيء الخطة التً يضعتىا م ال -

 يالمصريفات، ول ٌنمي المشريع كما كنت تتيلع؟

 .حساب نمطة التعادل يالتدفك المالً -
 .معرفة مدى ربحٌة المشريع -
 .اتخاذ المرارات المالٌة مبكًرا م ل شراء مخزين إضافً أي تيظٌف عمالة إضافٌة، إلخ -

إذا كان ونان حمك منج مبٌعات أعلى من المنتجات األخرى : انتىاز فرص التجارة م ال -

 . ل  بتخزٌن كمٌات كبٌرة من وذا المنتج

 .يضع خطة للمرحلة التالٌة من مشريعن -

 

 :أنواع السجالت (1

 العميد المكتيبة -
 سجالت أيلات العمل -

 سجالت اإلنتاج -
 الحسابات -

 التدفك المالً -

 

 االتفالات المكتوبة بٌن األطراف المختلفة ( أ

  المجميعات–عميد العمل  -1

 عميد المريض -2

 عميد اإلٌجار -3

 عميد التيظٌف -4

 

  المجموعات–العمل  عمود -1

لتملٌل مخاطر الخالف بٌن األطراف العاملة بالمشريع ٌجب االتفاق أيالً على لياعد العمل 

وذه االتفالات ٌجب أن تحتيي على الشريط يالمسئيلٌات يالمساومات . لبل بداٌة المشريع

 .المالٌة يال من األرباح ينسبة المساومة فً الخسائر

 

 عمود المروض -2

 .ٌجب ان تكين ونان شريط ياضحة لسداد أي لرض

 .ل  بتسجٌل تيلٌت استال  المرض يلٌمته يالت كد من تيلٌع إٌصال االستال 
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 .ل  بتسجٌل تيلٌت سداد المرض يالمٌمة التً ت  سدادوا يالت كد من تيلٌع إٌصال االستال 

 

 عمود اإلٌجار -3

ٌجب أن ٌكين ونان عمًدا ياضًحا مكتيبًا إلٌجار العمار أي األرض ٌحتيي على المدة 

 .الزمنٌة لسرٌان وذا العمد

 .  ل  بتسجٌل لٌمة اإلٌجارات المدفيعة يت كد من تيلٌع إٌصال االستال 

 

 التوظٌف عمود -4

إذا لمت بتيظٌف شخص ما أي ت  تيظٌفن فً جىة ما، عٌن أن تحصل على عمد تيظٌف 

 .مكتيب فٌه الشريط ياألحكا  الخاصة باليظٌفة بما فً ذلن المىا  التً علٌن المٌا  بىا

.  ل  بتسجٌل لٌمة األجير المصريفة يت كد من تيلٌع إٌصال االستال 

 

  من؟ ماذا فعل؟ متً؟–سجالت أولات العمل  ( ب

 

وذا سيف ٌساعد على . ٌجب تسجٌل ساعات العمل يالمىا  المكلف به كل ميظف فً المشريع

يتُظىر . تحدٌد األفراد الذٌن ٌساومين بشكل فعال فً نجاح المشريع يبالتالً ٌجب مكاف تى 

 .السجالت أًٌضا مدى فاعلٌة العمل بالمشريع يما إذا كانت ونان طرلًا أك ر فاعلٌة إلدارته

 

 طبٌعة العمل المدة الزمنٌة التارٌخ االسم

 تنظٌف يتطىٌر بٌت الدجاج 12:00 – 8:00 2013 – 8 – 22 ريب

 بٌع الدجاج فً السيق 16:00 – 8:00 2013 – 8 – 22 جٌن

 تحدٌث الحسابات 18:00 – 17:00 2013 – 8 – 22 كٌن

 



  حيل المشريع الُميلد للدخل5000Plusمالحظات ندية 

 

2014إعداد روب وجاٌن جارات فً دٌسمبر    16  
 

 (ٌومٌات)سجالت اإلنتاج 

 

 مالحظات التكلفة الوصف التارٌخ

 من فراخ 100ت  شراء  2013 – 6 – 22

الدجاج عمرو  عامان من 
ردي  رينجي يوي أحد ُميَف

 الدجاج   

   لكل دجاجة50

 ال ٌيجد سبب ياضح  نفيق دجاجتٌن 2013 – 6 – 24

 دجاجة 98ت  خلع منمار  2013 – 7 – 22

 يتطعٌمى 

بياسطة الطبٌب البٌطري   لكل دجاجة5
 الحكيمً من مٌجيري

 دجاجة فً 98ت  بٌع  2013 – 8 – 22

 سيق مٌجيري

 لكل 300

 دجاجة

يكانيا . أُعجب الزبائن بالجيدة
ٌرغبين فً شراء الدفعة التالٌة 

 محميل –من الدجاج ب كملىا 
0727593876 

ت  تنظٌف يتطىٌر بٌت  2013 – 8 – 22
الدجاج يأصبح جاوًزا 

 للدفعة التالٌة

 لكل عبية 900

 مطىر

 1200ت  بٌع الريث بحيالً 
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 (ٌُنصح بتخصٌص صفحة لكل جدول)الحسابات 

 

 الدخل الشهري

 الحساب المصدر التارٌخ

  رأس المال فى بداٌة المشريع 

  األميال الخاصة: م ال 

  المرض: م ال 

  المبٌعات: م ال 

المدخرات مستمطعة من : م ال 
 األرباح

 

   

   

  مجموع الدخل 

 

 المصروفات الشهرٌة

 الحساب الوصف التارٌخ

  المخزين: م ال 

  األديات يالمياد الخا : م ال 

  الرياتب: م ال 

  اإلٌجار: م ال 

  الكىرباء: م ال 

  المدخرات: م ال 

  سداد المرض: م ال 

  مجموع المصروفات 

 

 الربح=  المصريفات –الدخل 

 ٌمكنن ترحٌل الربح لبداٌة الصفحة التالٌة

تذكر أنه علٌن ادخار جزء من األرباح من أجل الميس  التالً أي شراء المعدات على  -

 .سبٌل الم ال
تذكر أنن فً حالة االلتراض، علٌن أن تسدد وذا المرض لذلن كن حرًٌصا عند  -

 .التصرف فً األرباح



  حيل المشريع الُميلد للدخل5000Plusمالحظات ندية 

 

2014إعداد روب وجاٌن جارات فً دٌسمبر    18  
 

 التدفك المالً

 .لارن بٌن التدفك المالً الحالً يالتدفك المالً المخطط له كل شىر

يسجل  (ٌمكنن إضافة خانات جدٌدة). استخد  جديل التدفك المالً الذي لمت بتحضٌره لمشريعن

 .ما ٌحدث لمشريعن فً اليلت الحالً

 .سيف ٌساعدن ذلن على تصحٌح المسار إذا يجدت خط  ما

 يسيف ٌمد  لن المعليمات الالزمة التً تحتاجىا للتخطٌط للفترة الممبلة

 

 (موجب)واردات ، (سالب)مصروفات التكلفة  

 الشهر الرابع الشهر الثالث الشهر الثانً الشهر األول البند

 الحالً المخطط الحالً المخطط الحالً المخطط الحالً المخطط

التكالٌف الثابتة 
 تكالٌف رأس المال

20000-  3000-  3000-  3000-  

  -4000  -5000  -1500  -4000 التكالٌف المتغٌرة

  +105000  0  0  0 دخل المبٌعات

التدفك المالً هذا 
 الشهر

24000-  4500-  8000-  98000+  

التدفك المالً 
 التراكمً

24000-  28500-  36500-  61500+  

 

 .أن ٌتبمى لدٌن مبالغ مالٌة بعد أن لمت بصرف تكالٌفن= تذكر أن النجاح 

 .عندما تنتىً من ملًء الجديل، ضع خطة جدٌدة يتدفك مالً ُمتيلع لمشريعن فً الفترة الممبلة

 

 تدرٌبات عملٌة للطالب (2

 .اذكر كل طرق تسجٌل المعليمات التً سيف تساعدن على تحمٌك النجاح
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 مصادر التموٌل: 5المحاضرة 

 .تذكر أن استخدا  ما تمتلكه وي بداٌة المعجزة (1
 :يحٌن تفكر فً تميٌل مشريعن، علٌن أن تفكر فً االحتماالت التالٌة بالترتٌب

 ال فائدة يبالتالً ال دٌين-   مدخراتن يمبٌعات المنتجات الزائدة  - أ

 فائدة منخفضة أي ال فائدة-  العائلة ياألصدلاء     - ب

مجميعات االدخار يالمريض، االتحادات المالٌة، نميذج مجميعات )جمعٌات مجتمعٌة  - ت

TRUST 5000 برعاٌةPlus)     -فائدة منخفضة 

 مدى لصٌر/فائدة مرتفعة-   مؤسسات التميٌل متناوً الصغر   - ث

 فائدة مرتفعة-  .ال تمد  عادة لريًضا صغٌرة يال تتعامل فً الدٌين غٌر اآلمنة. البنين - ج

 

العائلة، مست مر، مجميعات االدخار )تذكر أنن تحتاج لخطة جٌدة ألنىا ستظىر لآلخرٌن 

 .أنن تمتلن يجىة نظر يالعٌة يممنعة (يالمريض، منظمة غٌر حكيمٌة، مدٌر بنن

 تدرٌبات عملٌة للطالب (2

ما الذي نتعلمه من وذا الجزء حيل الميارد التً . 28-15:25الرأ مَف َفل اليزنات فً متى  - أ

 ٌعطٌىا إٌانا هللا؟
 يلصة الزٌت فً ملين ال انً 16-7:17الرأ لصة أرملة صرفة صٌدين فً ملين األيل  - ب

 ما الذي تعلمنا إٌاه وذه المصص عن اإلٌمان يالطاعة يالتيزٌع؟. 1:4-7

كٌف تغٌر المصص السابمة فً إدران الحمٌمة بالنسبة لن حيل الميارد التً لدٌن حٌن  - ت

 تخطط لمشريعن؟
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 لمجموعات االدخار وااللتراض  TRUSTإرشادات 

T : الحمٌمة

R :  االحترا

U : اليحدة

S : االستدامة

T : التحيل

 

:  مساعدة المجميعات المحلٌة على االدخار من مياردو  الخاصة، حتى ٌكين بممديرو :الهدف

 . مياجىة أزمة تتسبب فً استىالن العضي لرأس ماله أي تُىدد مشريعه الُمدر لؤلرباح ( أ

 .االلتراض عند الرغبة فً بدء مشريع جدٌد أي تيسٌعه أي تنيٌع مصادر الدخل ( ب

  

 ٌمي  الفرٌك بإنشاء صنديق من خالل مدخراته الخاصة، يٌجب أن تكين أميال الصنديق متاحة :نموذج

يالتزا  . يٌجب ان تُبنى المجميعة على ال مة يالتشجٌع المتبادل يالمساءلة. اللتراض أعضاء الفرٌك

. أعضاء المجميعة ضريري بعضى  تجاه البعض، يالتزامى  بالنزاوة يباالنفتاح يالعمل الشاق

 

إرشادات 

. TRUSTالمبادئ التيجٌىٌة التالٌة ٌُمترح استخدامىا من لبل األعضاء حٌن ٌميمين بتشكٌل مجميعات )

 (.يٌجيز إجراء تغٌٌرات أي إضافات إلى وذه التيجٌىات بشكل دٌممراطً ُمتفك علٌه بٌن األعضاء

 

باإلضافة لؤلعضاء  (األعضاء الميظفين)ٌجب تعٌٌن لائد للمجميعة يأمٌنًا للصنديق يسكرتٌر  -1

ٌت  تعٌٌن الميظفٌن لمدة ستة أشىر لابلة للتجدٌد بتصيٌت األغلبٌة فً اجتماع عا  . العادٌٌن

ٌُنصح ). للمجميعة ٌنعمد بصيرة ديرٌة، شرٌطة أن ٌكين الحد األدنى للحضير وي ستة أعضاء

يٌفضل تمسٌ  المجميعة أي .  عضًيا30 أعضاء يالحد األلصى 7ب ن ٌكين الحد األدنى للمجميعة 

 .(تكيٌن مجميعات جدٌدة إذا زاد عدد األشخاص الراغبٌن فً االنضما 

 

تستخد  وذه األميال فً . ٌشترن األعضاء بمبالغ مالٌة إدارٌة صغٌرة يفمًا لما تحدده المجميعة -2

 .ٌُستخد  دفتر الدفع لتسجٌل المبالغ المدخرة. نفمات المجميعة م ل دفتر التسجٌل يدفتر الدفع

 

ٌجب أن ٌجتمع الفرٌك مرة كل األسبيع أي مرة كل أسبيعٌن بناء على اتفاق األعضاء يذلن  -3

 .يٌجب على السكرتٌر أن ٌمي  بتديٌن المالحظات الىامة. بغرض التشجٌع يالتدرٌب المتبادل
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يٌجب تسجٌل وذا . على كل عضي أن ٌدفع مبلغ معٌن من المدخرات ٌُحدد يفمًا لمرار المجميعة -4

 .المبلغ فً دفتر المجميعة يالدفتر الخاص بالعضي

 

يٌمي  لائد المجميعة يأمٌن الصنديق بإدارة . ٌجب فتح حساب بنكً تيدع فٌه أميال المجميعة -5

 .يٌجب اإلفصاح عن المبلغ فً كل مرة ٌجتمع فٌىا الفرٌك. الصنديق

 

عندما ٌت  ادخار لدر كافً من األميال، ٌمكن لؤلعضاء طلب لرض بحد ألصى معٌن يفمًا لما لرره  -6

بعد ذلن ٌمكن التصيٌت على زٌادة وذا الحد . الفرٌك يذلن فً خالل السنتٌن األيلٌٌن من المجميعة

سيف ٌحتاج العضي لتمدٌ  سجل مساومته المستمرة فً االدخار لمدة  ال ة أشىر على . األلصى

 .األلل لبل أن ٌتمكن من االلتراض

 

إال إذا كان المرض لمياجىة أزمة )ٌجب على العضي الُممترض إبراز خطة التدفك النمدي لمشريعه  -7

يتت  الميافمة علٌىا ( إذا لز  األمر)يوذه الخطة ٌجب أن تُفحص، يتُعدل . (صحٌة أي أزمات أخرى

 .من لبل ميظف يعضي عادي من الفرٌك

 

، بشرط (%50أك ر من )تت  الميافمة على المرض ب غلبٌة بسٌطة لؤلصيات عند اجتماع الفرٌك  -8

إذا كان ونان أزمة تحتاج إلى اتخاذ إجراءات عاجلة يال ٌمكن االنتظار ). حضير ستة أعضاء

 (.لالجتماع التالً ٌمكن الميافمة على المرض من أي ميظفٌن ا نٌن يعضي عادي

 

 .إذا ُرفض طلب المرض ٌمكن للعضي إعادة الطلب بعد شىر ياحد -9

 

إذا ل  تستطع المجميعة تيفٌر المرض بسبب العجز المالً تكين أيليٌة صرف اإلٌرادات الجدٌدة  -10

للمشريعات من األلد  لؤلحدث بمعنى أن تُمد  األميال للمشريعات التً تع رت أيالً    ت تً بعدوا 

 .المشريعات المتع رة حدٌ ًا بشرط أن ٌكين المشريع لد تمت الميافمة علٌه

إذا ل  تت  الميافمة على المشريع بسبب ضعف الخطة الممترحة، على األعضاء اآلخرٌن أن  -11

 .ٌساوميا فً تعدٌلىا

 

الميافمة على لرض ٌجب أن تيلع من أي ميظف إلى جانب الُممترض يٌكين شاوًدا علٌىا عضي  -12

 (.     19انظر النمطة )متمد  فً العمر أي مسئيل من المجتمع المحلً 

 

بما فً ذلن فتره السماح السابمة على )ٌجب تجىٌز جديل سداد المرض بتفاصٌله يشريط سداده  -13

 .يإعطاء نسخ منه للسكرتٌر يللُممترضٌن (بداٌة تسدٌده

 

يٌجب أن ٌيلع الُممترض يأحد . ٌت  سحب المرض من الحساب البنكً للمجميعة يٌُمد  للُممترض -14

 .ميظفً المجميعة على التحيٌل البنكً

 



  حيل المشريع الُميلد للدخل5000Plusمالحظات ندية 

 

2014إعداد روب وجاٌن جارات فً دٌسمبر    22  
 

 .ٌت  سداد المرض يإٌداعه فً الحساب يتسجٌله بمعرفة الميظف يالُممترض -15

 

يٌت  تفعٌلىا فً الٌي  األخٌر  (أي حسبما تمرره المجميعة)فً الشىر % 1ٌتيجب دفع فائدة بنسبة  -16

يٌت  حساب . من الشىر، يإضافتىا إلى مجميع المبالغ غٌر المسددة فً الٌي  األيل من الشىر التالً

ٌُذكر أن السداد المبكر ٌخفض من لٌمة الفائدة الُمستحمة كما . الفائدة على المبالغ غٌر المسددة فمط

فً أيل  (%1)أن ت خر الدفع ٌزٌد لٌمة الفائدة الُمستحمة حٌث تستمر إضافة لٌمة الفائدة الُمستحمة 

 .كل شىر

 

يٌحدث التع ر فً سداد . ٌؤ ر المتع رين على كل أعضاء الفرٌك يتت  مسائلتى  أما  المجميعة -17

 .المرض حٌن ٌعجز الشخص عن سداد المبالغ الُمستحمة ألك ر من شىرٌن

 

بُحر  من االلتراض حتى ٌُسدد المبالغ المستحمة عن  ال ة : يتت  معالبة المتع رٌن بالعميبات التالٌة -18

إذا تع ر . أشىر بعد تسدٌد المرض األصلً كما ٌحر  من حك التصيٌت فً المجميعة للمدة ذاتىا

العضي فً سداد لرض تت  مصادرة المٌمة الذي عجز عن تسدٌدوا من مدخرات العضي يتُرد بالً 

 .للعضي يٌت  إنىاء عضيٌته (إن يجدت)المدخرات 

 

ٌجب إخطار أحد المتمدمٌن فً العمر أي المسئيلٌن المحلٌٌن بتكيٌن المجميعة حتى ٌمي  بالتيلٌع  -19

يإذا حد ت خالفات ال ٌمكن حلىا بسىيلة يأمان داخل المجميعة ٌجب . على كل االتفالات السابمة

 .طلب اليساطة من أحد المتمدمٌن فً العمر أي المسئيلٌن فً المجتمع المحلً

 

 .على الفرٌك يضع لياعده الخاصة عند تكيٌنه -20
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نموذج التراض                 لالدخار وااللتراضTRUSTمجموعة 

 

. : .....................التارٌخ.: ........................المرضرل  .: .......................المكان

 

 من فرٌك االدخار                                .................................. بالتراض مبلغ بمٌمة........................ألر أنا

يسيف .................................................................فً الشىر بغرض% ......بفائدة

.  بالتمد  الذي أحممهعلما المجميعة حٌطألي  بسداد المبلغ يفمًا للشريط يالمياعد يس 

 

.                                   .......................(بالكمبٌيتراالس  )الُممترض .................................تيلٌع

.                                   .......................(بالكمبٌيتراالس  )الُممترض .................................تيلٌع

.                                   .......................(بالكمبٌيتراالس  )ميظف المجميعة .................................تيلٌع

.                            .......................(بالكمبٌيتراالس  )عضي المجميعة .................................تيلٌع

 

. : .......................المحلًتيلٌع أي خت  أحد المتمدمٌن فً العمر أي المسئيلٌن فً المجتمع 

 

      .......................فً الشىر بتارٌخ......% وذا المرض ٌت  سداده بالكامل بفائدة

                      .............................تيلٌع الُممترض أي الممترضٌن

 ..............................تيلٌع الميظف
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 نموذج تسدٌد المرض    لالدخار وااللتراضTRUSTمجموعة 

. : .......................المرضرل  

. : ............................المرضلٌمة . : ......................المرضتارٌخ 

فً الشىر % ..... شىر بنسبة فائدةأ .............ٌجب تسدٌد مبلغ لدره          فً الشىر فً خالل

                   ................................بداٌة من تارٌخ

 

                      .............................تيلٌع الُممترض أي الممترضٌن

 ................................تيلٌع الميظف

 

تارٌخ السداد الشىر 
الُممرر 

تارٌخ السداد 
الفعلً 

المبلغ الذي 
ت  سداده 

تيلٌع الميظف 
الذي تسل  المبلغ 

لٌمة الفائدة 
% 1للنسبة 

المبلغ المطيب 
غٌر المسدد 

       

       

       

       

       

       

 

: مثال

فً الشىر، يسيف ٌت  % 1 بفائدة نسبتىا 2013 ماٌي 1 بتارٌخ 12000إذا ت  التراض مبلغ 

بلغ   لٌكين مجميع ال2074 يفً الشىر السادس 2070 أشىر بمسط شىري لدرة 6سداده على 

. 12424الذي ت  سداده 

 

تارٌخ السداد الشهر 

الُممرر 

تارٌخ السداد 

الفعلً 

المبلغ الذي 

تم سداده 

تولٌع الموظف 

الذي تسلم المبلغ 

لٌمة الفائدة 

% 1للنسبة 

المبلغ المطوب 

غٌر المسدد 
 

1 31/05/13  -0  120 12120 

2 30/06/13 30/06/13 2070  **********121 10171 

3 31/07/13 31/07/13 1500  **********102 8773 

4 31/08/13 31/08/13 2070  **********88 6791 

5 30/09/13  -0  68 6859 

6 31/10/13 31/10/13 2000  **********69 4928 

 

 غٌر مسدد 4928 فمط فً نىاٌة الستة أشىر يتبمى مبلغ 7640بسبب عد  الدفع أي التع ر ت  تسدٌد 

. لفيائدهباإلضافة 

  


