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 مقدمة
 العرب مؤسسة إنجازأھداف 

دأ " التعلم من خالل الممارسة". وروح الریادة من خالل مب األعمالعالم ل أفضل اتعزیز فھم
 الھم و الدخول الى عالم األعمال.في شؤون أعم على التفكیرتشجیع الشباب باإلضافة إلى 

 المسابقة

احتفال مؤسسة إنجاز العرب السنوي بإنجازات طالبھا وشركاتھم في عبارة عن ان المسابقة ھي 
 جمیع أنحاء الشرق األوسط وشمال افریقیا. 

بالمثول أمام لجنة من  یةالطالب الفرصة للشركاتمؤسسة إنجاز العرب  توفرومن خالل المسابقة، 
 یستمعون إلى كیفیة أداء، والذین تم اختیارھم من قادة رجال وسیدات األعمال، لالمستقلین  امالحك

موضوعة باستخدام معاییر مقارنة بالشركات األخرى خالل كل مرحلة من المراحل وذلك الشركة
  .مؤسسة إنجاز من قبل

وإنما نحاول ، التجاریة في األعمال مسابقةیست فقط ھي ل ان مسابقة إنجاز للشباب رائدي األعمال
 الفردیة تنمیة الشخصیةمع  ككللكل من الفرق  األعمال التجاریة تحقیق التوازن بین اإلنجازات في

 .ألعضائھا

ال یعتبر كافیا من أجل تحقیق  امثیر أو خدمة اأو خلق منتج إدارة شركة ناجحة مادیا وبالتالي، فإن 
كیفیة أداء الشركة والسبب لفھمھم أیضا ضاء الشركة بل یجب أن یعرض أع الفوز في ھذه المسابقة،

 . باالضافة الى النمو الذاتي الذي حصل لھم من خالل خوض ھذه التجربة في ذلك

الجدیدة في جمیع جوانب واإلستفادة من األفكار  تشیر إلى اإلبداعأدلة  عن حكام اللجنة أیضاویبحث 
أن  ن في معرفة إذا ما كان قد توصل الطالب إلى، كما أنھم یرغبووحیاتھم العملیة ركةإدارة الش

 أمر أساسي لنجاح األعمال التجاریة.ھو التحسین المستمر من خالل اإلبداع 

الدلیل بدقة من أجل ھذا المبادئ التوجیھیة الواردة في  باتباعوینبغي أن تقوم شركات الطالب  
ختیار جمیع الشركات المتنافسة على للمسابقة اإلقلیمیة. مما یضمن ا الوصول إلى مرحلة التأھیل

 وفق المعاییر ذاتھا.الصعید اإلقلیمي 

 للمسابقةاألھلیة 

 :تتمكن الشركات من الوصول إلى مرحلة التأھیل ینبغي علیھالكي 
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 المنصوص علیھا في المرحلة األولى " تقریر الشركة". وفقا للشروط ا مكتوباأ. تقدیم تقریر

دوالر أو ما یعادلھ بالعملة المحلیة، إال  3000 والذي یبلغ رح بھعدم تجاوز رأس المال المصب. 
سلط تقریر الشركة الضوء على ینبغي أن یوفي حال تم ھذا التجاوز، (  بإذن من الدول األعضاء

ى أنھ قد تقریر لمراجعة الحسابات أو شھادة تدل عل طلب من الطالب تقدیم). وقد یُ سبب ھذا التجاوز
 ھ قد تم تعویض حملة األسھم مقابلالتوجیھیة لمؤسسة إنجاز وأن للشروط وفقا تم بیع جمیع األسھم

 أو األرباح. الخسائر

الذي فاز في المسابقة المحلیة لنفس العام الذي ستجرى  نفسھ یجب أن یكون الفریق المشارك ھوج. 
 فیھ المسابقة االقلیمیة.

  برنامج انطالقتي الریادیة.ھـ. ال یسمح بمشاركة اولئك الطالب الذین قد شاركوا في 

 التي وضعتھا مؤسسة إنجاز بدقة تامة.اإللتزام بالقواعد د. 

 الحد األدنى واألقصى للسن المسموح بھ للمشتركین:

سنة وأن  16الطالب الذین یمثلون شركاتھم في المنافسة اإلقلیمیة ال یقل عن عمر یجب أن یكون 
) في فقط و مدارس ثانویة الجامعات, و الكلیات طالب ( (وال یوم زیادة)سنة 24ال یزید عن 

ً تاریخ المسابقة. وسیتم دعوة من ھم أكبر أو أصغر   باإلنسحاب تلقائیا من المسابقة اإلقلیمیة. سنا

 الحد األقصى لعدد المشاركین في مسابقة الشركة اإلقلیمیة:

قین ( ویفضل أن یكون من المراف 3-2و طالب،  6ان الحد األقصى لعدد المشاركین لكل شركة ھو 
 ).من ضمنھمالمتطوع 

 تكوین الفرق المشاركة:

تستطیع كل دولة مشاركة ارسال فریق فائز من الجامعات فقط أو المدارس الثانویة فقط أو من 
ة فقط أو فریق من المدارس الثانویة فقط، فان عاالثنین معا. وفي حال تم ارسال فریق من الجام

 طالب ومرافق وموظف من انجاز. تلفریق یجب أن یتكون من سا

ارسال فریقین، احدھما من الجامعات و االخر من المدارس الثانویة، ینبغي أن تقرر وفي حال  
ینقسم الطالب الست المشاركین الى ثالث ممثلین لفریق الجامعات وثالث ممثلین لفریق المدارس 

 مع مرافق لكل فریق و موظف من انجاز. 

 المتطوع نفسھ.ن المرافق ھو مالحظة: یفضل أن یكو •
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 :لمسابقةلاللغة الرسمیة 

 ھي العربیة أو اإلنجلیزیة. المسابقة مراحل ان اللغة المستخدمة خالل جمیع 

لمبادئ العمل  العملیة وفھمھا إنجازاتھا ان تكون جمیع الفرق قادرة على التعبیرعنمن الضروري 
 انھ من غیر المحبذ  استخدامھا.عند الثقة والراحة  بالمزید من ھمشعرتتي اللغة الب األساسیة للحكام 
لذلك ینبغي اختیار اللغة  ، فقطمن أعضائھا  لعضو واحدعلى الكفاءة اللغویة  أن تعتمد الفرق

 المستخدمة بحكمة.

 :بیع األسھم

دوالر  5 قیمة كل سھمتبلغ و -المسموح بیعھا لكل شركة طالبیة من األسھم 600 ھناك ما مجموعھ
كحد أقصى  أو ما یعادلھ دوالر 3000تحصیل ما قیمتھ یعادلھ، مما یعطي الشركة إمكانیة أو ما 

و/ أو قیمة كل سھم بتغییر العدد اإلجمالي لألسھم  یقومویجوز لمكتب إنجاز المحلي أن  رأس المال.ل
أس رال یزید  شریطة أنوھذا أمر مقبول  –بالعمالت  التعاملراه مناسبا وذلك لسھولة بحسب ما ی

تفاصیل متوفرة في مكتب إنجاز المزید من ال. دوالر أو ما یعادلھ 3000 المال اإلجمالي عن
 العرب.

وعائالتھم  یة (الطالب)الطالب الشركة التي یقوم موظفووینبغي أن یكون الحد األقصى لألسھم 
        من  الشركة خارجین عنإلى مستثمرین  %60بیع  بینما یتممن المجموع،  %40ھو  بشرائھا

. وبسبب اختالف حجم شركات الطالب وعدد الموظفین، فإن الحد المعلمین، أو غیرھم األصدقاء،
ختلف من شركة إلى شرائھا قد یبالممكن أن یقوم الموظف الواحد األقصى لعدد األسھم التي من 

 كما ھو موضح في الجدول أدناه. –أخرى 

ھا شراءسھم التي باستطاعتھم حد األقصى لعدد األبإطالع الطالب الموظفین على ال ویقوم المتطوع
 لحجم الشركة. وفقا

( على سبیل المثال، رسالة من المتطوع) على  امكتوب امستندتوفیر إلى الطالب  ضطرقد ی! واتذكر
حملة األسھم  تعویضوأنھ قد تم  لمؤسسة إنجازالتوجیھیة  تم بیع جمیع األسھم تبعا للشروط أنھ قد

 و األرباح.أ مقابل الخسائر
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عدد الطالب 
 في الشركة

الحد األقصى 
المسموح بھ 
من األسھم 

 لكل طالب

الحد األقصى 
المسموح بھ 
من األسھم 

 لكل عائلة

متوسط ما 
یحتاج أن 
یبیعھ كل 

طالب  
مستثمرین ل

من خارج 
 الشركة

ط ما متوس
تحتاج كل 

بیعھ شركة ل
مستثمرین ل

من خارج 
 الشركة

 إجمالينسبة 
ما تبیعھ 

ركة الش
مستثمرین ل

من خارج 
 الشركة

15 5 11 24 360 60.00% 
16 5 11 23 360 60.00% 
17 4 10 21 360 60.00% 
18 4 9 20 360 60.00% 
19 4 9 19 360 60.00% 
20 4 8 18 360 60.00% 
21 3 8 17 360 60.00% 
22 3 8 16 360 60.00% 
23 3 7 16 360 60.00% 
24 3 7 15 360 60.00% 
25 3 7 14 360 60.00% 
26 3 6 14 360 60.00% 
27 3 6 13 360 60.00% 
28 3 6 13 360 60.00% 
29 2 6 12 360 60.00% 
30 2 6 12 360 60.00% 

 

 الشركات؟ كیفیة تقییم

یقل عن مسابقة محلیة واحدة وفازت في ال في ما  شاركتینبغي أن تكون الشركات المشاركة قد 
 وھي:وھناك أربع مراحل للمسابقة  .كأفضل شركة التعدة جو

  النھائي . تقریر الشركة1

  الشركة عرض. 2

 أجنحة العرض وزیارة  المعرض التجاري. 3

 التحكیم . مقابلة لجنة4
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توجیھات شاملة فیما یتعلق بالمراحل المنفصلة أدناه. ویقوم الحكام في كل من ھذه المراحل  تم توفیر
عن  تختلف كل شركةو صیغة للفوز، وال یوجد ھنالك المرحلة. بتقییم جمیع جوانب الشركة في ت

لنقل نقاط قوة  في ماھیة الطریقة المثلى تجتھدأن  علیھا والتي ینبغيغیرھا من الشركات األخرى 
المختلفة وذلك  الفریدة خالل مراحل المسابقة  تجاربھم وإطالعھم علىللحكام،  الشركة أعضاء

 بأفضل السبل.

 للمسابقة المراحل األربع

 تقریر الشركة النھائي: – 1المرحلة 

ھاما  فھو سجال .خالل العامفي العمل  الفریقعن إنجازات  موجزفرصة لتقدیم یعتبر تقریر الشركة 
بھدف دعم عملیة و  من اجمالي العالمات.  %15 وتحمل ھذه المرحلةوھا.لالنجازات التي حقق
المتوخاة فیما یلي الئحة بالشروط التي یجب  ض االرشادات عن األھدافالتحكیم واعطائكم بع

 االلتزام بھا  باالضافة الى بعض المبادىء التوجیھیة الخاصة بالمحتوى،

 الشروط:

تنظیم النشاطات من خالل مكتب  إلى لجنة PDFدیم نسخة من التقریر ببرنامج تق یجب •
یكن ذلك ممكنا  ا لم. وإذمؤسسة انجاز قبل أربعة أسابیع على األقل من موعد المسابقة

ة، یجب أن یتم اإلتفاق على موعد بدیل بین لجنة تنظیم محلیال بسبب تأخر المسابقة
 والدولة العضو ( أنظر التعلیمات للمزید من التفاصیل) النشاطات

 من الممكن استخدام اللغة العربیة أو اإلنجلیزیة لكتابة التقاریر –اللغة  •
ولكن لیس  –( أو أقل من جھة واحدة A4ات صفح 10 یجب أن ال یتجاوز حجم التقریر •

الغالف األمامي أو  10 ال ال تتضمن الصفحاتكما أنھ . أیة ملحقاتب ال یسمح وأكثر)؛ 
 .12ھو ففي الطباعة المستخدم الحد األدنى لحجم الخط . أما الخلفي

 :ویجب أن ییتضمن ما یليالمسموح بھا.  ةالصفحات العشر الغالف اضافة الى ویعتبر •
 م الشركةاس 
  البدء بالعملسنة 
  المعلم/ المعلمینواسم المتطوع/ المتطوعین 
 البلد 

 
 تحتوي الصفحة األولى على الملخص التنفیذي وأن تتضمن: یجب أن •

 اسم الشركة 
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 ھاشعاررمز الشركة و 
 بیان المھمة والرؤیة 
 المنتج/ الخدمة 
  النتائج المالیة ملخص 
 بیان موجز عن أداء الشركة 
 فھرس 

 
( على سبیل المثال، حسابات الربح للشركة حسابات النھائیة الیتضمن التقریر  أن یجب •

تصفیة الشركة). كما وینبغي أن یتضمن  یتم تحضیرھا إلى تاریخووالخسارة، والمیزانیة، 
ارج خشركة، وعائالتھم ، والمستثمرین التقریر عدد األسھم التي تم بیعھا لموظفي ال

المال لتأسیس الشركة.  راس لحصول علىكیفیة اعن شرح توفیر ، باإلضافة إلى الشركة
ینبغي باإلضافة إلى ذلك، أضف الى ذلك وصفا دقیقا للمنتج أو الخدمة التي قاموا بانتاجھا. 

أو محاسب بالتوقیع  التقریر وأن یقوم المتطوعالتحقق من الحسابات التي یتم تقدیمھا في 
 في القسم المالي من التقریر. مالعملة الخاصة بكعلیھا. مالحظة: الرجاء التأكد من استخدام 

 
 :التوجیات

. لة من التقاریر المتكررة للمدراءولیس على شكل سلسوثیقة عمل  على ھیئةالتقریر  یكونأن ینبغي 
 یتسم التقریر بحیث كتابةأنفسھم الطالب  على إنجازات الشركة ، أن یعرض التقریر ویجب

تم استخدامھ في السنوات  نموذج قدوأن ال یكون على أساس  في األسلوب باإلبتكار واإلبداع
فیما یخص  أن یقوم بكتابة تقریر موجزطلب من كل مدیر یومن النھج الموصى بھ ھو أن السابقة. 
في وثیقة واحدة لعرضھا معا بجمع المعلومات  یقوم أحد المدراء وبعد ذلكقسمھ/ قسمھا  نشاطات

توضیح  وأن یتمعلى السواء، ق یكفرالطالب كأفراد ور تطو عملیة وتقدیمھا. وینبغي أن یذكر
ویتم تشجیع كما عضویة الشركة وھیكلھا باإلضافة إلى األنشطة الخاصة التي قامت بھا الشركة. 

 منتج أو الخدمة الخاصة بھم.بعض الصور لل الشركات على وضع 
 

 النقاط األساسیة التي یقوم الحكام بتقییمھا

 المكتوبة على أساس النقاط التالیة: یتم تقییم التقاریر

 اسم الشركة، المھمة، الرؤیة، الشعار، المنتج/ الخدمة.  موجز ألنشطة الشركة لمدة الدورة)
 )موجز للنتائج المالیة، وبیان موجز عن أداء الشركة، فھرس

 التسلیم في الوقت المحدد 
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  عشر صفحات من حجم التقریرطول )A4  ط باإلضافة إلى یتم استخدام جانب واحد فق
 صفحة العنوان والصفحة األخیرة)

 (اسم الشركة، السنة، اسم المتطوع، الدولة الممثلة ) الغالف 
  توقیع المتطوعین على والربح/ الخسارة، والمیزانیة، تقریر الحسابات المالیة (ارفاق

 الحسابات)
 (...یمتاز بالمھنیة، مع المخططات والرسوم البیانیة ) أن یكون على ھیئة وثیقة عمل 
 اإلبداع 
 إضافة الصور 
  العمل الجماعياظھار 
 وصف واضح ودقیق للمنتج أو السلعة 
  ،المالیة، والعالقات العامة، والموارد وأداء العمل بشكل عام (على سبیل المثال، التسویق

 البشریة...)
 كفریق عرض التعلم 
 المستقبل المحتمل للشركة 
 فرصة استدامة عمل الشركة 
 الخطة التسویقیة 

 
 عرض الشركة –المرحلة الثانیة 

 
ھذه المرحلة ھي فرصتكم لتقدیم وتسویق شركتكم لمستثمرین محتملین قد یكونوا من بین الحضور، 

نطباع األول ھو االھمز وھي ایضا المرة األولى التي تلتقون فیھا مع الحكام، لذا فتذكروا ان اال
 من اجمالي العالمات. %25 تحمل ھذه المرحلة

 :الشروط
 اإلنجلیزیة.باللغة العربیة أو باما تقدیم العروض  یمكن 
  كبیر في قاعة.جمھور عادة أمام یتم تقدیم العروض 
  دقائق. 5ان الحد األقصى المسموح بھ لتقدیم العرض ھو 
  م لغة األعمالباستخدا مھنياألسلوب  یكونینبغي أن.  
 لمستثمر محتمل من بین  لتسویق أو لبیع الشركة كةي أن یستخدم الطالب عرض الشرینبغ

 المنتج الخاص بھم. تسویق بدال منكشركة  الجمھور
 طالب في أي وقت.غي أن ال یزید عدد فریق العرض عن ستة ینب 
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 و سیدات الھیئة رجك یظھر فیھا الطالب مھنیة بحیث یرتدي الطالب مالبس أن یجب 
الركبة و قمصان  تكون أقصر منترتدي الطالبات بناطیل أو تنانیر ال  یفضل أن األعمال.

 .مزررة ذات أكمام طویلة
  جھاز  مؤسسة إنجاز لتشغیل الوسائل البصریة أوموظفي  اإلستفادة منیجوز للطالب

 الحاسوب أو في أي نحو مماثل .
 بشكل ة للموسیقى أو التأثیرات الخلفیة سمعیأشرطة الفیدیو واألشرطة ال یسمح باستخدام

   فقط. ط لغرض تجمیليبسی
 

وجھ (لحن الفریق بأفضل  تعبرعنوسیقى التي یشعرون أنھا ع الفرق على اختیار المیشج
بعد انتھاء قبل و، وذلك من أجل استخدامھا عند صعود ونزول الفریق من المسرح أساسي)
 العرض.

 
 :التوجیات

 تسلیط الضوء واإلنجازات األساسیة للشركة. حاول  رض على تلخیص التجاربأن یعمل الع ینبغي
جازاتك. ما تعلمتھ من أخطائك ال یقل أھمیة عن إن، حیث أن ت التي واجھتك خالل العامالتحدیا على

تسویق  وحاول أیضا. لذلك، حاول أن تكون مبدعا بقدر اإلمكانمرحلة ھامة جدا، الھذه  وتعتبر
ال تھدر الوقت والجمھور؛ قم بإقناعھم باإلستثمار في شركتك.  فيمحتملین ستثمرین موبیع الشركة ل
، تي ھي متوفرة في التقریر المكتوب أو في التعریف بأعضاء فریقكالمثال و المالیة  بتقدیم التقاریر

اذا كنت ترید التعریف بفریقك، فافعل ذلك بطریقة خالقة و بأقصر وقت ممكن. تذكر: ال یھم 
 تثمر من یعمل بالشركة، وانما یھتم بالمنتج أو الخدمة وأداء الشركة ككل.المس

 
 

 النقاط األساسیة التي یقوم الحكام بتقییمھا
 یتم تقییم العرض على أساس النقاط التالیة:

 
 ھیكل العرض 
 موجز عن الخبرات واإلنجازات األساسیة 
 المعلومات وتسلسل الھیكل 
 روح العمل الجماعي 
 دفة ودراسة الجدوىالسوق المستھ 
 خطة المسؤولیة اإلجتماعیة 
 مدى كون المنتج صدیق للبیئة 
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  على المجتمع) المنتجأو  الشركةالتأثیر اإلجتماعي (تأثیر 
 ( القراءة من ورقة، الشعور بالثقة، لغة الجسد...) أسلوب التقدیم 
  والمنشوراتالوسائل البصریة 
 (مدى إبداع العرض) اإلبتكار 
 إدارة الوقت 
  یشد اھتمام الجمھوركم 
 فرص االستثمار في الشركة 
 االستدامة وفرص النمو 
 خلق الوظائف 
 شرح المنتج أو الخدمة بشكل واضح 

 

 معرض التجارة/ زیارة األجنحة العرض في المعرض -ة المرحلة الثالث

لتسویق  لجنة التحكیم مع أعضاءلفریق الخاص بك اھي األولى التى یتحدث فیھا المرحلة  ھذه 
بعین اإلعتبار عند اإلستعداد لھذه المرحلة من المسابقة. ینبغي أخذ ذلك . لذلك، تجكم أو خدمتكممن

و تحمل ھذه المرحلة  الخاص بك إلى الجمھور. المنتج تعمل على بیعوخالل ھذه المرحلة یجب أن 
 من اجمالي العالمات. 20%

 الشروط:

أثناء المقابالت مع الحكام. ض العرإلى جناح  أو معلم باإلنضمامواحد یجوز لمتطوع  •
 ویجوز أن یقوم الحكام بعمل مقابلة معھ/ معھا أیضا.

 دقائق. 6تكون مدة المقابلة  •
تقییم طریقة تفحص العرض ومن أجل  بشكل جماعي العرض أجنحةبزیارة  یقوم الحكام •

 العرض تتضمن أجنحة . وینبغي أنعرض أعضاء الشركة للمنتج أو الخدمة والترویج لھا
  تالي:ال

 اسم الشركة 
 الدولة الممثلة 
 (في حال وجدت ) الشركات الداعمة 
  للتجارة) معرض(یتم العرض كما لو تم تقدیمھ في  الخدمةالمنتج و/أو عرض 
 مواد التسویق 
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 (باستثناء الھیكل الخارجي العرض محتویات أجنحةینبغي أن تقوم الشركة بإنتاج وتمویل  •
 ). عربمن قبل انجاز ال الذي یتم توفیره

 
 التوجیات

 
للجمھور.  العرض أجنحة الفرق أثناء العمل عندما یتم افتتاح تتوفر الفرصة أیضا للحكام بمراقبة

تمیز مقصورة وبیع المنتج الخاص بھم. حاول أن تسویق بمراقبة الطالب أثناء  وسیقوم الحكام
تساعد زیارة المعارض  قد( .بالجاذبیة واإلبداعالتصمیم  یتسمالعرض الخاصة بك عن البقیة. وأن 

 )الخاصة بھم. العرض أجنحةالمحلیة الطالب في الحصول على أفكار من أجل 
 

 النقاط األساسیة التي یقوم الحكام بتقییمھا
 على أساس النقاط التالیة: العرض أجنحةسیتم تقییم 
 (... الملصقات، الالفتات، عرض المبیعات) العرض البصري 
 ) الصناعةبراعة ، مدى التطویرمدى اإلبداع، مدى فكرة المنتج أو الخدمة(... 
 اسم وشعار الشركة 
 الدولة الممثلة 
 عینات من المنتج أو شرح واف عن الخدمة 
 و مظھر الفریق روح العمل الجماعي 
 الخطة التسویقیة 
 ( ھل تستطیع بیع المنتج/ الخدمة الخاصة بك بفعالیة؟) أسلوب البیع والترویج لمنتجك 
 بالمنتج دةالجی المعرفة 
 مدى اختراق السوق 
 استخدام التكنولوجیا 
 تسعیر المنتج 
 تنظیم وترتیب جناح العرض 
 مدى القدرة على اقناع الزبائن بشراء المنتج أو الخدمة 
 العروض الخاصة و الدعایة الترویجیة 
 المیزة التنافسیة 

 
 التحكیم لجنةمقابلة  –المرحلة الرابعة 

طرح األسئلة التي تتعلق یتسنى للحكام فرصة من المسابقة بما أنھ  ھاماتعتبر ھذه المرحلة جانبا 
 أجنحةالتي لدیھم بعد قراءة التقاریر وزیارة أي من اإلستفسارات بالشركة باإلضافة إلى توضیح 
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. ومن المرجح أن یقوم الحكام بالتحقق من فھم أعضاء الشركة فیما الخاصة بالطالب عرضال
التي تمكنوا من العامة ما ھیة الدروس ذلك، باإلضافة إلى  وراءالسبب ویفیة أداء الشركة بكیتعلق 
 من اجمالي العالملت. %40و تحمل ھذه المرحلة .السیاق العمليفي  ادة منھا وكیفیة تطبیقھااإلستف

 
المتطوعین أو المعلمین لمدة ال تتعدى وجود أعضاء الشركة بدون  بطرح أسئلة على ویقوم الحكام

 ا یتعلق بالجوانب المختلفة من الشركة الخاصة بھم.فیم دقیقة  15
 

 النقاط األساسیة التي یقوم الحكام بتقییمھا
 سیتم تقییم مقابلة اللجنة على أساس النقاط التالیة:

 ھدف الشركة باإلضافة إلى المھمة والرؤیة 
 یةخطة التسویقال 
 الفھم من وراء أداء الشركة 
 الدروس المستفادة 
  الدروس المستفادة في سیاقات جدیدةالقدرة على تطبیق 
 تطویر المھارات الشخصیة 
 روح العمل الجماعي 
 المعرفة والفھم في كیفیة القیام باألعمال التجاریة 
 البصري، السلوك، نبرة الصوت لغة الجسد ( وضعیة الجسد، التواصل (... 
 القدرة على اإلجابة عن األسئلة الصعبة 
 استخدام التكنولوجیا 
 ور الشركة المالیةالمعرفة بأم 
 والوظائف التوازن بین أعضاء الفریق من الذكور واالناث في المسولیات والواجبات 
 امكانیة النمو والخطط لذلك 
 االستدامة 
 المخاطرة 
 دراسة السوق والجدوى 
 المیزة التنافسیة 
 قابلیة التنفیذ 
 التأقلم 
 أخالقیات العمل 
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الحكام  یدفع المنصوص علیھا ضمن ھذه الشروط تالمتطلباأي من  تلبیة یرجى المالحظة أن عدم
 إلى منع الفریق من المشاركة في المسابقة.  یؤدي ذلك وقد فرض العقابإلى 

 
 وتكون الجوائز للفئات التالیة:

 . المنتج األكثر إبداعا1
 ربح . أعلى 2
 . أفضل خطة تسویق3
 للعام أعمالرجل أفضل . 4
 . أفضل شركة للعام5
 عرض جناح. افضل 6
 . افضل شعار7
 . أفضل اسم شركة8
 . أفضل عرض شركة9

 . أفضل خطة للمسؤولیة اإلجتماعیة للشركات10
 للبیئة ألكثر صداقة. المنتج ا11
 للنمو . المنتج األكثر اإلحتماال12
 .جائزة التواصل االجتماعي13
 أكبر تأثیر اجتماعي. المنتج ذو 14
 . جائزة االبتكار االجتماعي15

 لجوائز لجمیع الفئات المدرجة أعاله أو لبعض الفئات المنتقاة فقط)( یجوز منح ا
 
 
 
 
 

 بعض المالحظات لمشاركتھا مع المتطوعین: 
 
سابقة أو تغطیة من قناة سي ان بي سي في للم DVDالمتطوعین على شریط . إطالع الطالب و1

من  متوقع ھوما  ما ھو متوقع منھم باإلضافة إلىتتكون لدیھم فكرة واضحة عوقت مبكر، لكي 
 التجربة.

CNBC Arabiya: http://www.youtube.com/watch?v=_qnRFrITz2I 

http://www.youtube.com/watch?v=_qnRFrITz2I
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Khawater: http://www.youtube.com/watch?v=sJPRNRl--yE&feature=relmfu 

CNBCArabiya 

:http://www.youtube.com/watch?v=liltj1MqjAI&feature=related 

1st Regional Competition: http://www.youtube.com/watch?v=VlPZN0Y5IEc&feature=related 

2nd Regional Competition: http://www.youtube.com/watch?v=dEhSuCzOgTc&feature=related 

3rd Regional Competition: http://www.youtube.com/watch?v=CWBRfgzXp5M 

4th Regional Competition: http://www.youtube.com/watch?v=UHa-8h9X11I 

 

على  الطالب فكرة رائعة حیث تساعدھي  مج باستخدام ورشة عمل "أنا أبتكر"طالق البرنا. ان إ2
 تدفق األفكار.

 .األقسام. تشجیع المتطوعین على جلب المتخصصین من زمالئھم عندما یقوموا بتقدیم أدوار 3
لھم  لكي یتسنىخالل كل خطوة  على أخذ الصور قسم العالقات العامة تذكیر المتطوعین . على4

 .فیما بعد الصور في التقاریر والعروض الخاصة بھم استخدام
 CSRى الوعي البیئي من خالل برامج المسؤولیة اإلجتماعیة للشركات . تشجیع الطالب عل5

programs والقدرة على النمو. أن یعرضوا أیضا الربح ن یجب، ولك 
كیفیة على  علإلطالالمحلیة  زیارة للمعارض اصطحاب الطالب في تشجیع المتطوعین على. 6

 استراتیجیات التسویق.و عرض االجنحة
 اآلخرونعلى فكرة أفضل بما قام  الحصول فيفیما یلي قائمة بالمنتجات التي قد تساعد الطالب . 7

 .في السابق بإنجازه
من األفضل أن یقوموا  ا للطالب من السنوات السابقة. لكنھأفكار لتقدیم فقطھذه القائمة  * غرض

 الجدیدة والخالقة الخاصة بھم. بتطویر األفكار
 

 سالت للھدایا حقائبال
 أو االلكترونیات اكسسوارات للحاسوب تي شیرت

 اكسسوارات كتبال
 العطور اكسسوارات السیارات

 حفالت و المناسباتإدارة ال لوازم مدرسیة
 بطاقاتال تغلیفال
 قرطاسیةال مالبسال

http://www.youtube.com/watch?v=sJPRNRl--yE&feature=relmfu
http://www.youtube.com/watch?v=liltj1MqjAI&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=liltj1MqjAI&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=VlPZN0Y5IEc&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=dEhSuCzOgTc&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=CWBRfgzXp5M
http://www.youtube.com/watch?v=UHa-8h9X11I
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 ةتدریب على مھارات معین الدعایة و االعالن
 اعادة تدویر االشیاء تصمیم العاب على الكمبیتر

 علب للوازم المكتبیة منتجات سیاحیة
 مجالت مخدات للزینة

 أجھزة لتجمیع المیاه بطاقات بأنواعھا
 الدروس الخاصة ادارة وسائل التواصل االجتماعي للشركات

 اضائة خارجیة صدیقة للبیئة أجھزة كھربائیة
 ركة دعایة واعالنش خدمة تصویر الفیدیو

 شركة تسویق اعادة تدویر 
 بضائع تكنولوجیة خدمة تصویر بالكامیرا

 عصا الكتروني للمكفوفین كتب الكترونیة
 


