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ملخص:  ا
تهدف هذا الدراسة الى القاء الضوء على مفهوم المشاريع ااستثمارية من خال التطرق الى اهميتها واهدافها، 
انواع المشاريع والعوامل المؤثرة فيها،اذ أن نجاح معظمها قائم على التخطيط الجيد ووضع استراتيجية واضحة 

لمشاريع، فهو بشمل عام يبين صورة مفصلة ودقيقة. مما سوف نقف على مخطط ااعمال وأهميته في انشاء ا
تسويقية، الوسيتم عرض مراحل اعدادا والجوانب المتعلقة به ) لتصميم المشروع وتنفيذا وتطويرا في المستقبل، 

مالية(. وخلصت الدراسة الى محاولة تطبيق مخطط اعمال لمشروع انشاء صالون النتاجية، و ااتنظيمية، ال
 .تجميل

 ة: المشروع ااستثماري، مخطط ااعمال، صالون تجميل.الملمات المفتاحي
Resumé: 

 
Cette étude vise à faire la lumière sur le concept de projets d’investissement en 

augmentant l’importance et les objectifs, les types de projets et les facteurs qui les 

influencent, parce que la plupart de ce succès repose sur la bonne planification et la 

stratégie sont clairs et précis. Il se tiendra également sur les travaux de régime et 

de son importance dans la mise en place de projets, il montre généralement une 

image détaillée de la conception du projet et la mise en œuvre et son 
développement futur, et affiche les phases de préparation et les aspects qui lui sont 

liés (marketing, de la réglementation, de la productivité, et financières). L’étude a 

conclu à essayer d’appliquer les travaux de régime pour la construction d’un salon 

de beauté. 
Mots clée: projets d’investissement , business plan , salon de beauté. 
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 أ 

   داة الفعالة للتنميةاا يجعل منها في اقتصاديات معظم الدول  المشروعات ااستثماريةالدور الذي تحتله ان      
ااعداد الجيد لها قبل البـدء فـي تنفيـذها وقبـل اانفـاق عليهـا. وذلـك ان هـذا ااعـداد والدراسـة المتأنيـة مما يتطلب 

اق علـــى المشـــروع يمثـــل علـــى ااقـــل افضـــل الوســـائل اســـتخدام لهـــا درجـــة مبيـــرة مـــن ااهميـــة باعتبـــار ان اانفـــ
 واستعمال رأس مال والموارد ااخرى بمفاءة اقتصادية. 

والـذي يقـوم بدراسـة  صـاحب المشـروع السهل بل هـي انعمـاس لجهـود باأمرليس  مشروع ان عملية انشاء مما   
لـى هـذا العمليـة مخطـط ااعمـال، اذ يعتبـر يطلـق عشـروع مجيـدة لمشـروعه تغطـي مختلـف الزوايـا التـي تتعلـق بال

علــى اتخــاذ القــرارات  صــاحبهاعــدادا امــرا غايــة ااهميــة مونــه يــدرس جميــع الجوانــب المتعلقــة بالمشــروع ويســاعد 
 السليمة التي من شأنها ضمان النجاح في بداية المشروع واثناء نشاطه وحتى في نهاية حياته.

سـنحاول تقـديم فهو يعتبر الرميزة ااساسية لهـذا البحـث،  انشاء المشاريعهمية مخطط ااعمال في أونظرا       
 ةه الباحثتباعتبارا التوجه الذي اختار  انشاء صالون تجميل بواية الوادي.يتمثل في  مقترح ل لمشروعمخطط اعما

 في ذلك من التساؤل التالي: منطلقةلتقديم هذا الدراسة  
ن وادي؟ مشروع إنشاءاعداد مخطط اعمال  يف يم ون تجميل بواية ا  صا

 وتندرج تحت هذا التساؤل اسئلة فرعية تتمثل في:  
 ما ذا نعني بالمشروع ااستثماري؟ 

 فيما يتمثل مخطط ااعمال ؟ وما هي اهميته؟ 

  مخطط ااعمال؟ الازمة لتنفيذ المراحلماهي 

 .هل المشروع اافتراضي لدراستنا التطبيقية قابل للتنفيذ 

موضوع:اسباب ا        ختيار ا
 :إلى مجموعة من اأسباب منها ويرجع اختيار الموضوع

 .الدور الذي يلعبه مخطط ااعمال في انجاح المشروع من الفمرة الى تجسيدها 

 .توافق الموضوع وطبيعة التخصص في مجال انشاء المشاريع 

 .التفمير في انشاء مشروع مستقبا 

موضوع:  اهداف ا
 رجوة من دراسة هذا الموضوع في:  تتمثل ااهداف الم

 .ابراز مفهوم مخطط ااعمال واهميته وميفية اعدادا 

 .اعطاء فمرة عن ميفية انشاء مشروع 

 .التأميد على أن اعداد مخطط اعمال للمشاريع ااستثمارية يساعد في تفادي فشلها 
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موضوع:  اهمية ا
 وتممن اهمية الموضوع في:

 .توضيح المفاهيم المتعلقة بمخطط ااعمال 

 .توضيح المراحل التي يمر بها المشروع عند التفمير في انشاءا 

 .يساهم في تقديم الوعي حول اهمية اعداد دراسة لمشروع استثماري 

بحث:  منهج ا
لموضـوع. ممـا علـى المـنهج الوصـفي التحليلـي وذلـك لمائمتـه لمتطلبـات ا لقـد اعتمـدنا فـي انجازنـا لهـذا الموضـوع

 استعملنا استبيان من اجل تحليل السوق معرفة رأي المجتمع في حول المشروع.
بحث:  خطة ا

 و لإجابة على التساؤات الفرعية تم تقسيم المذمرة الى فصلين ااول نظري، والثاني تطبيقي، مالتالي:
ل حــول: مفــاهيم اساســية حــول حمـل الفصــل ااول عنــوان: آليــات انشــاء مشــروع وتضــمن اربعـة مباحــث مــان ااو 

المشــروع ااســتثماري ) تعريفــه، اهميتــه واهدافــه، انواعــه، والعوامــل المــؤثرة فيــه(. بينمــا مــان الثــاني حــول مخطــط 
ااعمــال) تعريفــه، خصائصــه، اهميتــه، مموناتــه، مراحــل اعــداا(، فيمــا مــان الثالــث والرابــع حــول عناصــر مخطــط 

 لتنظيمي، المخطط اانتاجي، المخطط المالي(.ااعمال )المخطط التسويقي، المخطط ا
مخطـط اعمـال مشـروع وتضـمن اربعـة مباحـث مـان ااول  إعـدادااطـار التطبيقـي وحمل الفصل الثـاني عنـوان: 

حول تقـديم المشـروع المقتـرح، والثـاني حـول المخطـط التسـويقي للمشـروع المقتـرح، امـا الثالـث مـان حـول المخطـط 
 ح، ومان المبحث الرابع حول المخطط المالي للمشروع.التنظيمي للمشروع المقتر 

دراسة:  صعوبات ا
 هي: دراسة هذا المشروعإن أبرز الصعوبات التي واجهتنا في 

 عدم توفر البيانات والمعلومات الدقيقة المتعلقة بالمشروع التي تعمس لنا الواقع. -  
 يه، حفاظا على سرية المعلومات.أصحاب المشاريع المشابهة على المساعدة والتوج امتناع  -  
 موضوع تسيير المشاريع.قّلة الدراسات التي تناولت   -  
 .دراسة المشروعفي  قلة الوقت، ما جعلنا نقصر - 
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يد  تم
المشاريع ااستثمارية في اقتصاديات معظم الدول دورا بالغ اأهمية مون أنها تشمل الجزء اأمبر من  تحتل    

حياة المؤسسة واأفراد اللذان يشمان عصب ااقتصاد، والحرمة اإنتاجية، فا يممن أن يقوم أي اقتصاد لبلد ما 
 غيرة والمتوسطة والمبيرة. إا إذا مانت هناك سياسة اقتصادية موضوعية لخلق المشاريع الص

وبهذا أصبح خال انشاء أي مشروع استثماري، على المستثمر قبل أن يخوض أي تجربة استثمارية، يشترط    
عليه إخضاع الفمرة ااستثمارية للدراسة ووضع مخطط أعمال لضمان سير عملية التنفيذ والتحقق من مردودية 

 المشروع واحتماات نجاحها. 
 الفصل سنحاول التطرق الى المباحث التالية: من خال هذا
مبحث ااول  : مفاهيم اساسية حول المشروع.ا
ي ثا مبحث ا  مخطط ااعمال. مفهوم: ا

ث: ثا مبحث ا  المخطط التسويقي والتنظيمي ا
رابع: مبحث ا  المخطط اانتاجي والمالي. ا
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مشروع يم اساسية حول ا مبحث ااول: مفا  ا
يبدأ أي مشروع استثماري ناجح بفمرة قابلة للتطبيق، فالمشروع يعتمد على استغاله لأفمار والفرص       

ااستثمارية المتاحة في اأسواق وترجمتها إلى سلع وخدمات تشبع احتياجات المستهلمين وتحقق في نفس الوقت 
 ،هأهدافو ف تعاريف المشروع ااستثماري العائد المرضي للماك. وفي هذا النطاق سنحاول التطرق إلى مختل

  .والعوامل المؤثرة في المشروع انواع 
ب ااول: تعريف مط مشروع ا  ا

 لقد تعددت التعاريف حول مفهوم المشروع بتعدد واختاف وجهات النظر ونذمر منها:    
  لفمرة محددة تتصرف ملمة مشروع أغراض التحليل المالي وااقتصادي وااجتماعي، الى مل مقترح

عدة اهداف على ان رة معينة للوصول الى هدف معين او استخدام بعض الموارد ااقتصادية بطريقة معينة ولفت
 .1تزيد ايرادات المشروع على تماليف انشاؤا وتشغيله

  مما يممن تعريف المشروع على انه: ائتاف عناصر اقتصادية واجتماعية وبيئية لبناء ميان اقتصادي
القيام بإجراء عمليات تحويل معينة لمجموعة من الموارد ااقتصادية الى اشمال مائمة احتياجات يستطيع 

2اطراف ذات مصالح في المشروع
 

  ويعرف ايضا على انه: هو عبارة عن مجموعة من ااعمال المترابطة يتم تنفيذها بطريقة منظمة له نقطة
النتائج المحددة والمطلوبة لتحقيق اهداف المشروع بمفاءة بداية ونقطة نهاية محددتان بوضوح، وذلك لتحقيق 

 .3وفعالية
  لــب للعمــل، يرغــب ااســتثمار فــي إنتــاج اميــان اقتصــادي يســمح لمــل شــخص مــادي ط عــرف علــى أنــهيمــذلك

السلع وتقديم الخدمات بصفة فردية أو جماعيـة ولحسـابه الخـاص إذ يممـن أن تنشـأ مـن طـرف شـاب أو مجموعـة 
تمــــس مافــــة قطاعــــات النشــــاط ااقتصــــادي ونطاقهــــا يممــــن أن يحــــدد بعــــدد العمــــال أو حجــــم مــــن الشــــباب وهــــي 

4ااستثمارات
 

  بإدارة المشاريع، اا ان  ةرغم تعدد التعاريف الصادرة من الباحثين والمختصين والهيئات الدولية المعني
المشروع في ابسط معانيه يممن ان يعرف على انه منظمة لتنفيذ مجموعة من اانشطة المنظمة لتحقيق هدف 

 . 5معين في فترة زمنية معينة وباستخدام موارد متنوعة
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ل التي يتخذها بتعدد اآراء والتعاريف في تحديد مفهوم المشروع، نظرا لتعدد الجوانب وااهداف وااشما    
المشروع فملها تجمع على طبيعة المشروع ااقتصادي ويممن اجمال تعريف المشروع ااستثماري ااقتصادي 
على انه: مل تنظيم له ميان حي مستقل بذاته يملمه ويديرا او يديرا فقط منظم يعمل على التأليف والمزج بين 

مة او مجموعة من السلع او الخدمات وطرحها في السوق عناصر اانتاج ويوجهها إنتاج او تقديم سلعة او خد
 . 1من اجل تحقيق اهداف معينة خال فترة زمنية معينة

ثا ب ا مط مية :يا دافو  ا مش ا  وعر ا
مشروع مية ا  اوا: ا

  2تممن أهمية الدور الذي يممن للمشروع أن يلعبه في ااقتصاد في النواحي التالية:
 جديدة.مصدر جيد لخلق فرص عمل  -

 حاضن للمهارات واإبداعات الجديدة. -

 تغذية المشروعات المبيرة باأفمار الجديد. -

 القدرة على التميف واستغال المدخرات البسيطة. -
يا مشروعثا داف ا  : ا
 3اي مشروع من المشروعات عادة ما يمون له اربعة مجموعات من ااهداف هي:     

سياسية: -1 داف ا  مجموعة من اا

 .ايجاد قاعدة اقتصادية تعمق ااستقال الوطني اقتصاديا 

 .ماأمن الغذائي. زيادة القدرات اامنية 

 .تغيير نمط وسلوميات البشر وانتظامهم في ميانات ومشروعات تجعل منهم قوة فاعلة 

 .تعزيز القدرات التفاوضية للدولة 

داف ااقتصادية: -2  مجموعة من اا

 .تعظيم الربح 

  اانتاج السلعي والخدمي.زيادة 

 .)زيادة قدرة ااقتصاد الوطني على تشغيل عوامل اانتاج)العمالة، المال، اارض، اادارة 

 .)رفع القيمة ااقتصادية للموارد الطبيعية الوطنية )وخاصة تلك التي لم تمتد اليها ايدي ااستخدام 

 مل اانتاج.زيادة قدرة المشروعات على ااستخدام اامفأ وااعلى لعوا 

 .زيادة قدرة جهاز اانتاج الوطني على اتاحة مزيد من السلع والخدمات 

                                                           

1
جدوى ااقتصادية اتخاذ عبد المطلب عبد الحميد،    قرارات ااستثماريةدراسات ا  .  19، ص2006، الدار الجامعية، ااسمندرية،ا

2
صغيرة،عماد ابو رضوان،    مشروعات ا تي تواج ا تحديات ا متوسطة فيمداخلة ضمن الملتقى الدولي حول:  ا صغيرة و ا مؤسسات ا يل ا بات تأ  متط

عربية دول ا  .629، ص 2006أفريل 18-17، ، جامعة العلوم التطبيقية اأردنية، عمان، اأردنا
3
مشروعاتمحمد محمود العجلوني، سعيد سامي الحاق   جدوى ااقتصادية وتقييم ا  . 23_ص20، ص2010، دار اليازوري، عمان، ااردن، ، دراسة ا
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 .تعميق التصنيع المحلي للخامات المحلية والسلع الوسطية المنتجة محليا لزيادة قيمتها المضافة 

 .تحقيق قدر مناسب من عاقات التشابك والترابط وااعتمادية المتبادلة 

 وجه النشاط ااقتصادي الحالية.أو  توفير ما تحتاجه الصناعات 

داف ااجتماعية: -3  مجموعة من اا

 القضاء على مافة اشمال البطالة. -

 التنمية ااجتماعية وااقتصادية تطوير هيمل القيم ونسق العادات والتقاليد) بالشمل الذي يتوافق مع احتياجات -

 ع(.والقضاء على مافة السلوميات الضارة المدمرة للفرد والمجتم 

تحقيق التنمية ااجتماعية المتوازنة بين مختلف مناطق الدولة) استخدام المشروع مأداة لإسراع بتنمية  -
 وتطوير 

 بعض اقاليم الدولة ورفع معدل التحضر في المتخلف منها(.

 تحقيق ااستقرار ااجتماعي)باإقال من حاات القلق ااجتماعي وذلك بتوفير احتياجات افراد المجتمع(.     -

 تحقيق العدالة في توزيع ثروة اامة. -

 اذماء روح التعاون )بين المتعاملين في المشروع والمؤسسات وبقية افراد المجتمع(. -

وجية: -4 و ت داف ا  مجموعة من اا

في احداث التقدم التمنولوجي بتقديم النموذج اامثل الذي يتم ااخذ وااقتداء به من جانب المساعدة  -
 المشروعات المماثلة والمنافسة.

 تطوير التمنولوجيا واساليب اانتاج المحلية لتصبح اقدر على الوفاء باحتياجات الدولة واافراد. -

 للظروف المحلية.تطويع واستيعاب التمنولوجيا المستوردة لتصبح مناسبة  -

 توفير اانماط وااساليب التمنولوجية الجديدة المناسبة احتياجات النمو والتنمية بالدولة.    -
ث: ثا ب ا مط واع ا مشروع ا   ا

يممن النظر الى المشاريع وتقسيمها الى انواع متعددة ولمن اختصارها الى نوعين هما من حيث الملمية ومن    
 حيث النشاط ااقتصادي يعطينا فمرة عن انواع المشروعات نوجزها في ما يلي:

ية: .1 م مشاريع حسب ا واع ا 1 ا
 

 يممن تقسيم المشاريع على اساس الملمية الى ثاثة انواع هي:
اي يمتلمها القطاع الخاص او افراد من مجتمع وبالتالي تعود الخسارة او اارباح على  مشاريع خاصة:1.1

 مالميها من اافراد.

                                                           

1
مشاريعحسين اليحي وآخرون،    يل وتقييم ا  . 11_ص8، ص2009، الشرمة العربية المتحدة للتسويق والتوريدات، القاهرة، مصر، تح
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عامة2.1 مشاريع ا اي المشاريع التي تعود ملميتها الى الدولة و بالتالي يعود النفع منها على جميع افراد  :ا
المجتمع. اذا تمخض عنها نفع، ويتحمل جميع افراد المجتمع الخسارة اذا ما منيت هذا المشاريع العامة 

 بالخسارة.

طة:3.1 مة. وتأتي اهمية هذا التقسيم في اي تعود ملميتها الى الدولة واافراد على اساس المشار  مشاريع مخت
دراسة المشاريع نظرا ان المشاريع الفردية والتي تعود ملميتها لأفراد، يمون هدفها ااول تحقيق اارباح او 
العائد المالي استثماراتهم. اما المشاريع المملومة من قبل الدولة، فالهدف منها ليس تحقيق اارباح بل تحقيق 

موع افراد المجتمع. وبالنسبة للمشاريع المختلطة بين القطاع الخاص والدولة، فأحيانا مثيرة المنفعة العامة لمج
تمون ااستثمارات المطلوبة مبيرة، فتقوم الدولة بتوفير حصة من جانبها لتشجيع القطاع الخاص على الدخول 

 في مثل هذا المشاريع.

ة هل هو مشروع خاص يمتلمه اافراد ام هو مشروع مما تقدم نرى اهمية معرفة المشروع من حيث الملمي     
عام يقدم سلع وخدمات عامة وتمتلمه الدولة او هو مشروع مختلط ان الملمية تحتم وضع المعايير المالية 
ومعايير الربحية او المعايير ااقتصادية لدراسة جدوى المشروع وبالتالي اتخاذ القرار بتنفيذ المشروع او التخلي 

 .   عن تنفيذا

شاط ااقتصادي.2 مشاريع حسب ا واع ا  ا

 1 يممن تقسيم المشروع حسب النشاط ااقتصادي الى ثاثة انواع رئيسية هي:     
ي: 1.2 قطاع ااو وتشمل المشاريع في هذا القطاع مشاريع استغال ااراضي الزراعية او استصاح مشاريع ا

 الطبيعية او استغال مساقط المياا او انشاء قنوات الري وبناء السدود.ااراضي او استخراج المعادن والثروات 

اعي:  2.2 ص قطاع ا تشمل مختلف المشاريع المنتجة للسلع مثل المشاريع الصناعية الخفيفة مشاريع ا
ممشاريع صناعة الصابون، والصناعات الجلدية والغذائية، ومشاريع الصناعات الثقيلة مثل الحديد 

 والصلب،.....الخ.

خدمات: 3.2 ويشمل هذا القسم مشاريع خدمات السياحة، ومشاريع الطرق او وسائل ااتصاات مشاريع قطاع ا
السلمية والاسلمية والمطارات والموانئ، ومشاريع التعليم والصحة، والطاقة وتوليد المهرباء، وتوزيعها، ومشاريع 

 ي. مما يشمل هذا القسم بالطبع المشاريع التجارية.توفير المياا للمدن، ومشاريع الصرف الصح

وتنبع اهمية التقسيم السابق للمشاريع نظرا أهمية القطاع ااقتصادي الذي سينفذ المشروع فيه، فان دراسة     
فمرة المشروع على خلفية القطاع ااقتصادي لها اهمية مبيرة في التعرف على النشاطات ااقتصادية المماثلة ل

خاصة فيما يتعلق بدور المنافسين ان وجدوا او مدى توفر الخدمات الازمة وع، ومدى نجاح تنفيذا. المشر 
 للمشروع من طرق وموانئ وطاقة وايدي عاملة ماهرة. 

 

                                                           

1
 . 11ص، مرجع سابق، حسين اليحي وآخرون  
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ث:  ثا ب ا مط مشروع  ا مؤثرة في ا عوامل ا  ا
 1: هناك بعض العوامل المؤثرة في طريقة تسيير المشاريع ااستثمارية ومن أهمها

شاط:1 وع ا يعتبر من أهم العوامل المؤثرة على السياسة التي يسير عليها المشروع ااستثماري و المقصود  .
بنوع النشاط هنا هو طبيعة اأعمال التي يباشر ها المشروع. مما يعبر عن اأصول التي يحتاج إليها هذا 

اأموال ااستثمارية في اأصول، ويؤثر النشاط، فهناك بعض المشروعات التي تحتاج إلى مقادير معينة من 
نوع النشاط على تمويل احتياجات المشروع على عملية الرقابة الازمة، وتظهر اأهمية في قطاع الهيئات 

 المالية مالبنوك التجارية على أوجه الخصوص.
مشروع:2 زمة وأيضا ويؤثر بصفة خاصة على التمويل، أي سد احتياجات المشروع من اأموال الا .حجم ا

درجة الرقابة المطلوبة، وملما مبر حجم المشروع ملما تعقدت الرقابة، ملما ازدادت أهمية ااعتماد على التنظيم 
المحاسبي والميزانية التقديرية موسيلة إدارية للرقابة ملما زاد حجم المشروع أو ملما انخفضت إدارة المشروع عن 

ان المشروعات المبيرة يسهل عليها الحصول على اأموال شخصية أصحاب راس المال، ومن جهة أخرى ف
الازمة لها للتوسع ولمواجهة الظروف الطارئة، أن مبر الحجم مرتبط بقوة المرمز المالي مما يزيد ثقة الناس 

 واطمئنانهم لهذا المشروعات.
ي:3 و قا ل ا ش  المسؤولية المحدودة ويؤثر بدرجة مبيرة على معظم أوجه النشاط المالي للمشروع فمثا .ا

للمساهمين في المساهمة تزيد المشروع فرصة الحصول على مقادير مبيرة من اأموال، مما انه من ناحية أخرى 
فان الشرمة هي الشمل القانوني المناسب للمشروع المبير الحجم، وفي هذا الصدد يجب على أصحاب المشروع 

 ة للمشروع وأهم الجوانب القانونية وهي:أو من ينوب عنهم أن يأخذوا الجوانب القانوني
 .التأمد من مشروعية إقامة ااستثمار 
 .صياغة العقود الهامة في بداية المشروع 
 .تحديد الشمل القانوني لاستثمار المفتوح 
واختيار أحد اأشمال القانونية يرتب حقوق والتزامات قانونية على المشروع ويرتب ضرورة التصرف في حدود    

أو يرتب حدود التصرف بشمل آخر، فالشمل القانوني يعطي للمشروع مميزات معينة، فشرمات اأموال  معينة
تمتاز على شرمات اأشخاص في أن اأولى يممنها أن تحصل على قروض ميسرة وطويلة اأجل، بينما 

 موال.شرمات اأشخاص قد تواجه صعوبة في ذلك، وهذا أن البنوك تثق بصورة أمبر في شرمات اأ
 
 
 
 

                                                           

1
مشاريع ااستثماريةمحمد قويدري،    جدوى ومعايير تقييم ا  .57، ص1997، رسالة ماجستير، جامعة الجزائر، اسس دراسات ا
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ي: ثا مبحث ا وم  ا  مخطط ااعمالمف
ب ااول: تعريف مخطط ااعمال مط  ا

حظي موضوع مخطط ااعمال باهتمام العديد من المتاب والباحثين نظرا للدور الذي يلعبه هذا ااخير في    
نجاح واستمرارية المشاريع، لهذا فقد تفنن هؤاء الباحثين والمتاب في اعطاء تعاريف متعددة حول مخطط 

 ااعمال منها:
 المؤّسسة أو باعث مشروع لبلوغ أهداف مضبوطة خال  استراتيجيةوثيقة عمل تضبط  يعتبر مخّطط اأعمال

مالية محددة، المتعّلقة بمجاات نشاطها )المنتجات والخدمات والّسوق وبوسائل بشرية وتقنية و مدة زمنية 
 1: يعتبر أداة تصّرف تعتمد خاصة عندوالّتسويق واإنتاج والتّنظيم ...(، مما 

 ،إحداث مؤّسسة جديدة 
 جديد، عرض خدمة أو منتوج 
 ،امتساح سوق جديدة 
 ،إبرام اتّفاقية تعاون صناعية أو تجارّية 
 .البحث عن شرماء لتمويل المشروع 

  هو وثيقة رسمية تحضر وتطور لوصف العمل الذي يتم اعدادها من اجله وتستخدم لفحص جوانب الجدوى
نشطة والعمليات من فمرة هذا العمل ومذلك للحصول على التمويل المناسب وايضا مخارطة طريق لأ

 .2المستقبلية
 ااساسية ورقة تقريبا والتي تقدم العناصر  30الشمل المتابي للمشروع، ويتمثل في وثيقة تشمل حوالي  هو

للمشروع، اضافة الى طبيعة النوع وفرص المشروع مستندة الى تحليل السوق والمنافسة، والمجموعة)فريق العمل( 
 .  3الازمة إنجاز المشروع ورؤيته المستقبليةوتماسمهم بالمشروع. المواد 

 4مخطط ااعمال هو اسقاط للمستقبل وربط للوسائل المسخرة من اجل تجسيد الرؤية المستقبلية. 
  يتم في مخطط ااعمال تحديد او توضيح جوانب متعلقة بالمشروع من جانب التسويقي والمالي واانتاجي

5ى ااجابة على ااسئلة التالية:والموارد البشرية مما تسعى الخطة ال
 

 اين نحن اان؟ -

 واين سنذهب؟  -

 وميف سنصل الى نقطة ما؟ -

                                                           

1
جاح مخطط اأعمال، فاطمة قبة،    ضمان  ية  آ ات ... حاض الثالثة حول المقاواتية فرص وحدود مخطط ااعمال، مداخلة ضمن اايام العلمية الدولية ا

 .4، ص2012أفريل  17/18/19الفمرة اإعداد و التنفيذ، جامعة محمد خيضر بسمرة، أيام: 
2
صغيرة،طاهر محسن منصور الغالبي،    متوسطة وا ظمات ااعمال ا  .210، ص2009، 1دار وائل للنشر والتوزيع، ط ادارة واستراتيجية م

3
 Michel coster, Entrepreunariat, pearson Education, paris, 2009, p134.       

4
 .134نفس المرجع، ص  

5
ظمات ااعمال،بال خلف السمارنة،    ريادة وادارة م  . 111، ص2008، عمان ااردن، 1دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة،ط ا
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يتمثل في مونه ذلك الملف الذي يستعرض مستقبل المؤسسة، فهو يقدم ومتعريف شامل لمخطط ااعمال    
بمختلف جوانبه، السوق الحالة المستقبلية المفترضة للمشروع الذي يأخذ بعين ااعتبار مل العناصر المتصلة 

المنتجات، المنافسة، السياسة التجارية، استراتيجية التسويق، ااتصال، محاور التطوير، الموارد البشرية والمالية 
 .1الضرورية

ي: خصائص  ثا ب ا مط مية ا  مخطط ااعمالوأ
 اوا: خصائص مخطط ااعمال

 بعد ان تعرفنا على مخطط ااعمال يممن ان نبرز خصائصه ومميزاته مالتالي:    
في اطار تجربة وخبرة طويلة في العمل في مجال ااعمال الصغيرة ووضع خطط العمل قدم الباحثان   

Gumer وRich ثمرين على المساهمة في عرض لخصائص مخطط ااعمال التي تممن ان تشجع المست
   2ن تلخص ادناا ما يعتبر هيئة او نمط خطة العمل الناجحة:ممن ايالتمويل و 

 يجب ان ترتب على نحو مناسب، مع ملخص تنفيذي وقائمة محتويات، وفصول في ترتيب ونمط صحيح. -

يجب ان يمون بطول وامتداد صحيح، ومظهر صحيح ا طويلة وا قصيرة، ا مغرقة بالوهم والخيال وا  -
 ممتلئة بتخمة زائدة.

 ي معنى للذي سوف ينجز من قبل المؤسسين والمنظمة وتوقعاتهم للثاثة او الخمس السنين القادمة.ان تعط -

 ان توضح بصورة ممية ونوعية طبيعة الفوائد التي يحصل عليها المستخدمين لمنتجات وخدمات المنظمة. -

 ان تعرض ادلة قوية على اممانية عرض المنتجات في السوق ومذلك بيع الخدمات. -

 بت ااهلية المالية للخيارات ااساسية لبيع المنتجات والخدمات.ان تث -

يجب ان توضح وتتبرر مستوى تطوير المنتج الذي سيقدم وان تصف بشمل مناسب من التفصيل عمليات  -
 التصنيع والملف المرتبطة بها.

 يجب ان تصور الشرماء مفريق وبخبرات مديرين مع مهارات اعمال متممة ومساعدة. -

 توحي مستوى ملي وعالي من التثمين المممن لمنتجات العمل ومذلك لطبيعة عمل الفريق. يفترض ان -

 يجب ان تحوي تنبؤات واسقاطات مالية صادقة، مع معطيات اساسية للتوضيح موثقة. -

ان توضح وترى ميف يحصل المستثمرون على عوائد خال الثاث الى السبع سنوات مع تقديرات مناسبة  -
 لرأس المال.

ان تعرض بطريقة متفتحة وبإممان احتمالي عالي للحصول على عوائد مالية لتجنب فقدان الوقت  يجب -
 وتضاءل اموال المنظمة.

                                                           

1
جزائر، –مخطط ااعمال لطرش الطاهر،    متوسطة في ا صغيرة وا مؤسسات ا شاء ا ميت في مسار ا اصر ااساسية وحدود ا مداخلة ضمن اايام ع

، 2012أفريل  17/18/19العلمية الدولية الثالثة حول المقاواتية فرص وحدود مخطط ااعمال، الفمرة اإعداد و التنفيذ، جامعة محمد خيضر بسمرة، أيام 
 .5ص

2
 .216طاهر محسن منصور الغالبي، مرجع سابق، ص  
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وعلى العموم فان مخطط ااعمال يتطلب الوضوح والسهولة والترميز على ااولويات حسب ااهمية ويرى    
( 40( الى )30طويلة تفصيلية وان تمون بحدود ) اغلب الباحثين ان الخطة الجيدة والفعالة يفترض ان ا تمون

 صفحة مرتبة ومنظمة بطريقة منهجية واضحة.
ي مية مخطط ااعمالثا  ا: ا
تتمثل اهمية مخطط ااعمال في توفير المعلومات الضرورية المتعلقة بالمؤسسة لفائدة المقرضين والمستثمرين   

اك عدة اسباب مهمة تجعل من مخطط ااعمال ضروري والموردين، حيث يوضح مصداقية المشروع وجدواا وهن
 1وتتمثل في:

عملية التخطيط تدعم عملية ااعداد حيث ان المحاور المبرى للتخطيط تؤدي الى طرح العديد من ااسئلة  -
والمشمات والتي يممن تجاوزها عندما يتحقق المشروع وبالتالي تساعد عملية التخطيط على اايمان امثر 

 مشروع واممانية نجاحه.بديمومة ال

مخطط ااعمال هو اداة اتصالية يساعد على اقناع البنك بديمومة المشروع واممانية توسعه وهو يؤثر على  -
 قارئه للتصرف واعطاء قرض او منح دين او المشارمة في عملية ااستثمار.

حيث يحدد ااهداف  الم التي يممن ان تشغلها المؤسسةيساعد مخطط ااعمال على تحديد بعض المع -
 وعندما تبدأ المؤسسة نشاطها يممن تقييم هذا ااهداف بالنية 

 .للمردودية الحقيقية
ات مخطط ااعمال و ث: م ثا ب ا مط  ا

 2 يتمون مخطط ااعمال من العناصر التالية:
رئيسية: -1 صفحة ا وان المنظمة والتي تتضمن ايجاز عن مافة العناصر الرئيسية بالخطة من حيث اسم وعن ا

وطبيعة ااعمال ومافة ارقام الهواتف والموقع االمتروني والحاجات المالية، من اسهم وديون وثيقة متعلقة 
 بالضمان لطبيعة المنظمة بالملمية العائدة اصحاب الفمرة.

رة:-2 ف خص ا يتمون الملخص من ثاث الى اربعة صفحات متضمنا تلخيص عن وصف لمفهوم ااعمال  م
 انات عن الفمرة التي تم تجميعها. سواء تتعلق باستراتيجية التسويق، المالية واجراءات البيع.وبي

بيئة:-3 اعة وا ص يل ا الذي يتم من خاله تحديد مافة التغييرات المتعلقة بالبيئة وجمع المعلومات  تح
 الضرورية التي تساعد في تحليل البيئة والصناعة من خال دراسة عدة متغيرات ومنها:

 والتي تتعلق بمستويات الدخل والتوزيع الديمغرافي وحجم البطالة. ااقتصادية: -
ثقافية: -  ات الثقافية والسمانية وااتجاهات والعادات والتقاليد.والتي تتعلق بالتغير  ا

                                                           

1
متوسطة،شوقي الجباري، شرقي خليل،    صغيرة وا مشروعات ا يات بعث ا مرافقة عم ة  ية فعا آ ي  تفاع مداخلة ضمن اايام العلمية  مخطط ااعمال ا

 .  11، ص2012افريل17،18،19الدولية الثالثة حول المقاواتية، فرص وحدود مخطط ااعمال، الفمرة، ااعداد، والتنفيذ، جامعة محمد خيضر بسمرة، ايام 
2
مية_ مجدي عوض مبارك،    ع مداخل ا ماذج وا يم  وا مفا ريادة في ااعمال _ا ، 147، ص2009ديث للنشر والتوزيع، عمان، عالم المتاب الحا
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وجية: - و ت  والتي تتعلق بمافة التطورات التمنولوجية وميفية ااستفادة منها في تحسين الخدمات للزبائن. ا
ية: - و قا تغيرات ا دراسة متطلبات الصناعة والمرتبطة بمافة التطورات في التشريعات واانظمة ومذلك يتم  ا

التعرف من خاله على حاجات الزبائن والمتنافسين الجدد ومناطق القوى والضعف لديهم والتهديدات  التي تبين
 المحتملة من المتنافسين.

حيث يتم توضيح مهمة ااعمال وطبيعة المنتجات والخدمات التي تقدمها المنظمة والموقع وصف ااعمال:  -4
حتاجها والحاجة الى الطاقة المهربائية والطبيعية ااقتصادية والديمغرافية ووقوع البناء المستخدم والمعدات التي ي
 لموقع المشروع والتي تتضح فيما يلي:

 ااتجاهات العالمية والدولية المتعلقة بالنواحي ااقتصادية والتمنولوجية والسياسية والشرعية. -
 مجموع المبيعات في آخر خمس سنوات لنفس الصناعة.  -
 نمو في نفس قطاع اانتاج.حجم ال -
 نقاط القوة والضعف لدى الشرمات المنافسة. -
 ااتجاهات الموجودة في السوق. -
  .خصائص المستهلمين المحليين -
يات:  -5 عم تاج او ا وهي تتضمن مافة ااجراءات المتعلقة باإنتاج والتماليف المعدات واآات التي خطة اا

التخزين والمواد ااولية المزودين، ومذلك خدمات ما بعد اانتاج والبيع والصيانة يحتاجها المشروع، واجراءات 
 1وتشمل:

 هل ستتولى ااشراف على مافة مراحل اانتاج مع ااخرين؟ -
 اذا مان بعض مراحل اانتاج سوف تنجز من قبل ااخرين لماذا؟ -
 لماذا تم عمل عقود اانتاج مع ااخرين؟ -
 يات اانتاج من خال العقود؟ماهي تماليف عمل -
 ماهي خطوات ومراحل تنفيذ عمليات اانتاج؟ -
 ماهي المعدات التي تحتاجها مباشرة لتنفيذ اانتاج؟ -
 ماهي المواد الخام التي تحتاجها مباشرة لتنفيذ اانتاج؟ -
 من هم المزودين للمواد الخام وماهي التماليف؟ -
 ماهي تماليف عمليات اانتاج؟   -
 ماهي تماليف المعدات المستقبلية التي تحتاجها. -
 ماهي آلية تخزين المواد الخام؟ -
 ماهي آلية تخزين نقل المواد الخام؟ -

                                                           

1
 .153، ص152مجدي عوض مبارك، مرجع سابق، ص  
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تسويق: -6 تتضمن مافة ااجراءات المتعلقة بميفية توزيع وتسويق المنتجات والخدمات والتسعير  خطة ا
 والترويج ومذلك التنبؤ بالمبيعات المحتملة.

ظيمية: -7 ت خطة ا  تتضمن وصف لميفية الملمية للمشروع ومذلك خطوط الصاحيات والمسؤوليات لافراد  ا
 1يلي: العاملين والرقابة على ااعمال وميفية أداء ااعمال وتتضمن ما

 ما هو نموذج الملمية في المشروع؟  -
 اذا مان هناك شرماء من هم؟ ماهي ااتفاقيات والعقود؟ -
 من هم المساهمين، وقيمة المساهمة لمل واحد منهم؟ -
 من هم ااعضاء في مجلس اادارة؟ -
 من هم الذين لديهم صاحية توقيع الشيمات والرقابة؟ -
 من هم ااعضاء في فريق اادارة؟ -
 ماهي ااوامر والمسؤوليات اعضاء فريق اادارة؟ -
 اعضاء فريق اادارة؟ماهي آلية الدفع والمبيعات والنسب الربحية  -
مخاطر:  -8 وتتضمن الميفية التي يتم بها تقدير المخاطر وااستراتيجية المائمة لمواجهة المخاطر بما تقدير ا

 .2يتناسب مع اهداف وخطة العمل للمنظمة وتستطيع تقليل من هذا الخطورة في هذا ااستراتيجية
ية:  -9 ما خطة ا للمشروع وضرورة االتزام بااستثمار المالي للمشروع وهي تتضمن الجدوى ااقتصادية ا

 ومذلك التنبؤ بالمبيعات لمدة ثاثة سنوات وخطة الموازنة لاصول والديون.
ماحق:  -10 والتي توضح مافة الوثائق المتعلقة بالخطة مثل الرسائل من الزبائن قنوات التوزيع والعقود ا

    3وقائمة ااسعار من المزودين والمنافسين.
رابع: مراحل اعداد مخطط ااعمال ب ا مط  ا

أو الشرمات  إن مراحل إعداد مخطط اأعمال من شانها أن تولد أفمارا حاسمة أصحاب الشرمات القائمة    
الجديدة حيث تتولد الفمرة من التجارب، ومن المعرفة، من اإبداع، وتأخذ دائما  شمل الرغبة التي تتعمق بشمل 

ليس هناك أفمار جيدة، ولمن فقط هناك أفمار استطاعت أن تستغل الفرصة وطورها بعض  قوي مع الزمن.
اأشخاص، بينما آخرون ظلوا مذبذبين. تقييم المغزى العميق للفمرة ا ينفصل عن المشروع الشخصي الذي 

ر في قدرة الزبائن يعبر عنه. يوجد هناك تمايز مبير أشمال اأفمار، ملما مانت الفمرة حديثة ملما وجب التفمي
 4الجدد على قبولها، ملما مانت الفمرة تافهة، ملما وجب التفمير في حقيقة جدواها بالنسبة للعرض الموجود في

                                                           

1
 .119،ص118خلف السمارنة، مرجع سابق، ص  

2
 .153مجدي عوض مبارك، مرجع سابق، ص   

3
 .119خلف السمارنة، مرجع سابق،ص  

4
   .8صعلي فاح الزعبي، مرجع سابق،   
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السوق. في هذا اأثناء، أول ما يجب فعله هو التعريف بدقة بالفمرة، إذا مانت تقدم مميزات جديدة، اخذ بعض 
 الفمرة هو جيد. ااحتياطات بطريقة تستطيع أثبات أن أصل

طاق مشاريع جديدة يتطلب تخطيطا دقيقا وعادة ما تمون نتائج خطط اأعمال قد تم إإن النجاح في     
دراستها في مخطط اأعمال، إن مخطط اأعمال هو شرطا أساسيا للحصول على التمويل الازم انطاق 

طط اأعمال ا تقدر بثمن، إن تطوير وتحسين المشروع، إن النظرة ااستشرافية المنبثقة عن عملية إعداد مخ
اأعمال القائمة أو إنشاء مشروع من فمرة جديدة تفرض على المستثمر إن يمون مخططه جاهزا  وان يمون 
مقنعا لإدارة العليا وأصحاب التمويل. وفي الواقع ا يوجد نموذج محّدد يممن اعتمادا في مّل الحاات، حيث 

وشمله وحجمه من مشروع إلى آخر. ورغم هذا ااختاف، فإّن مّل مخّططات اأعمال يختلف محتوى المخّطط 
 1 ي احتوائها على البيانات التالية:تشترك ف

ى: -1 خطوة اأو تحديد الزبائن المستهدفين: وذلك بتوفير أهّم المعلومات والبيانات الخاصة بهم من خال  ا
اإجابة على اأسئلة التالية: هل أّنهم من رجال اأعمال أو من المستهلمين أو من الّصنفين؟ فإن مانوا من 

ما هي المناطق  مات ... (؟صيل، الّصناعة،  الخدرجال اأعمال فما هو مجال نشاطهم الّتجاري )البيع بالتف
ن مانوا من صنف المستهلمين  أو متوّسطة أو مبرى.  اّلتي ينشطون بها؟ هل أّنهم أصحاب مؤّسسات صغرى وا 

فما هي الّشريحة العمرّية اّلتي ينتمون إليها؟ هل أّنهم من الّرجال أو من الّنساء أو من اأطفال ؟ ما هو حجم 
 قع عملهم؟دخولهم؟ ماهي مناطق إقامتهم وموا

وهذا الخطوة يجب أن تممن من مراجعة تحقيق المشروع، بمعنى الربط ما بين: الشخصية، الحوافز، اأهداف،   
المعرفة، مصادرا والضغوط الشخصية. الضغوط الخاصة بالمنتج، في السوق، الوسائل التي يجب وضعها، من 

وااستشارات، تحليل مل ما نخشى حدوثه، ثم  يجب أن السيطرة عليه. أجل ذلك، يجب جلب الوثائق، النصائح
ذا ظهر هناك عدم توافق ما بين متطلبات المشروع والوضعية الشخصية،  تحديد الخطوط المبرى للمشروع. وا 

 بعض اأسهم التصحيحية يجب تعديل أو تأخير المشروع، إعادة تشميل أو البحث عن شرماء.
ية:  -2 ثا خطوة ا : تتمّثل المنافسة في وجود طرفين أمثر يعمان على  تقديم نفس الّتعّرف على المنافسينا

المنتج، مما يممن اعتبار المؤّسسة منافسة إذا ما مانت تقّدم منتجا أو خدمة بديلة لما تعرضه مؤّسسة أخرى، 
    فمعرفة المنافس تعّد ضرورّية لتحديد ممان اإقامة المناسب لمشروعك.

ثة:  -3 ثا خطوة ا بالمزّودين والمجهزين: وتتضّمن هذا القائمة اسم المزّود وعنوانه وقائمة  ضبط قائمةا
 .المعّدات والتجهيزات اّلتي يوّفرها وصيغ الّتسديد اّلتي يعتمدها

رابعة:  -4 خطوة ا إعداد دراسة الّسوق: بعد تحديدك للزبائن المستهدفين وتعّرفك على منافسيك المحتملين ا
ممنك اانطاق في إعداد دراسة الّسوق، وذلك بهدف الّتحّقق من وجود طلب على وضبطك لقائمة المزّودين ي

منتجاتك وخدماتك واّتخاذ قرارات واعية بخصوص مواصفات هذا المنتجات والخدمات وثمن بيعها وممان ترميز 

                                                           

1
   .9علي فاح الزعبي، مرجع سابق، ص  
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مؤّسستك ... ومذلك لتحديد حّصتك من الّسوق وتقدير حجم أعمالك. فدراسة السوق هي عنصر ضروري 
تحضير المشروع، أنه بدون زبائن، ا يممن ان تمون هناك مؤسسة محتملة، وهمذا فإن فمرة جيدة جدا يممن ل

أن تصبح مشروعا فاشا، خطأ الزبائن. في نفس الوقت، ففمرة تافهة، موضوعة في إطار صحيح يممن أن 
 1 : تنجح. ان  دراسة  ناجحة للسوق تممن من تحقيق  اأمور التالية

 تحديد بدقة من سيمون الزبائن.  -
 التموقع في موقع المنافسة.  -
 .تمييف المنتج أو الخدمة حسب العناصر الممتسبة - 

 :من جهة أخرى، فدراسة ما ينتظرا الزبائن ، ودراسة التنافسية، تممن من
 .تحديد مستوى أسعار مقبولة من طرف الزبائن الجدد -
 تحديد وتسجيل أو اأسهم التجارية التي ستمون ضرورية من اجل جذب الزبائن.  -
 .تحديد نظام تطوير رقم المعامات المتوقع -
خامسة: -5 خطوة ا إعداد خّطة الّتسويق: تضبط خّطة الّتسويق بااستناد إلى الّنتائج اّلتي أفرزتها دراسة  ا

قناعهم بشراء منتجاتمم أو اإقبال على  الّسوق، وهي تتضّمن مّل التفاصيل المتعّلقة بميفّية ااّتصال بالزبائن وا 
 ة بـممان ترميز مشروعك.خدماتك. لذلك فمن الضروري أن تحتوي الخّطة على مجموع البيانات الخاص

خصائص منتجاتك وخدماتك. ثمن البيع، طريق الّترويج اّلتي ستعتمدها. الموازنة اّلتي ستخّصصها للتعريف بها. 
ستراتيجية البيع اّلتي ستتبعها.    وسائل اإعان اّلتي ستستخدمها. وا 

سادسة:  -6 خطوة ا ازنة لمّدة نشاط ا تّقل عن سنتين أو ثاث إعداد تقديرات الموازنة: يتّم إعداد تقديرات المو ا
سنوات، وهي عملّية تهدف إلى الّتحّقق من قدرة المؤّسسة على البقاء على المدى المتوّسط ومذلك إلى طمأنة 

  الهيامل المقرضة بخصوص حتمّية استرجاع أموالها. وتحتوي تقديرات الموازنة، وجوبا على:
  ّية لتسديد مّل المصاريف.موازنة الخزينة، اأموال الّضرور  -
  يوما. 60أو  30توزيع المبيعات والمشتريات لمّدة  -
أجمالي حجم المبيعات.  بيان الربح والخسائر، ويممن الحصول على هذا البيانات بطرح مّل المصاريف من -

ى مصطلحات مالية ميزانّية المؤّسسة )التّقييم المالي(. وتتطلب هذا الخطوة ترجمة جميع العناصر المجتمعة إل
  ومراجعة إممانية المشروع.

سابعة:  -7 خطوة ا إيجاد التمويل والمساعدات: التمويل الصحيح للمشروع هي من أهم شروط نجاح هذا ا
المشروع. بحيث يجب جمع ما يمفي من المال لسد احتياجات المؤسسة. بعد إجراء جرد لاحتياجات والموارد 

على حلول في ما يخص ما ينقص من المال. دعم مؤسسة لها دراية واسعة المالية المتاحة، يجب البحث 
بأساليب التمويل الموجودة قرب المستخدمين، قرب المؤسسة، رأس مال مجازف به، حساب جاري دائنية، هي 

                                                           

1
   .10صعلي فاح الزعبي، مرجع سابق،   
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ضرورية في هذا المرحلة. ويوجد هناك مجموعة من أساليب المساعدة على تأسيس المؤسسة التي يجب ان 
ااستعام جيدا ومسبقا حول هذا اأساليب وهذا يممن من وضع الطلبات في اآجال تعرف. يجب 

 انتباا، إعطاء مساعدة، ا يجب أن يضع شروطا على إطاق المؤسسة..المحددة
ة:  -8   ثام خطوة ا اختيار هيئة قانونية: ميفما مانت أهمية وطبيعة اأنشطة، فاختيار هيئة قانونية متوافقة ا

يجب أن تحدد مؤسسة فردية أو شرمة؟ الهيملة القانونية تتعلق باإطار الصحيح الذي ستمارس ضمنه والمشروع 
أنشطتها. هذا ااختيار يجب أن يدرس بدقة وحذر، بمساعدة مهني، أنه قد يؤدي إلى بعض النتائج في الهيئة، 

لمالي. يممن أيضا أن يلزم مستقبل سواء على المستوى المتعلق بالذمة المالية، أو على المستوى المؤسساتي وا
المؤسسة. يجب عدم ااعتماد على فمرة معروفة، ولمن باانمباب على مختلف الهيئات حتى يممن تحليل 
اايجابيات والمساوئ فيما يخص المشروع ووضعه الشخصي. إجراءات التأسيس بعد اانتهاء من تحضير 

ي، أصبح مممنا القيام باإجراءات المفروضة حسب طبيعة المشروع على المستوى التجاري، المالي والقانون
 .النشاط وحسب الهيملة القانونية المختارة

تاسعة:  -9 خطوة ا دارة المخاطر والتخفيف من حدتها.ا  تحليل  وا 
عاشرة:  -10 خطوة ا إقامة المؤسسة) التنفيذ(: أول هدف في هذا المرحلة، هو الحفاظ على العاقة بين ا

الزبائن، التي تحققت عند بداية تأسيس المشروع أجل الحصول في أقرب فرصة مممنة على الطلبات اأولية ثم 
تي تسمى " تنظيم أسلوب اإنتاج. من جهة أخرى، يجب ماحظة بعض مبادئ اادارة ووضع بعض اأساليب ال

دليل" والتي تممن من مراقبة صعود المؤسسة ومذلك تزيل وتصحح مل اانحرافات التي يممن أن تحدث. أنشطة 
اأشهر اأولى مل موجهي المؤسسة، مخولون أخذ بعض القرارات سواء المالية، الحسابية للمؤسسة. لابتعاد 

المعنية، ولالتزام بجميع اإجراءات التي تفرض، عن المفاجآت، وليمون في مقام الحوار مع جميع اإدارات 
 1 المؤسسات. وإدارةيجب على مسير المؤسسة،  أن يمون على دراية بالمبادئ اأساسية للمالية 

ث ثا مبحث ا ظيميا ت مخطط ا تسويقي وا مخطط ا  : ا
ب ااول: مط تسويقي تعريف ا مخطط ا   ا

 2 لقد تعددت تعاريف مخطط اأعمال التسويقي سنحاول ذمر بعضها :   
 .يعرف على انه ااستغال المنظم للموارد التسويقية في المنظمة إنجاز وتحقيق ااهداف التسويقية 
  وفي تعريف اشمل عرف التخطيط التسويقي على انه العمليات المسبقة والمرتبطة بأحداث او حاات

واقرار الفعل المناسب انجاز ااهداف التسويقية المرتبطة بخط اانتاج، القرارات السعرية، اختيار مستقبلية 
 قنوات التوزيعية، وتنفيذ الحمات الترويجية.

                                                           

1
   .10صعلي فاح الزعبي، مرجع سابق،   

2
تسويق، ثامر البمري،     . 151، ص2007، عمان، ااردن، 1دار جهينة للنشر والتوزيع، طاستراتيجيات ا
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 ر الى مونه العمليات النظمية لتقييم الفرص التسويقية والموارد لتحديد ااهداف يوفي تعريف آخر يش
ية التسويقية واعتبارها بمثابة مرشد ودليل للتنفيذ والرقابة على البرنامج التسويقي، التسويقية وصياغة ااستراتيج

   وان مخرجات التخطيط ستتمثل بالخطة التسويقية. 

 مما يلي: هو عملية مسبقة مرتبطة  تعريف شامل للمخطط التسويقي استنتاجمن التعريفات السابقة يممن   
ااهداف المرتبطة بخط اانتاج، القرارات السعرية، اختيار قنوات التوزيعية،  باستغال الموارد التسويقية انجاز

 1وتنفيذ الحمات الترويجية. 
ي:  ثا ب ا مط تسويقيا مخطط ا اصر ا  ع

تعتبر عملية اعداد الخطة التسويقية خطوة مهمة في أي مشروع، وبقدر الترميز وااهتمام الذي ينصب      
على هذا العملية سوف يمون الفشل او النجاح في العمليات التالية، لمي تحقق نجاحك التسويقي، وقبل ان 

ساسية لوضع خطة تسويقية تمتب او تعد أي خطة تسويقية ينبغي عليك ممسوق أن تتعرف على الممونات اا
ناجحة تحقق مل اهدافك التي ترجوها سوف نعرض هذا العناصر التي تحتوي عليها الخطة بصورة مبسطة مما 

  يلي:  
 . دراسة السوق .1
  .ااستراتيجيات التسويقية. 2
  .. المزيج التسويقي3
سوق1  . دراسة ا

إجراء دراسة دقيقة للسوق تمون نتائجها اأساس لتحديد مل الخطوة التالية أي قرار بإقامة عمل ما هي       
القرارات التفصيلية الخاصة بالتسويق، ولهذا تمثل دراسة السوق فعالية اساسية  إقامة عما يملك فرصا مقبولة 

 للنجاح

تسويقية: 1.1 بيئة ا تعمل ضمنه تعرف بأنها مافة القوى الموجودة داخل المنظمة وفي المحيط الخارجي الذي ا
وتمارس اعمالها فيه وتلعب هذا البيئة دورا مهما في التأثير على القدرة التسويقية للمنظمة. ومدى فاعلية اتخاذ 
القرار الناجح الذي يتعلق بتطوير وصيانة العاقات اامثر ربحية مع السوق والزبائن، مما تتضمن هذا البيئة 

 يلي: وتتمثل عناصر البيئة التسويقية في ما .2هاالعناصر التي من شأنها دفع او اعاقة اعمال
 بيئة ية:  ا داخ وأهـدافها وتقسـم  أعمالهـا على وتؤثر المؤسسة، سيطرة تحت تمون التي العوامل هي مجموعةا
3إلى:

 

                                                           

1
تسويقثامر البمري،     . 151ص ، مرجع سابق،استراتيجيات ا

2
مي_اياد عبد الفتاح النسور،    ظري و تسويق _مدخل   .129، ص2012، عمان، 1دار صفاء للنشر والتوزيع،طاتراتيجيات ا

3
تسويق استراتيجيات الصميدعي، محمد جاسم محمود   ي(، مي )مدخل ا ي  .62-60ص  ،ص2009عمان، للنشر، الحامد دار وتح
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 بيئة ية ا داخ مباشرة ا  الترويج  التسعير، المنتج،: هي  التي  التسويقي  المزيج عناصر  مافة تتضمن : ا
مميفة للقوى  وتمون  اإدارة  قبل من عليها السيطرة يممن  التي  الداخلية  المتغيرات  تمثل  وهي  والتوزيع
 واأفراد.  اإنتاج  مأنظمة  غير التسويقية للموارد  ولها تأثيرات متبادلة مع البيئة الداخلية  الخارجية

 بيئة ية ا داخ مباشرة غير ا  :في المتمثلة التسويقية غير المتغيرات تمثل : ا

ظمة - تاج أ  .ملفة  بأقل  والخدمات  السلع  توزيع  على ترمز التي :اإ

تمويل ظام -  والخدمات.  السلع  إنتاج الازمة اأموال توفير  على  يعمل  الذي :ا

ومـات ظام - مع   أجـل  مـن مامـل  بشـمل  سـوية  تعمـل  التـي  والبشـرية  اآليـة العناصـر  مـن  مجموعـة  :ا
 .للمعلومات  المامل  التدفق  تحقيق
 بيئة خارجية ا  .ا

  هما: قسمين إلى الخارجية البيئة تنقسم

 بيئة خارجية ا خاصة ا  :هي  رئيسية  متغيرات  ستة  : تشملا

ين: - مست  الرغبات هذا  إشباع  تحاول  وبالتالي  للمستهلمين،  جهودها  مؤسسة  أي  توجه  ا

 .رغباتهم  تشبع  ونوعية  وجودة  دخولهم  تناسب  بأسعار  وخدمات  سلع  بتوفيرها
افسون:  - م نما  لوحدها  تعمل  ا  المؤسسة  إنا  فلمي مثيرون، منافسون  فيها  مبيرة  سوق  هناك  وا 

  مثل  المنافسة  طبيعة  حيث  من  بهم  يتعلق وما  منافسيها،  عن  شيء  مل  تعرف  أن  يجب  تنجح
 . البيع  بعد أو قبل  يقدمها  التي  والخدمات المواصفات  المنتجات،  تشميلة

وسطاء -   حلقة  فالوسيط عن المؤسسة العبء لتخفيف تستخدم مباشرة غير توزيعية قناة أو وصل حلقة هم  :ا
نما  للمؤسسة  تابع  غير  الوسيط  يمون  وقد  والسوق،  المؤسسة  بين  ما   يقوم  به  خاصة  ومالة  له وا 

 .معينة  عمولة لقاء   بتقديم

موردين: -  المصنعة التي نصف أو اأولية مهمة في التجهيز بالمواد بعقود معهم المؤسسة ترتبط هم أفراد ا

 .اإنتاج عملية في تدخل

مستخدمين: -   والمناخ والجو الدوائر بين ما والعاقات  الداخلي  المحيط  مل في  موجودة  العاقات  ا
 على مباشر  وغير  مباشر  بشمل  يؤثر  هذا  أن  ومتماملة  متفاعلة  تمون  أن يجب  للعمل  الداخلي

 .اأداء

تجمعات: -  وتقف عائقا  سياسات المؤسسة  مع  أهدافها   تتعارض  قد  منظمة  عن مجموعات  وهي عبارة ا
 التسويقية.  الفرص  أمام استغال
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 بيئة خارجية ا عامة ا  نشاط المؤسسة على تؤثر عليها المسيطر غير الخارجية العوامل مجموعة هي: ا

1إلى الخارجية البيئة متغيرات تقسيم ويممن وأهدافها،
: 

متغيرات -  المواد أسعار الفرد، دخل الوطني، متوسط الدخل معدل ااقتصادي، و : ممعدل النمو ااقتصادية ا

 للدولة. والنقدية المالية السياسة اأولية،
متغيرات - سياسية ا ية ا و قا  والقوانين اأمنية، المراسيم اأوضاع القانونية، : مالتشريعاتوا

متغيرات - ثقافية: ااجتماعية ا  واأعراف. التقاليدو  السائدة ااجتماعية مالقيم وا

متغيرات - وجية: ا و ت  ...والعلمية التقنية المستجدات آخر في تتمثل ا
يل  2.1  :SWOTتح
الضــعف والفـــرص علــى أســاس عناصــر القــوة و  هــو أداة مفيــدة لتحليــل الوضــع العــام للمنظمـــة SWOTتحليــل   

التــدقيق عنــد تنفيــذ مــدخل عــة، مــن اأوجــه الرئيســية بالبحــث و يوضــح الجــدول التــالي مجموعــة متنو والتهديــدات، و 
SWOT 2في التحليل. 

اصرجدول يوضح  :(1) جدول رقم قوة ع ضعف وا  ا
ضعف اصر ا اصر  ع قوةع  ا

 عدم وضوح التوجه ااستراتيجي. -
 نقص الموهبة والخبرة اإدارية . -

 معدل انجاز ضعيف في تنفيذ الخطط . -
 المعاناة من المشامل العملية الداخلية . -

عدم القدرة على تحويل المتغيرات الضرورية في  -
 ااستراتيجية

 المفاءة المميزة.. -
 معرفة جيدة بالمشترين. -

 جيدة للسوق. قيادة -
 النوعية العالية للمنتجات. -

 إممانية متاحة إجراء تحسينات على المنتجات. -

مصدر:   .69سعد غالب ياسين، مرجع سابق، صا
وتهدف عملية تحليل نقاط القوة والضعف للتعرف على ما تملمه المنظمة وما تعاني منه، من اجل الوصول     

 تممن المنظمة من تعزيز نقاط قوتها او معالجة نقاط ضعفها.الى ااستراتيجية المناسبة التي 
 

 
 
 

                                                           

1
تسويقبرني ميلود،    جزائرية دور وظيفة ا متوسطة ا صغيرة وا مؤسسات ا يل ا ، مذمرة ماجستير غير منشورة، جامعة محمد خيضر بسمرة، في تأ

 .92-91، ص ص2008الجزائر،
2
 .99، ص 1991، عمان، اأردن، 1، دار البازوري للنشر، طاإدارة اإستراتيجيةسعد غالب ياسن،    
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ديدات2جدول رقم ) ت فرص وا  (: جدول يوضح ا

مصدر:   .69مرجع سابق، ص ،سعد غالب ياسينا
ســتراتيجية التـــي ان التعــرف علــى الفـــرص والتهديــدات يممـــن المنظمــة مــن اختيـــار اا ويتضــح مــن الجـــدول      

 اتها.يددلبيئة او مواجهة تهنقاط قوتها في استغال فرص ا تجعلها تستفيد من
تسويقية:  .2  ااستراتيجيات ا

 وتتضمن ثاث أبعاد رئيسية نذمرها في ما يلي:
سوق: 1.2  مشروع من ا سبي  صيب ا  :1تتبع ااستراتيجيات التاليةتحديد ا
 فة: استراتيجية ت  قيادة ا

عددا من العناصر التي تممن المشروع من ااستفادة من وفورات الحجم المبير ومن ثم  ااستراتيجيةتتضمن هذا 
 .على زيادة نصيبه النسبي في السوقتخفيض التملفة بالمقارنة بالمشروعات المنافسة اأمر الذي يساعدا 

 تمييز: استراتيجية  ا
 

على تمييز منتجاته وتنويعها بالمقارنة بمنافسيه بحيث يممنه إشباع  ااستراتيجيةيعمل المشروع في ظل هذا 
عددا  ااستراتيجيةوتضم هذا قويا بين العماء ومنتجاته  ويولد ارتباطا رغبات واجهة عريضة من المستهلمين،

وتحقيق التعاون الوثيق بين  من العناصر تتمثل في تمثيف برامج البحث والتطوير لتمييز المنتجات وتنويعها،
 قنوات التوزيع في أمامن عديدة. 

 يز: استراتيجية تر  ا

أو أجزاء  أو قطاع محدد من المستهلمين، ،لترميز على منطقة جغرافية محدودةإلى ا ااستراتيجيةتهدف هذا 
في حالة الترميز  ااستراتيجيةوذلك بدا من المنافسة على نطاق واسع. وعادة ما تنجح هذا  معينة من السلعة،

على فئة معينة من المستهلمين خاصة الفئة ذات القوة الشرائية العالية. وعندئذ قد تنطوي هذا الدراسة على البيع 

                                                           

1
تجارية وااقتصادية وااجتماعية مع مشروعات عبد القادر محمد عبد القادر عطية،    جدوى ا ، 2001، القاهرة، 2الدار الجامعية، ط ،BOTدراسات ا

 .38ص 

ديدات ت فرص ا  ا

 احتمال دخول منافسين جدد . -
 زيادة مبيعات المنتجات البديلة. -

 نمو بطيء في السوق. -
 سياسات سعرية مناوئة . -
 زيادة الضغوط التنافسية. -

 قوة المساومة للعماء والموردين..نمو  -

 الدخول إلى أسواق جديدة في السوق. -
 إضافة إلى خط المنتج. -
 تنوع المنتجات ذات العاقة . -

 إممانية التمامل العمودي -
 نمو أسرع في السوق -

 العمل مع شرماء استراتيجيين في ميدان -
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تطوير المنتج بما يحقق اانتشار ع منخفض التملفة و ن نظام توزيهذا العناصر تتمثل في تبييعند سعر مرتفع 
 الواسع.  

سوق:2.2 تج با م  1في هذا البعد يممن طرح السؤال التالي:  تحديد عاقة ا
 عن طريق ماذا سيتم تقديم السلعة أو الخدمة إلى السوق؟

 وهي:  ثاث استراتيجياتولإجابة عن هذا السؤال سنتطرق إلى 
 فهدف المشروع من ااختراق أو النفاذ إلى اأسواق هو بيع المزيد من المنتجات، لذا ابد : ااختراق استراتيجية

 عليه من تمثيف حماته اإعانية، وتخفيض أسعارا إلى مستويات ا يقدر المنافسون على منافسته.
 سوق: استراتيجية تطوير يعمل المشروع على استهداف مناطق جغرافية جديدة  ااستراتيجيةفمن خال هذا  ا

بمنتج قديم، أو بيع ذلك المنتج القديم لفئة المستهلمين الغير معتادين على استهاك تلك السلعة، وهذا ما يتطلب 
 توفير منافذ توزيع جديدة.

 تج: استراتيجية م مر بـأربع مراحل وهي تطوير المنتج تعمل على تطوير المنتج الذي ي استراتيجيةإن  تطوير ا
يعمل المشروع على تمثيف البحث والتطوير  ااستراتيجيةالتقدم، النمو، النضج، اانحدار، فمن خال هذا 

بهدف تطوير سلعه وتقديمها بنوعيات جديدة قادرة على جذب المستهلمين إليها ولمن بعد تلك الفترة الزمنية يؤدي 
 دليل على تفوق وفورات الحجم على الزيادة في تماليف التوسع. اذوهالتوسع إلى زيادة معدل الربح8

مشروع3.2 افسي  ت موقف ا  تحديد ا
بعد حصر أهم المنافسين للمشروع في السوق وتحديد نصيب مل واحد منهم في السوق، وتحديد أهم أدوات   

 التسويق المستخدمة من قبلهم واأسلوب المناسب لمواجهة هذا المنافسة.

 2:التاليتان ااستراتيجيتانلمواجهة المنافسة نجد و 

 افسة:  استراتيجية م  ا

إلى مسب حصص في السوق من المنافسين وعندما تبلغ السوق أقصى حد لها، فا بد  ااستراتيجيةتهدف هذا 
 :ااستراتيجيةتنافسية، ونميز في هذا  استراتيجيةمن تحديد 

 التحدي وهي تتعلق بتحديد أسعار للسوق بغرض اإغراق.  استراتيجية -
المحاماة وهي تتعلق باستفادة المؤسسات الصغيرة من الجهود التسويقية التي يقوم بها المنافسون  استراتيجية -

 المبار.
 المامح الجانبية والتي تتعلق بالترميز على مجال جودة المنتج والعامة التجارية. استراتيجية -
 سوق:  راتيجيةاست  توسيع ا

                                                           

1
عشرين، أمين عبد العزيز حسن،    حادي وا قرن ا تسويق في ا  .64ص  ،295، ص2001دار قياد القاهرة، استراتيجيات ا

2
مشروعاتأسس إجراءات يحيى عبد الغني أبو الفتوح،    جدوى   .108ص ، 2003، دار الجامعة الجديدة، القاهرة، دراسات ا
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تستخدم عندما يمون المنتج في مرحلة النمو، وعندئذ يممن للمشروع أن يوسع السوق أو ينشئ  ااستراتيجيةوهذا 
سوق جديدة .وهذا يحتاج إلى تغيير العادات ااستهامية القائمة من خال الحمات اإعانية الممثفة باإضافة 

 .1إلى تحسين نوعية السلعة
تجارية4.2 سياسة ا  ا

تعمس السياسة التجارية بشمل صادق النتائج التي تم التوصل إليها عبر تحليل السوق. ويتعين أن تتضمن 
السياسة التجارية تحليا وتبريرا للخيار المعتمد من طرف المؤسسة في توزيع منتوجها وذلك من بين 

2المتاحة في هذا المجال. ويتعلق اأمر على وجه التحديد بما يلي: ااستراتيجيات
 

 خدمة: استراتيجية توج وا م الخصائص  ويهدف ذلك إلى تسهيل وصف المنتوج أو الخدمة. يتعين تحديد ا
ودقيق العامة لهذا المنتوج )ومزاياا مقارنة مع ما يقدمه المنافسون( واستعماله. يتم بعد ذلك القيام بوصف واضح 

 لمل منتوج وخدمة مع تحديد مزايا مل واحد.
 سعر: استراتيجية سعر البيع)هامش     يتعين أن يتضمن هذا الجزء شرحا للميفية التي تم بواسطتها تحديد  ا

 ربحي، سعر التملفة، سعر المنافسة( مع تبرير الفوارق مقارنة مع المنافسين.

 تموقع: استراتيجية توزيع وا يجب أن يتضمن هذا الجزء شرحا لميفية إيصال المنتوج )قنوات التوزيع المتبعة(  ا
إلى المستهلك النهائي بالنسبة للمنتجات المعملية؛ ويتعين تحديد فيما إذا مانت المؤسسة تعتمد على إممانيات 

يار اأخير إذا تم توزيع خاصة بها أم تعتمد على وسطاء في التوزيع مع شرح مل القضايا المرتبطة بهذا الخ
اعتمادا )مثل الهوامش المحددة لهؤاء الوسطاء، ...(. فيما يتعلق بالخدمات )بما في ذلك التجارة(، يتعين تحديد 

 التموقع الجغرافي للمؤسسة مع شرح أسباب مثل هذا ااختيار.

  ة:خدمة ما صيا بيع وا منها، فضا عن  يتعين وصف الضمانات المتوفرة وتحديد شروط ااستفادة بعد ا
 تحديد آليات التدخل في مجال الصيانة. 

  ترقية:استراتيجية ار وا يتضمن هذا القسم وصفا للوسائل المستعملة في اإشهار والترقية ومذا الموازنة  اإش
 المخصصة لذلك. 

تسويقي3 مزيج ا  .ا
 من أربعة عناصر أساسية وهي : التسويقييتمون المزيج 

وعلـــى ذلـــك فـــإن أي نشـــاط تســـويقي ا بـــد أن يشـــمل قـــدر مناســـب مـــن هـــذا  الســـعر، التـــرويج.المنـــتج، التوزيـــع، 
 3.العناصر، باعتبار أن هذا ااستراتيجيات اأربعة تشمل إطار الخطة التسويقية المتماملة

 

                                                           

1
 .42ص  عبد القادر محمد عبد القادر عطية، مرجع سابق، 

2
 . 9-8لطرش الطاهر، مرجع سابق، ص  

ستراتيجيات_ عصام الدين أمين أوعلفة،  يم وا  .21-20النظرية والتطبيق_ مؤسسة حورس الدولية ص تسويق مفا 3  
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تج:   3.1 م يعتبر المنتج العنصر اامثر اهمية من بين عناصر المزيج التسويقي، وهو تعبير عن المنافع ا
التي يرغب المستهلك في الحصول عليها، ويتوقع انها ستشبع حاجاته. لذا ليس بالضرورة ان يمون المنتج يتمتع 
بخصائص مادية ملموسة)السلعة(، وانما قد يمون مجموعة من المنافع الغير المادية)الخدمة(، التي تتمثل في 

      1.)المتلقي الخدمة(ة العميلأداء يقدم من طرف الى طرف آخر، يحقق قيمة مضافة في نوعية حيا

سعر:   3.2 يعرف السعر بأنه ذلك القيمة النقدية او العينية التي يدفعها المشتري مقابل حصوله على ا
السلعة او الخدمة. وبعبارة امثر دقة. فان السعر يمثل القيمة التي يمون المشتري على استعداد لدفعها ومبادلتها 

  2ة بانتفاعه من السلعة او الخدمة.المرتبطمع مجموعة المنافع او الفوائد 
ان(:  3.3 م توزيع)ا هو جريان مادي للسلع من القنوات او انه تلك النشاطات التي تجعل المنتج متوفر  ا

سياب السلع والخدمات التي تشارك فيها نللمستهلك متى طلبه وفي الممان الذي يرغب فيه او انه عملية ا
3من المنتج الى المستهلك.المنظمات وااشخاص وانتقالها 

 

ترويج:   3.4 تتعدد ااشمال التي يممن للشرمة استخدامها في مجال الترويج ويعتبر ااعان وجهود البيع ا
الشخصي الشمان الرئيسيان للترويج، وبجانب ذلك هناك بعض اادوات ااخرى التي تلعب دورا ممما مثل 

 4وسائل ااعان المختلفة عن نشاط الشرمة واسهاماتها.تنشيط المبيعات، والنشر غير مدفوع القيمة في 
ظيمي ت مخطط ا ث: ا ثا ب ا مط  ا

يعد المخطط التنظيمي جد مهم في نجاح اي مشروع، وذلك من خال ميفية ادارة الرأسمال الفمري والهيمل    
 التنظيمي الذي يمثل المحور ااساسي في استمرار المشروع. 

بشرية -اوا موارد ا  ا
بشرية -1 موارد ا  تخطيط ا

التخطيط للموارد البشرية هو محاولة لتحديد احتياجات المشروع من العاملين خال فترة زمنية معينة، وذلك       
 5بتحديد اعداد ونوعيات العمالة المطلوبة خال فترة الخطة. ولهذا التخطيط اهمية بالغة  تظهر في:

 ارتمابات فجائية في خطة اانتاج والتنفيذ الخاص بالمشروع. يساعد تخطيط الموارد البشرية على منع 

 .يساعد تخطيط الموارد البشرية في التخلص من الفائض وسد العجز 

  يساعد تخطيط الموارد البشرية على تخطيط المستقبل الوظيفي للعاملين حيث يتضمن ذلك تحديد انشطة
 التدريب والنقل والترقية.

 تاحة على معرفة اسباب ترمهم للخدمة او بقاءهم فيها ومدى رضائهم عن العمل. يساعد تحليل قوة العمل الم 

                                                           

1
صغيرة، الهام فخري طميلة،     مشاريع ا تسويق في ا   .154، ص2009دار المناهج للنشر والتوزيع، عمان ااردن، ا

2
امل_ ناجي معا،    ي استراتيجي مت ي تسويق_مدخل تح  .189، ص2008، عمان، ااردن، 1اثراء للنشر والتوزيع، طادارة ا

3
 .158بال خلف السمارنة، مرجع سابق، ص  

4
تسويق،  حمد فريد الصحن،م    .39، ص2005الدار الجامعية، ااسمندرية، ا
تبات ،احمد نافع المدادحة، سامة سويلم النوافعة،  5 م ظيم في اادارة وا ت تخطيط وا  .74،ص2013، عمان، 1دار صفاء للنشر والتوزيع،طمبادئ ا
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بشرية-2 موارد ا   1استقطاب ا
يشير ااستقطاب إلى مجموعة نشاطات المنظمة الخاصة بالبحث عن المرشحين وجذبهم لسد الشواغر     

 الوظيفية فيها، وذلك بالعدد والنوعية المطلوبة وفي الوقت المناسب.
ومن منظور أخر فان ااستقطاب هو نشاط يعمل على التقاء العرض والطلب على العمالة، اي من لديهم    

وظائف شاغرة ومن يبحثون عن وظائف. وتتوقف عملية ااستقطاب عادة على حجم المنظمة وظروفها 
ممانياتها، ظروف سوق العمل، والظروف ااقتصادية بصفة عامة.  وا 

ب-3 موارد ا دوافع اانسان والتي التي تهدف الى تحريك  ،ان الحوافز تعبر عن القوى الخارجيةشرية: تحفيز ا
وفي مجال اادارة هي مجموعة العوامل التي تهيئها اادارة للعاملين لتحريك قدراتهم اانسانية بما  .تشبع حاجاته

 2.الوقتيزيد من مفاءة ادائهم في العمل بما يحقق اهدافهم واهداف المؤسسة في نفس 
بشرية: -4 موارد ا ى ا حفاظ ع من بين ااهتمامات التي شغلت إدارة الموارد البشرية، هي تلك المتعلقة بخلق ا

يجاد مناخات العمل الصحية والسليمة، إذ أن صحة وسامة الموارد البشرية قد ضمنتها عّدة تشريعات وقوانين  وا 
يد من المؤسسات تنبهت مؤخرنا لأوضاع الصعبة، من في مختلف بلدان العالم، إضافة إلى ذلك فإن العد

إصابات وجروح جسدية تصيب أفرادها، مما الحاات النفسية المعقدة واإرهاقات الناتجة عن العمل، وأعدت لها 
 البرامج العملية والعلمية المفيلة بالتخفيف من مخاطرها على صحة ونفسية أفرادها.

ظيمي  ت ل ا ي يا: ا  ثا
يمل التنظيمي على انه عبارة عن رسم بياني وأداء يلخص اسلوب توزيع اافراد بين ااعمال وتحديد يعرف اله

عاقاتهم الوظيفية، واتجاهات انسياب السلطة والمسؤولية. فهو اذن عبارة عن هيمل رسمي للعاقات بين 
 3ااعمال والوظائف. وهذا ما تجسدا خطوات ومراحل تصميمه:

 تسعى المؤسسة الى تحقيقها. تحديد ااهداف التي .1

 تحديد ااعمال الازمة انجاز ااهداف. .2

 تحليلها وتوصيفها توصيفا دقيقا. .3

 تجميع ااعمال او اانشطة المتماثلة او المتماملة في وظائف. .4

 تجميع الوظائف المتشابهة او المتماملة ااقسام. .5

 تجميع ااقسام المتشابهة او المتماملة في دوائر. .6

 المستويات التنظيمية. تحديد عدد .7

 تحديد العاقات بين ااجزاء والمستويات المختلفة في المؤسسة. .8
ظيمي ت ل ا ي  خصائص ا

                                                           

بشرية، عبد الصمد سميرة،  1 موارد ا ين في ادارة ا عام مية تقييم اداء ا  .38، ص2008مذمرة ماجستير، جامعة الحاج لخضر، باتنة،ا
حات ااداريةفريق من خبراء المنظمة العربية للتنمية العربية اادارية،  2 مصط  .216،ص 2007، القاهرة، معجم ا
حديث بلقاسم ساطنية، اسماعيل قيرة،  3 ظيم ا ت وما مف تصور وا  . 70، الجزائر، ص2008، القاهرة ، 1_ دار الفجر للنشر والتوزيع، طمؤسسة_ا
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هناك خصائص معينة يعد توفيرها في الهيمل التنظيمي أمرا ضروريا للتنظيم اإداري فوجودها يعني أن     
دارته  1 ا:الهيمل التنظيمي مائم بالنسبة لها و مناسب للمؤسسة وا 

ضرورة تحديد اأنشطة الرئيسية والفرعية والثانوية وضرورة التمييز بين هذا اأنشطة ومراعاة توزيعها حيث  -
 يجب أن تمون النشاطات الرئيسية والمهمة في قمة الهيمل التنظيمي.

ضرورة مراعاة طبيعة اأعمال للحفاظ على التخصص وتقسيم العمل بين اإدارات وفي مل مستوياتها حتى  -
يتم مراعاة عملية توزيع الموارد البشرية وفقا لمبدأ المفاءة والفعالية، اأمر الذي يؤدي إلى الزيادة في اأداء 

 والخفض في التماليف وتنمية المهارات لأفراد العاملين.
 ضرورة الحفاظ على خطوط وشبمة إتصال فعال ومائمة تراعي طبيعة التنظيم ونشاطه. -
 ضرورة مراعاة نطاق اإشراف المائم بحيث يراعي في ذلك قدرات الرئيس والمرؤوس وطبيعة العمل. -
. فعنصر إتباع الطرق الموضوعية في حالة الرغبة في إحداث بناء تنظيمي جديد، سواء أمان رئيسيا أم فرعيا -

التملفة يجب مراعاته وهذا يتحقق من خال دراسات الجدوى اإقتصادية لمل نشاط جديد أو هدف جديد أو بناء 
 جديد.

يجب أن يتمتع الهيمل التنظيمي، بدرجة مبيرة من المرونة حتى يستطيع موامبة المتغيرات والمستجدات في  -
 البيئة المحيطة.

وموامبة  يم في الهيمل التنظيمي، حتى تستطيع المنظمة البقاء واإستمرارضرورة توافر مبدأ التفويض السل -
  لعمل على خلق موادر إدارية جيدة.المستجدات وا

ي ما مخطط ا تاجي وا مخطط اا رابع: ا مبحث ا  ا
ب ااول: مط تاجيتعريف  ا مخطط اا  ا

و يشـتمل علـى خطـط  مخطط أعمال المؤسسةتي يتضمنها يمثل المخطط اإنتاجي أحد أنواع التخطيط ال       
، 2قصيرة و متوسطة فطويلة المدى ،غرضها اأساسي هو تلبية طلبات العماء  بـأعلى فعاليـة و مفـاءة مممنتـين

سـتهدف تحويـل المـدخات إلـى مما يممن وصفه بأنه اإطار العام الذي يتم من خاله القيام بـ ) العمليـات التـي ت
تحولهـا بطريقـة تضـيف المدخات العمالـة، والمعـدات والتسـهيات والممونـات اأخـرى ، و  تشمل هذاو  3(مخرجات
لمـالي( بمـون اوالتسويقي و اجي عن بقية المخططات ) التنظيمي يتميز المخطط اإنتليف و بأقل التماو  4قيمة إليها

ح ، فــاإدارة الماليــة مــثا ا المتمثــل فــي الــربو قربــا مــن الهــدف العــام للمؤسســة ااقتصــادية و  أهدافــه أمثــر مرمزيــة 
على النقيض مـن ذلـك ويق والمبيعات و ترغب بوجود مخزون عالي فذلك يعني ربطا لرأس المال ، بينما إدارة التس

                                                           

عملموسى اللوزي  جراءات ا ظيمي وا  ت .  55-54، ص2007، اأردن2، دار وائل للنشر والتوزيع، ط، ا 1
  

تاجاإدارة العامة لتصميم وتطوير المناهج ،  2  .16ه، ص  1429ب التقني والمهني ، المملمة العربية السعودية طبعة ، المؤسسة العامة للتدري إدارة اإ
ياتخضير ماظم محمود و هايل يعقوب فاخوري  -3 عم شر وا  .267، دار صفاء للنشر والتوزيع عمان ص ، إدارة ا
تشارسموت شافير و جاك ميرديث،  -4 ية اأعمال بصفحات اا ج عم يات م عم سرور علي إبراهيم سرور، مراجعة د . محمد ،  تعريب د . م إدارة ا

 .35يحي عبد الرحمن، ،دار المرجع للنشر ،ص
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، فالعـاملون فـي اإنتـاج يرغبـون فـي مواعيـد الي ما يضمن تباعد فترات التوزيعترغب دائما في توفر المخزون الع
 .1ي ضغوطات العمل التي قد تنتج عن المواعيد القصيرةتسليم طويلة لمنتجاتهم لتحاش

يـتم وفقـه توظيـف مـل مـن العمالـة  : إن المخطط اإنتـاجي هـو اإطـار الـذيومن هذا المنطلق يممننا القول      
غيرهــا مــن المــدخات لخلــق منــتج أو خدمــة تحقــق قيمــة مضــافة أو بمعنــى آخــر هــو عبــارة عــن اآليــة والمعــدات و 

 خال تحويل المدخات إلى مخرجات. الخدمات منع اأنشطة المتعلقة بخلق السلع و التي تسمح بوض

ي: ثا ب ا مط تاجي ا مخطط اا  مراحل اعداد ا
 2:بمرحلتين أساسيتين وهمايتطلب أعداد مخطط اإنتاج المرور 

 :ى ة اأو مرح بات  ا متط ا تحديد ا  يتم في

لهــذا يتعـين عليهــا و  ،المتطلبــات الازمـة أفــق المخطـط حيـث يتوجـب علــى المؤسسـة خــال هـذا المرحلــة تحديـد  
فـي تنفيـذ  اإلمام بالعوامل المختلفة التي من شأنها التأثير في دقة توقعات الطلب إذ تلعب هذا اأخيرة دورا مهمـا

 :المهام الثاث التالية
 منتج على مدار فترة التخطيط المناسب.إعداد توقعات المبيعات لمل  -

 .بين طلبات مل منتج في طلب إجماليالجمع  -
 غير ذلك من عناصر اإنتاج .فترة زمنية إلى عمالة وعمليات و ترجمة الطلب اإجمالي لمل  -
: وثمة عوامل من شأنها التأثير في مستوى الطلب علـى منتجـات المؤسسـة وقـد تمـون هـذا العوامـل داخليـة مثـل  

تصــميم المنــتج فــي حــد ذاتــه واســتراتيجيات تحســين خدمــة العمــاء، وجــودة المنــتج ، و الجهــود التســويقية للمؤسســة
 وسعرا.

: لهـا بـالغ اأثـر علـى الطلـب مثـل مما قد تمون عوامل خارجية أو ما يطلق عليها عوامـل السـوق وهـي عوامـل   
اتجـــاا اســـتراتيجية اأعمـــال فـــي المؤسســـة، وانطبـــاع مســـتوى المنافســـة أو رد الفعـــل المحتمـــل مـــن قبـــل المنافســـين 

المســتهلك حــول المنتجــات، ومــذا ســلومهم فــي ظــل تــأثير الســمات ااجتماعيــة والديمغرافيــة، إضــافة إلــى العوامــل 
 العشوائية التي من شانها التأثير أيضا على دقة الطلب مثل الحالة ااقتصادية العامة ووقوع الدورة ااقتصادية.

 ة ا مرح بات ا متط يفية استيفاء ا اول  ية: تت  ثا

تقوم هذا المرحلة على تحديد البدائل التي قد توظفها المؤسسة لتلبية توقعات اإنتاج  ومذا تحديد القيود  
 والتماليف ذات الصلة، وتقوم هذا المرحلة على وجه التحديد على المهام التالية: 

 القدرة التراممية.إعداد خطط موارد بديلة لتلبية متطلبات  -

 الوقوف على أمثر خطة مائمة لتلبية إجمالي الطلب بأقل تملفة تشغيل. -

                                                           

 .16اإدارة العامة تصميم تقرير المناهج، مرج سابق، ص  -1
2
شباب، محمد مسعودي،    دعم وتشغيل ا ية  وط ة ا ا و ار في اطار ا مؤسسة دعاية واش ، تخصص مذمرة ماستر، علوم التسييراعداد مخطط اعمال 

 . 43مقاواتية، )غير منشورة(، جامعة محمد خيضر، بسمرة، ص 
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حالما يتم تحديد أمثر الخطط مائمة تقوم المؤسسة بتقييم الخطة وترسم مامحها اأخيرة لوضعها حيز التنفيذ    
التصـــنيع والتســـويق ولضـــمان مخطـــط إنتـــاجي فعـــال يستحســـن تشـــميل فريـــق عمـــل ممـــون مـــن مـــدراء مـــن أقســـام 

 والمشتريات والشؤون المالية، ويتطلب إعداد مخطط اإنتاج توفر جملة من المعلومات نذمر منها:
   .معلومات المواد / المشتريات 

  .معلومات العمليات / التصنيع 

  .التصميمات الهندسية / تصميمات العمليات 

  .معلومات المبيعات والتسويق والتوزيع 

   .المعلومات المالية والمحاسبة 

  معلومات الموارد البشرية. 
ي ومراحل اعداد ما مخطط ا ث: تعريف ا ثا ب ا مط  ا

ي ما مخطط ا  اوا: تعريف ا
يمثل المخطط المالي ذلك القسم من مخطط اأعمال الذي يوفر الحساب احتياج المشروع من اأموال ومصادر 

، فهــو نــوع مــن التخطــيط الــذي يرمــز علــى ميفيــة 1التقــديرات المســتقبلية للفوائــد واأربــاحالتمويــل المناســبة ومــذلك 
الحصول على اأموال من مصادرها المختلفة وميفية استثمارها وانتقائها بحيث يتم الحصول على امبر فائـدة مـن 

 وراء هذا ااستثمار.
اســتخدام اأمــوال بصــفتها ممــوارد، ممــا  علــى أنــه خطــة ماليــة تتضــمن بعــض التفصــيات الميفيــة ويعــرف أيضــا:

 .2تتضمن ميفية الحصول على هذا الموارد
يا ي: ثا ما مخطط ا  مراحل اعداد ا

 3:يتم إعداد المخطط بإتباع المراحل التالية
تقديرية .1 موجودة وا معطيات ا يل ا   :والتي تشمل :تح
 لاستثمار(.التعريف بااستثمارات الضرورية )الميزانية التقديرية   -
 جمع المعلومات التقديرية عن النشاط. -
تحديد احتياجات تمويل ااستغال المتعلقـة بمسـتوى النشـاط )أي اعتبـار فقـط التغييـر الحاصـل فـي احتياجـات  -

 رأس المال العامل لاستغال(.
 تحديد طاقة التمويل الذاتي التقديري )بااعتماد على جدول حسابات النتائج التقديرية(. -

 اأخذ بعين ااعتبار السياسة التقديرية لتوزيع اأرباح. -

                                                           

 .227طاهر محسن منصور الغالبي ، مرجع سابق ، ص  - 1
2
ي،مبارك لسلوس،    ما تسيير ا  .169، ص 2012ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، ا

3
مؤسسة، محمد بوشوشة،  ي  ما وضع ا ى ا ا ع تمويل وأثر ، 2007مذمرة ماجستير غير منشورة، جامعة محمد خيضر بسمرة، الجزائر، مصادر ا

  .14ص
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 اعتبار مخطط ااهتاك للديون الموجودة في السابق. -

 حوصلة مل ذلك في مخطط التمويل الذي يمون غير متوازن، والتي تممننا من تحديد ااحتياج العام للتمويل. -

بحــث عــن مــوارد جديــدة:  .2 يــل، مــع اأخــذ بعــين ااعتبــار أثــر هــذا وهــي عمليــة البحــث عــن مــوارد أخـرى للتمو ا
التمويات على الموارد وااستخدامات ،سواء تعلـق اأمـر بالتمويـل بواسـطة اأمـوال الخاصـة )إعانـات زيـادة رأس 

 المال، التمويل الذاتي، شبه اأموال الخاصة(، أو التمويل بااستدانة)التمويل السندي أو ااقتراض البنمي(.
ـى  .3 : فـي هـذا المرحلـة نعمـد للبحـث عـن التـوازن العـام لمخطـط التمويـل، وهـذا ااسـتخداماتإحداث تغييرات ع

 بالبحث عن تحسينات مممنة عند استخدامه.
تمـويات: .4 ظرفـي فـي ا قص ا ـ ـة تغطيـة ا وفـي هـذا الحالـة يممـن توقـع تأجيـل توزيـع اأربـاح أو بعـض  محاو

  ز في موارد التمويل.ااستثمارات أو اللجوء إلى قروض الخزينة لتغطية العج
رابع: ب ا مط ية ا ما قوائم ا تمويل وا  مصادر ا

تمويل  اوا: تعريف ا
ينبغي ان تتضـمن خطـة ااعمـال الرؤيـة العمليـة الواضـحة لميفيـة تمويـل المشـروع اي ميفيـة الحصـول علـى راس 

  1.على اارباح المال المطلوب منذ لحظة اتخاذ القرار بالمشروع الى حين تدفق العائدات والحصول
ويقصــد بــالمخطط التمــويلي تحديــد مصــادر واســتخدامات المــوارد الماليــة المتاحــة لتمويــل المشــروع، مــع تحديــد   

اوقـــات تـــدفقها، ويهـــدف هـــذا التحليـــل الـــى التأمـــد مـــن القـــوائم بـــين اوقـــات تـــدفق المـــوارد الماليـــة المختلفـــة واوقـــات 
  2المشروع وتشغيله وفقا للخطة دون تأخير او معوقات.استخداماتها بما يمفل سير حرمة انشاء 

تمويل يا: مصادر ا  ثا
يممــن ان يــأتي التمويــل مــن القــروض او اامــوال ااوليــة اصــحاب المشــروع او اي مصــدر اخــر للحصــول علــى 

 ااموال الازمة للعمل ومن هذا المصادر نذمر:
  :قصير ااجل تمويل ا  مصادر ا

تجــاري: ا . أ وهــو نــوع مــن التمويــل يمنحــه المــورد الــى المشــتري نظيــر الــدفع المؤجــل خــال فتــرة محــدودة ائتمــان ا
ويتمثــل فــي البيــع باأجــل الــى المشــترين. وتختلــف الشــروط والخصــومات المرتبطــة باائتمــان التجــاري بــاختاف 

 3 شروط البيع.
 

مصرفي(: ب. قروض ا وك )ا ب  ااقتراض من ا

                                                           

1
 .428ابراهيم محمد سعيد بدران، مصطفى سعيد الشيخ، مرجع سابق، ص  

2
جدوى ااقتصادية،نعيم نمر داود،     .102، ص2011، عمان، 1دار البداية ناشرون وموزعون، ط دراسة ا

3
صغيرة،  اسس دراساتاحمد فوزي ملوخية،   مشروعات ا جدوى   .268ص -262دار الفمر الجامعي، ااسمندرية، صا
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على قروض من البنوك لفتـرة زمنيـة محـدودة وفـي هـذا الحالـة ابـد مـن تحديـد نـوع تستطيع المشروعات الحصول 
القــرض ومدتــه وســعر الفائــدة التــي يحملهــا البنــك علــى المشــروع. وطريقــة ســدادا والضــمانات المطلوبــة ســواء مــان 

 .ضمان شخصي او عيني
  1 حتى يممن تحديد تملفة هذا النوع من اائتمان. 

تجاريــة:  ت. وهــي عبــارة عــن اوراق ديــن تصــدرها الشــرمات المبيــرة بهــدف ااقتــراض وفــي العــادة تمــون ااوراق ا
   مدة استحقاقها اقل من سنة. 

تجارية:  ث. والمقصود به خصم الممبياات التجارية لدى البنـك التجـاري وذلـك بفائـدة معينـة مـن خصم ااوراق ا
 اجل الحصول على التمويل قصير ااجل.

ــديون او ــا:  ج. بيــع ا تمويــل مقاب وهنــاك شــرمات متخصصــة تقــوم بشــراء الــديون مــن اصــحابها مقابــل خصــم ا
 بنسبة معينة من قيمتها ااسمية مما انه يممن الحصول على تمويل بضمانة هذا الديون.

 القبوات المصرفية. .ح
 البيع التأجيري. خ.
  2الضرائب المؤجلة.  د.
 ة ااجل تمويل طوي  مصادر ا

مصــــادر التمويــــل طويلــــة هيمــــل رأس المــــال ومــــن هــــذا المصــــادر ااســــهم بنوعيهــــا العاديــــة والممتــــازة، تشــــمل    
، وسـندات الـدخل، والـديون اي والسندات غيـر المضـمونة بـرهن اصـول معينـة، والسـندات المضـمونة بـرهن اصـول

 طريق ااستئجار.القروض متوسطة ااجل وطويلة ااجل، وااحتياطات، واارباح المتجزئة، والتمويل عن 
ويتوقـف اختيـار مصـدر التمويـل المناسـب علـى العديـد مـن العوامـل التـي تختلـف مـن مشـروع الـى آخـر وفــي      

خر   واهم هذا العوامل نذمر:مشروع واحد من وقت ل
 درجة مائمة مصدر التمويل مع استخدامات هذا ااموال. -

مـن زيـادة العائـد علـى اامـوال المسـتثمرة ويحقـق اقـل  تملفة التمويل فمصدر التمويـل المناسـب هـو الـذي يممـن -
 تملفة وبالتالي يرفع من قيمة المشروع ويرتبط ذلك بالحصول على اسعار فائدة منخفضة.

القدرة النقدية للمشروع لمواجهة التزماته المحـدودة فـي مواعيـدها تشـجع المشـروع علـى تـوفير احتياجاتـه الماليـة  -
 عن طريق ااقتراض.

 المنظمة ومرمزها وسابق تعاماتها ودرجة الثقة فيها.حجم  -

 المخاطر واولوية الحصول على الدخل او العائد. -

 

                                                           

1
 .262نفس المرجع السابق، ص  

2
يم تطبيقات_عبد الحليم مراجة وآخرون،    ي_ اسس ومفا ما يل ا تح  .70، ص69، ص2000،عمان، ااردن، 1دار صفاء للنشر والتوزيع،ط اادارة  ا
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ية ما قوائم ا ثا: ا     ثا
تشــمل القــوائم الماليــة ملخصــا لجميــع العمليــات الماليــة الــي تــتم فــي المشــروع، وتعتبــر المنــتج النهــائي فــي النظــام 

. ومـن 1مل عـام فـي تقيـيم القـوة اإيراديـة للمشـروع، ومـدى قـوة مرمزهـا المـاليالمحاسبي، وساعد القوائم الماليـة بشـ
 هذا القوائم المالية نذمر:  

عامة: .1 ية ا ميزا  ا
مـا فـي تـاريخ معـين وعنـد انطـاق المؤسسـة  مؤسسـةهي الجدول المرتب والمقوم لعناصر موجودات ومطاليب    

وتحتــوي  .2فـي نشــاطها نســمي ميزانيتهــا الميزانيــة اافتتاحيــة، ونســمي ميزانيتهـا فــي نهايــة الــدورة الميزانيــة الختاميــة
الميزانية على جانب ااصول ) الموجودات(، وجانب الخصـوم )المطلوبـات وفـق الملميـة(، اذ ان جانـب ااصـول 

ســتثمار القصــير ااجــل )الموجــودات المتداولــة( وطويلــة ااجــل ) الموجــودات الثابتــة(، امــا جانــب يمثــل قــرارات اا
او التمويـل  الخصوم فهي تعمس قرارات التمويـل سـواء التمويـل بالمديونيـة )المطلوبـات المتداولـة والطويلـة ااجـل(

الممتلك )حق الملميـة(.ومن خـال فحـص وتحليـل البيانـات الـواردة فـي الميزانيـة العامـة يممـن تحديـد مـدى سـامة 
  3المرمز المالي للمؤسسة.

تـائج:  .2 الـدورة جـدول حسـابات النتـائج علـى انـه جـدول يلخـص تمـاليف ونـواتج  يممـن تعريـفجدول حسابات ا
ـــك  ـــين هـــذا النـــواتج والتمـــاليف بعـــد طـــرح بغـــض النظـــر عـــن تـــاريخ تحصـــيل ذل او تســـديد، ممـــا يوضـــح الفـــرق ب

وتعد قائمة جدول حسابات النتائج بطريقـة توضـح جميـع ايـرادات ، 4ااهتامات والمؤونات ربحية او خسارة الدورة
ايــرادات الشــرمة ومــا يقابلهــا مــن نفقــات وملــف. ســواء الناتجــة عــن النشــاط الفعلــي للشــرمة او انشــطة اخــرى تحقــق 

5للشرمة، يممن ااستدال من خاله على حجم اارباح المحتجزة ونسبة اارباح لحملة ااسهم العادية.
 

 
 
 
 
 
 
 

                                                           

1
ي،يلة، زياد رمضان، محمود الخا   ما تخطيط ا يل وا تح   .31، ص2013الشرمة العربية المتحدة للتسويق والتوريدات، مصر،  ا

2
محاسبيشبايمي سعدان،    مخطط ا محاسبة حسب ا يات ا  .10، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، ص تق

3
ي عدنان تايه النعيمي، ارشد فؤاج التميمي،    ما تخطيط ا يل وا تح ات معاصرةا ، 2008_ دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع، عمان، ااردن، _اتجا

 . 25ص 
4
يناصر دادي عدون،    ما يل ا تح  .74، دار المحمدية العامة ،الجزائر، صا

5
 .25عدنان تايه النعيمي، ارشد فؤاد التميمي، مرجع سابق،ص   
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فصل:  خاصة ا
مجموعة من الوظائف المترابطة  يتمثل في ااستثماريالمشروع من خال هذا الفصل نستخلص ان     

وإنشاء المشروع  .والمتماملة، والتي تهدف إلى تحقيق أقصى مردودية مممنة بأفضل الطرق والوسائل المتاحة
جميع الجوانب وتوضيح  ااستثماري ونجاحه يجب اعداد مخطط ااعمال الجيد له، للدور الذي يلعبه في دراسة 

 انتاجية، التنظيمية، المالية. المتعلقة بالمشروع: التسويقية، ا
ختلف من مشروع آخر حسب يي ذبهذا فمخطط اأعمال يعد عملية متماملة  ينطلق من دراسة المشروع الو    

زمة انطاق العملية طبيعة النشاط، لتحديد المحاور المبرى احتياجاته، بالشمل الذي يضمن تقدير التماليف الا
 عنها. العوائد المترتبةاإنتاجية و 

وسنحاول إعطاء صورة تطبيقية لمخطط اأعمال في الفصل الثاني من المذمرة خاص بمشروع إنشاء صالون  
 تجميل.   
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 مهيد: ت
سنحاول  ومراحل اعدادا ااول على المفاهيم النظرية للمشروع ومخطط ااعمالبعد ان تعرفنا في الفصل       

انشاء صالون تجميل في إطار الومالة الوطنية لدعم وتشغيل  على مشروعهذا الفصل تطبيق ما تطرقنا اليه في 
 وسيتضمن الفصل المباحث التالية: .ااعتماد على عناصر مخطط ااعمالالوادي وهذا ب وايةبالشباب 

  المبحث ااول: تقديم المشروع.
 المخطط التسويقي للمشروع.المبحث الثاني: 
 المخطط التنظيمي للمشروع.المبحث الثالث: 

 المبحث الرابع: المخطط المالي للمشروع.   
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مبحث ااول:  مشروعا  تقديم ا
مطلب ااول:  مشروع وصفا     با

مشروع .1 التجميل تحت سقف و   الحاقة : صالون حاقة وتجميل يعمل على تقديم جميع خدماتطبيعة ا
 .واحد

 . والتألق مملمة الجمال :مشروعاسم ا .2

مشروع:  .3  .هاجر بوزيانصاحب ا

قانوني:  .4 ل ا ش  .شخصية طبيعية )حرفي(ا

نشاط:  رقم .5  .614001ا

نشاط: .6  .الجمالي الحاقة والعاج اسم ا
مشروع: .7  .دج 4711311 رأس مال ا

مشروع:  .8  _الوادي_حي الرمال موقع ا
مؤسسة:  .11 ة ا  .المساهمة في تلبية احتياجات المرأة عموما بما يناسب تطور وتغير العادات في المجتمعرسا
مؤسسة .11  . يتملم عنك .......دعي جمالك  :شعار ا

ثاني:  مطلب ا تعريفا مشروعب ا  ا
مشروع:: أوا رة ا   ف

اصبحت صالونات التجميل اليوم من المشروعات الناجحة وباأخص ذات السمعة الطيبة فهي تجذب       
المثير من النساء. وأن المرأة اليوم اصبحت مثيرة اانشغال ما بين عملها واوادها فهي في بعض ااحيان ا 

الوقت لاهتمام بنفسها في المنزل فتلجأ الى المتخصصين فهو اختصار للوقت والمجهود مع تجد متسع من 
وجدنا  في مناسبات مختلفة  المنطقةبالخروج بنتيجة مرضية في مل مرة. و بااحتماك بمجموعة من النساء 

 أنهن يفضلن القيام بخدمات التجميل في الصالون، من هنا بدأ التفمير في انشاء مشروع صالون حاقة وتجميل.
مشروع ثانيا:  غايات واهداف ا

 :ومنه تندرج عدة اهداف اخرى نذمر منهاأي مؤسسة او مشروع هدفه ااول تعظيم الربح 
 توفير مناصب شغل خاصة للنساء والحامات شهادات في الحاقة والتجميل.  -

  ضمان البقاء وااستمرارية في السوق وتحقيق امبر حصة سوقية في الواية. -

 توسيع الصالون مستقبا وزيادة تقنيات حديثة في التجميل. -
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 زيادة رفاهية المرأة من خال توفير جميع الخدمات تحت سقف واحد. -

مشروع :ثاثا  اسباب ودوافع اختيار ا
 تقدم جميع الخدمات التي ترغب فيها المرأة. اا انها ا  المنطقةفي صالونات تجميل بالرغم من وجود  -

 حاجة المرأة في المنطقة وبحثها المستمر عن صالون جيد. -

وهو ما يتوافق مع ضرورة  هواياتها.بة المشروع في فتح صالون فالتجميل يعتبر من حاالرغبة الشديدة لص -
 دخل لصاحبة المشروع.  مصدرايجاد عمل 

تسويقي مخطط ا ثاني: ا مبحث ا  ا
مطلب ااول: مشروع ا  مهمة ا

أو ا، واذا مان الممان  ةفي حياة أي امرأا سواء مانت متزوج ةمهم ةشهري ةالصالون النسائي يعتبر محط     
جميع مهمة الصالون في تقديم  تممنو  ،نظيف وراقي وأسعارا معقوله فهذا يبعث الطمأنينة والراحة النفسية للجميع

السهر على ارضاء الزبونة وراحتها واخراجها بأحسن حلة و التي ترغب فيها المرأة. خدمات الحاقة والتجميل 
ولمي نستطيع إيصال هذا النقطة المهمة فهناك خطوات   تحت سقف واحد.، مل ما تحتاجه ستجدا ترغب فيها

 مهمة تساهم في تحقيق هذا الغاية نذمر منها:
o  وتسريح. ممان لصبغ الشعر والقص تخصيص 

o .تخصيص ممان لغسل الشعر 

o  عاج اايدي )منمير(، عاج اارجل )بدمير(. باأظافرتخصيص ممان لاعتناء ، 

o  الحرقوس ووضع الحناء.تخصيص ممان لرسم 

o  .تخصيص ممان خاص بالعرائس 

o .تخصيص منطقة خاصة لتنظيف البشرة والمساج 

o .تخصيص مساحة مافية لغرفة الممياج 

o تخصيص مساحة مافية لفتح الحوار بين الزبائن اثناء اانتظار. 
o  ليممن للزبونة من وضع اشياءها بأمان.تخصيص خزائن وصناديق 

ثاني: مطلب ا سوق ا  تحليل ا
سوق الذي سينشط فيه المشروع من خال تحديد الزبائن المحتملين والمقصود تحديد الفئة السيتم تحليل   

الى ان  نقوم بتحليل المنافسة المباشرة وغير المباشرة،و ات، مما نحدد الموردين للمشروع، الموجهة اليها الخدم
 عات.نصل الى تحديد السوق المستهدف ويتم تقدير المبي
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مستهدفين:.1 زبائن ا المتزوجات والعازبات ومل  هذا الخدمات مقدمة لفئة معينة من المجتمع وهي فئة النساء ا
بخبرة وتقنيات وجودة  الحاقة والتجميل خدماتما تحتاجه من وتبحث عن والموضة، من تهتم باأناقة والجمال 

  . دائما ااجملألقها وتمون . لزيادة رفاهيتها وتوتحت سقف واحدعالية 
وااهتمام  والتعامل، ااستقبال طريقةالمظهر الائق للعامات  ،الى هذا الصالون لإقبالوما يحفز الزبائن    

اضافة الى سرعة تقديم الخدمة بتوفر اآات والمعدات الحديثة،  ،به تنظيم العملو  ، نظافة الصالونبالزبونة
 وجودة المستحضرات المستعملة، وميفية استعمالها بتقنيات مناسبة لحاجيات الزبونة وما ترغب فيه.

موردون: .2  هقع المشروع، اا انوجود العديد من محات تجهيز صالونات التجميل، وقربها من مو  بالرغم منا
مستحضرات مورد واحد في تجهيز الصالون من اثاث ومستلزمات الصالون وأجهزة ومعدات حديثة و  رتم اختيا

شرمة الوصال لتجهيز صالونات التجميل مقرها الرئيسي بالجزائر العاصمة، والفرعي  وذات جودةـ هذا المورد ه
بمدينة الوادي بالضبط بالقرب من محات دبي. تم اختيارا على اساس القرب من المشروع، جودة ااجهزة 

  واستامها الفوري عند الطلب. توصيل السلع الى الصالون.والمعدات، 
منافسون: .3 تم التعرف على والمعروفة، الصالونات الموجودة بالواية  بعض امي بجولة فيخال قيمن ا

 ادناافي الجدول  والماحظات نوضحهاآراء الزبائن المنافسين و 
ون3جدول رقم ) لصا مباشرين  منافسين ا  (: يوضح ا

ون صا مقدمة اسم ا خدمات ا خصائص ا  ا
ون تنهينان فقط(، تنظيف وتنقية البشرة)الوجه  صا

 الشعر. سريحممياج وت
 يقع في وسط المدينة
 يتميز باأقدمية

 ترمز في العمل مع العرائس فقط
في خدمة واحدة هي تنظيف وتنقية 

 البشرة)الوجه(.
 ااستقبال حسن نوعا ما
 ااجهزة والمعدات عادية

عامات مساعدات وصاحبة  3به 
المحل هي من تقوم بتقديم 

 الخدمات.
ون عبلة تسريح الشعر، ممياج، رسم  صا

 الحرقوس
 يقع في وسط المدينة
 لديه شهرة مبيرة واقدمية

سوء ااستقبال وعدم وجود نظام في 
 العمل

 عامات ملهن مساعدات 5به 



تطبيقي اعداد مخطط اعمال مشروع ثاني :                       ااطار ا فصل ا  ا
 

 

36 

 ااجهزة والمعدات بسيطة
 النظافة والترتيب امامن الجلوس
 ترمز بمثرة على العرائس.

 
 

ون ريان  صا
 

دي، تنظيف الوجه، العناية بااي
 العناية باارجل

 
 20المدينة حوالي  وسطبعيد عن 

 ملم
 اشهر 3فتح منذ 

 ااجهزة والمعدات حديثة.
 ااستقبال حسن.

 يعتمد على خدمات التجميل فقط
صاحبة المحل هي التي تقوم بمل 

 الخدمات
ون  ممياج، تسريح الشعر، تنظيف  BELLAصا

 البشرة.
يقع وسط المدينة فتح منذ حوالي 

 شهر
 ااجهزة والمعدات حديثة
 ترمز على تنظيف البشرة

ليس لديها مؤهات في باقي 
 .الخدمات

 ااستقبال والتعامل ليس جيد
صاحبة المحل هي نفسها مقدمة 

 الخدمات
مصدر متحصل عليهاا معلومات ا بة بناءا على ا طا ميدانية. : من اعداد ا زيارات ا  خال ا

صالونات بطريقة غير قانونية يعملن في بيوتهن يقدمن خدمات تسريح الشعر ومن المنافسين غير مباشرين    
 ومامياج اا انهم يشملون منافسة قوية ان زبائنهم مثر.

وما يميز مشروعنا عن باقي الصالونات يقدم جميع الخدمات التي ترغب فيها المرأة تحت سقف واحد، حداثة    
مع الزبونات وحسن  جيدةوالمعاملة الاللباقة ، سرعة تقديم الخدمة، ااجهزة والمعدات، اليد العاملة المؤهلة

   السهر على راحة الزبونة وتقديم لها افضل الخدمات في أقل وقت.ااستقبال. 
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مبيعا.4 محتملة وتقدير ا سوق ا  تا
محتملة:   سوق ا  ا

قمنا بإجراء استبيان ووزع على لتقدير المبيعات ومعرفة رأي عينة من السوق المستهدفة حول المشروع    
استمارة وزعت ملها في  250مجموعة من النساء منهن مامثات في البيوت واخريات عامات قمنا بطبع 

قابلة للدراسة  146استمارة منها  156المدارس والبيوت والبلدية بمناطق مختلفة من الواية والجامعة، استرجعنا 
 ة في الجدول:ستبيان مالتالي موضحومانت نتائج اا

 (: يوضح نتائج ااستبيان4جدول رقم)
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 (. 1حسب السؤال، أنظر الملحق رقم ) 4الى  2عدد ااجابات يتراوح ما بين   
 
 
 

مجموع 4ااجابة 3ااجابة 2ااجابة 1ااجابة ااسئلة   ا

 146 22 12 59 53 السن 1.1

 146  2 41 103 الحالة المدنية 2.1
 146  3 28 115 المستوى العلمي 3.1
 146   121 25 الوظيفة 4.1
 146 45 50 31 20 عدد افراد العائلة 5.1

 146 13 22 68 44 مهنة رب البيت 6.1

 146  87 33 26 الدخل العائلي 7.1

 146  24 37 85 هل تذهبين الى صالون تجميل؟ 2.1
 122  20 59 43 اذا مانت ااجابة نعم، متى تذهبين؟ 2.2
 24 10 6 5 3 اذا مانت ااجابة ا ماهي ااسباب ؟ 3.2

 122  65 37 20 مل مرة )الثمن(؟ما هو متوسط اانفاق في  4.2
 146   106 40 هل تفضلين القيام بخدمات التجميل بنفسك؟ 5.2
 40 13 6 9 12 اذا مانت ااجابة بـ نعم ماهي هذا الخدمات؟ 6.2

 24  5 15 4 ماهي ميزانية المواد المستعملة؟ 7.2
 24    24 ماهي ااجهزة واادوات المستعملة؟ 8.2
 146   50 96 الصالون؟ التنقل الى 9.2
 50 20 7 14 9 ما هي الصعوبات؟ 11.2

 146 28 32 36 50 ماهي الخدمات التي ترغبين في عملها في الصالون؟ 11.2

 146  11 55 80 السعر الحالي في الصالونات الموجودة؟ 12.2
 146 24 60 48 14 جودة الخدمات المقدمة في الصالونات؟ 13.2

 )مراجعة ااسعار في الجداول( تعتبرينها مناسبة للخدمات التالية؟ ااسعار التي 14.2
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متحصل عليها معطيات ا بة بناءا على ا طا مصدر: من اعداد ا  .من ااستبيان ا
تحليل:  ا

من خال المعلومات المجمعة في استمارة البحث والمدونة في الجدول اعاا احظنا ان السن اادنى للمرأة . 1
، مما يدل %36.31وذلك بنسبة  فما فوق سنة 20سنة الى  18الى صالون التجميل يتراوح ما بين التي تذهب 

في   %70.54 نسبة المتزوجات تساوي الىمانت  ،ن ليست اا المرأة المتزوجة فقط تقبل الى الصالونعلى أ
 . %28.08حين نسبة العازبات تقدر بــ 

لمرأة لجامعي هذا ما يدل على نسبة الوعي  %78.76بنسبة المستوى العلمي للنساء في المنطقة مان . 2
مما يجعلها تحبذ القيام  خاصة في مجال الموضة، ااناقة والجمال وموامبتها أحدث التطورات الحاصلة 
  %22.6. مما ان اصحاب الدخل المتوسط والتي تتمثل نسبتهم بـ بخدمات الحاقة والتجميل في الصالون

 اد العائلة فهن يذهبن الى الصالون وا يمنعهم ذلك.بالرغم مبر عدد افر 

في حين تقدر   %58.22وحددت نسبة النساء اللواتي يقبلن الى الصالون باستمرار في مختلف المناسبات بـ . 3
وللعلم ان ااعراس والمناسبات  .%25.34نسبة من يقبلن الى الصالون في المناسبات العائلية وااعراس بـ  

تذهب  %13.69خال العطل المدرسية وااعياد خاصة شهر جانفي، فيفري، مارس، وهناك نسبةتمون بمثرة 
 30.32 دج  بنسبة1000دج_500بين  الى الصالون حت بدون مناسبة. ويقدر متوسط اانفاق في مل مرة ما

 ، فترجع اسباب ذلك الى:ون، اما البقية الاتي ا تذهبن الى الصال%

ا يتوفر لديها الوقت للذهاب، العائلة محافظة وتمنع الفتاة العازبة من الذهاب، عدم وجود صالون يقدم  -
 خدمات جيدة، وارتفاع ااسعار.

من يفضلن القيام بخدمات التجميل بنفسهن وتتمثل هذا الخدمات في ممياج  % 27.39مما هناك نسبة . 4
في مجفف الشعر، وادوات تتمثل ناء، وااجهزة المستعملة عادي، تصفيف الشعر، ازالة الشعر، وضع الح

 . دج2000دج الى 1000رها ما بين اسعتتراوح أ %62.5تقدر ميزانية المواد المستعملة بنسبة  والممياج. 

ا توجد لديهم صعوبات في الذهاب الى الصالون ومن  %65.75الى الصالون  فنسبة  السيدة اما تنقل. 5
 هي الوقت، بعد المسافة، العائلة، وامتظاظ صالونات الموجودة. عهمالتي تمن الصعوبات

هي مامياج مهني، رسم وتفصيل الحواجب، ازالة المرأة بالقيام بها في الصالون  ومن الخدمات الاتي ترغب. 6
الشعر، وضع الحناء، رسم الحرقوس، ااهتمام بالشعر، تصفيف، قصات، صبغات، تمليس، تسريحات مميزة، 
معالجة جميع مشامل الشعر، جلسات مساج، جلسات تنحيف وشد الجسم، عاج اارجل، عاج اايدي. 

  تنظيف البشرة وعاج جميع مشاملها.
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 ومن ااقتراحات التي ترغب فيها المرأة في الصالون نجد:. 7

 تقنية نزع الشعر بالليزر. -

 تقنية الوغز باابر. -

 تقنية المساج بالحلزون. -

 تقنيات وضع الممياج. -

 النظافة، ااستقبال الجيد والتعامل الحسن مع الزبونة. -

 ارسال عاملة الى بيت السيدة متى ارادت لتقدم لها خدمات التجميل في بيتها. -

مبيعات:  1.2   تقدير ا
، نوفمبر، يزداد الطلب على خدمات الحاقة والتجميل في العطل المدرسية وااعياد )فيفري، مارس، افريل    

امتوبر، ديسمبر(. ويمون الطلب متوسط في ااشهر التالية)، جانفي، ماي، سبتمبر( في حين ينخفض في ثاث 
وبالتالي ستمون ساعات العمل في الصالون يوميا عدا وان، جويلية، اوت(، وشهر رمضان. اشهر الصيف )ج

 مساءا، والعطلة السنوية تمون لمدة 18:30سا صباحا الى الساعة 9:30ساعات من الساعة 10يوم السبت 
عدد  من المتوقع و حسب نتائج الجدول اسبوعين قبل شهر رمضان الى ااسبوع الثالث من نفس الشهر. شهر،

  يقمن بجميع الخدمات المقدمة. 85الى الصالون هن  النساء الاتي يذهبن
ث:  ثا مطلب ا مزيجا تسويقي ا  ا

مجموعة من العوامل المتعلقة بخدمات من اجل تحقيق هدف المشروع في المجال التسويقي ابد من مراعاة 
 المشروع وذلك إيجاد خطة مناسبة.

خدمة(: .1 منتج )ا  ا

 :تجاري  مملمة الجمال والتألق ااسم ا

  :شعار  يتملم عنك ..... دعي جمالك  ا

 :مشروع تي يقدمها ا خدمات ا جلسات مساج، جلسات تنحيف وتتمثل الخدمات التي يقدمها الصالون في:  ا
شد وتنسيق الجسم، جلسات العناية بالبشرة وعاج جميع مشاملها، العناية بالشعر وعاج جميع مشامله، تلبيس 
العرائس، تسريحات مميزة، ممياج مهني، تصفيف الشعر، قصات، صبغات، تمليس الشعر، ازالة الشعر، عاج 

باستخدام أحدث رسم الحرقوس. بها، ترميب ااظافر، وضع الحناء، ة اايدي والعناية بها، عاج اارجل والعناي
 الخدمات.  هذا اليد العاملة المؤهلة بتقنيات تقديم اجود مستحضرات التجميل. ومهاراتاآات والمعدات و 

تسعير: . 2  ا
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التماليف ومراعاة في ذلك اسعار المنافسين، بسنعتمد في تحديد سعر الخدمات على استراتيجية السيطرة     
 لخدمة والجدول التالي يوضح اسعار الخدماتيات حديثة. حتى يتاءم السعر مع اتقديم الخدمة بتقن فيوالتميز 

بناءا على اراء السيدات في ااستبيان، وتعاونا مع مدير الومالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب مانت 
 :تاليمال )الوحدة دج(ااسعار

خدمات5جدول رقم ) وحدة دج((:  يوضح اسعار ا  )ا
خدمة زبائن  ا   يرغب ا

 في دفع
ثر  سعر اا ا

 ارتفاعا
سعر  ا
 اادنى

سعر  ا
مقترح  ا

لفة ت سعر  سعر ا ا
نهائي  ا

ياج مهني  م
 لعروس

 1111 دج 2111 دج1511
 دج

 1511 دج 1311 دج 1511
 دج

ياج مهني  م
 عادي

 211 دج 711 دج 311
 دج

 دج 311 دج 1511 دج 311

رسم و تفصيل 
حاجب  ا

 211 دج 511 دج 211
 دج

 دج 211 دج 211 دج 211

حرقوس  251 دج 511 دج 251 رسم ا
 دج

 دج 251 دج 251 دج 251

شعر  211 دج 611 دج 211 قص ا
 دج

 دج 251 دج 151 دج 251

شعر  1111 دج 3111 دج 1111 صبغ ا
 دج

 1111 دج 811 دج 1111
 دج

شعر  311 دج 511 دج 311 تصفيف ا
 دج

 دج 351 دج 251 دج 351

شعر  دج 811 دج 611 دج 811 دج611 دج 1511 دج 711 تسريح ا
شعر  تمليس ا

يراتين  با
 5111 دج 11111 دج 6111

 دج
 9111 دج 8111 دج 9111

 دج
شعر جة ا  3111 دج 2111 دج 3111 4111 دج 6111 دج 4111 معا
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 دج دج
حناء  411 دج 1111 دج 411 وضع ا

 دج
 دج 511 دج 411 دج 511

 511 دج 1111 دج 511 عاج اايدي
 دج

 دج 511 دج 411 دج 511

 1111 دج 1511 دج 1111 عاج اارجل
 دج

 1111 دج 911 دج 1111
 دج

يك  511 دج 1111 دج 511 جلسات تد
 دج

 دج 511 دج 411 دج 511

وتنحيف  شد
جسم  ا

 751 دج 1111 دج 811
 دج

 دج 811 دج 611 دج 811

شعر ة ا  511 دج 1811 دج 611 ازا
 دج

 دج 511 دج 411 دج 511

بشرة  911 دج 1611 دج 1211 تنظيف ا
 دج

 دج 911 دج 911 دج 911

جةجميع  معا
بشرة ل ا  مشا

 1511 دج 4111 دج 2511
 دج

 1511 دج 1111 دج 1511
 دج

ة  ا و تعاون مع ا بة با طا مصدر: من اعداد ا شبابا دعم وتشغيل ا وطنية   .ا

توزيع:. 3  ا

   وتصميم مخطط هندسي مناسب له. للمشروع جيدفسنعتمد على تحديد موقع للزبون بما أن الخدمة تقدم فورا     
مشروع: 1.3 تقع في الجنوب الشرقي  التيواية الوادي  ،الوادي مدينةحدد ممان المشروع بحي الرمال ب موقع ا

للجزائر، يحدها من الشمال واية خنشلة بسمرة وتبسة، من الشرق الجمهورية التونسية، من الجنوب ورقلة، من 
 الف نسمة. 99عدد السمان  2ملم448858الغرب واية ورقلة الجلفة، بسمرة، تتربع على مساحة قدرها 

موقع: - الوادي من ااحياء الراقية بها، يتميز بالحرمية الدائمة، قريب من  مدينةيعتبر حي الرمال ب وصف ا
ااحياء المجاورة سهولة التنقل اليه، به اسواق خاصة بالنساء ألبسة، لوازم الخياطة، حمامات نسوية، مطاعم، 

 حديقة تسلية للعائات، ورشة خياطة للنساء، محات مستحضرات التجميل.
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موقع: -   ايجابيات وسلبيات ا
 .مون امبر تجمع سماني يممن في هذا الحي فله ايجابيات منها هذا الحي معروف لدى جميع سمان الواية -
 قريب من ااحياء المجاورة. -

 سهولة التنقل اليه. -

 ومن سلبياته الحرمية الدائمة تؤثر على تنقل المرأة.  -

لمشروع 2.3  مخطط هندسي 
ل رقم ) هندسي 1ش مخطط ا ون تجميل(: ا  لصا

 
تعاون مع مهندسة معمارية. بة با طا مصدر: من اعداد ا  ا

ت. 4  رويجا
حتى تمون الخدمات في متناول الجميع وجذب امبر عدد مممن من الزبائن سندقق في عملية ااتصال 

 :في ما يليووسائل ااتصال سنوضحها  والعاقات العامة 
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 ذو تملفة صغيرة تقدر هي امبر شبمة اتصال في العالم و  ان اانترنت نعلممما  ااتصال عبر اانترنيت: 1.4
 سنضع موقع المتروني في ايدي الزبائن ويمون مموقع للتعريف بالصالون. دج في السنة لذا 24000بـ 
ا يملف اذ ان ااتصال فيها مجاني و facebook و  twiterمما نستعمل ايضا الشبمات ااجتماعية مثل    

 شيئا. المشروع
ترويجية:  2.4 حمات ا  ا

مباشرة:  - افأة ( ا م عاوة )ا يم في مجموعة خدمات وتمون بتخفيضات للعروس، والزبونات الدائمات، وتقدا
 ، وذلك في المواسم وااعياد. مما تقدم بعض الهدايا.واحدة مجانية

شهري - سحب ا ة ا مشار القيام بعملية سحب شهرية بالنسبة للزبائن اامثر زيارة للصالون، و ذلك  :ا
 لشهر مجاني مهدية لهؤاء الزبائن و يتم ااعان عنها عن طريق الملصقات.ابتخصيص يوم في 

محلية 3.4  :ااعان في ااذاعة ا
والتملفة  فيها باإشهاردي سوف لذلك سنقوم ى برامج ااذاعة المحلية وامعظم نساء المنطقة يستمعون ال

البرامج اامثر اثناء  ااشهار بثلمدة دقيقة ونصف يوميا، سنقوم بدج للشهر 37500ااشهارية تقدر بــ 
 .وستعاد حمات اخرى حسب الحاجة استماعا. وهذا العملية ستمون في الشهر ااول من افتتاح المحل

عمل بطاقات - ملصقات:  ا العامة  على نطاق واسع، تمون في اامامنوتستعمل من اجل ااتصال وا
هي ااقل تملفة، هدفها ترسيخ صورة المؤسسة في ذهن المستهلك واستهداف مستهلمين والبطاقات تقدم مباشرة و 

 دج ألف بطاقة وملصقة. 6500وتقدر تملفتها بــ  جدد.

 ااتصال.دج مقسمة على مختلف وسائل  128000 وتقدر تملفة الحملة التسويقية ممل بــ 
تموقع: .5 عامتها التجارية،  ع المشروع من خالقيحدد التموقع مدى القوة التنافسية للمشروع، ويقصد به تمو ا

الدخول إلى عقول الناس، من خال نظام بحث  أو الخدمات التي تقدمها واسمها التجاري في ذهن المستهلك.
دقيق للعثور على نافذة في العقل يممن الدخول منها، وأما أسهل طريقة للدخول فهي أن نمون أول من يدخل 

ما يتميز به من تقديم من خال  وسنرمز في مشروعنا للوصول الى تموقع جيد للصالونمن هذا النافذة. 
  يقة التعامل مع الزبائن وزيادة ااهتمام بهم.وطر  خدمات الحاقة والتجميل.
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ثا مبحث ا تنظيمي :ثا مخطط ا لمشروع ا  واانتاجي 
وهو يصف من الذي يدير المشروع، ، عملن المخطط التنظيمي للمشروع يساعد على تنظيم وتوزيع الإ    

وفي  .فيه وزع اأعمالتو  لمشروعااحتياجات  من خاله حددت مما ويراقب العمليات اليومية، ويؤثر في القرار،
 .فيهمهام الوتوزيع  عرض احتياجات المشروعسيتم ما يلي 

مطلب   بشرية: ااولا موارد ا  ا

والجدول التالي يوضح مختلف العامات  يحتاج المشروع مبدئيا الى ثاث عامات والرابعة صاحبة المحل    
 .ؤهاتهم وااجور التي يتقاضونهام
عاملة:1 يد ا  عمال تتوزع مهامهم في الجدول أدناا.  5يحتاج المشروع الى  . احتياجات ا

لمشروع6جــــــــــــــــدول رقــــــــــــم) عاملة  يد ا  (: ا

وظيفة مهام طبيعة ا مؤهات ا  ا

مسيرة  ا
محل(  )صاحبة ا

ااشراف على سير العمل في 
الصالون، ااشراف على 

التسويقية، والموارد الوظائف 
 البشرية، المحاسبية.

 مفاءة مهنية حاقة وتجميل، ماستر مقاواتية

عاملة تقدم خدمات الحاقة من  1ا
ممياج، وتسريح الشعر، 

صبغه، قصه، رسم وتفصيل 
 الحواجب.

 مفاءة مهنية من مدرسة خاصة للحاقة والتجميل+ خبرة

عاملة  تقدم خدمات العاج الجمالي  2ا
تنظيف البشرة ومعالجتها، من 

 ،عاج لجميع مشامل الشعر
عاج اايدي، عاج 
اارجل، جلسات مساج، 

جلسات تنحيف وشد الجسم، 
 .ازالة الشعر

 مفاءة مهنية من مدرسة خاصة للحاقة والتجميل+ خبرة

عاملة   رسم الحرقوس، وضع الحناء، 3ا
عاج اايدي، عاج 

 اارجل.

 وتجميلمفاءة مهنية حاقة 
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بة. طا مصدر: من اعداد ا  ا
 :. ااجور2

 يوضح الجدول الموالي ااجور التي قررت صاحبة المشروع منحها للعامات:
وحدة دج(7جدول رقم ) ى )ا سنة ااو عامات خال ا  (: يوضح اجور ا

بيان عدد ا شهري  ا ااجر ا
صافي )دج(  ا

سنوي  ااجر ا
صافي)دج(  ا

خام خام  ااجر ا ااجر ا
سنوي  ا

مسيرة  ا
محل(  )صاحبة ا

1 30000 360000 32700 392400 

عاملة  302400 25200 240000 20000 1 1ا
عاملة   302400 25200 240000 20000 1 2ا
عاملة   302400 25200 240000 20000 1 3ا
عاملة   302400 25200 240000 20000 1 4ا

مجموع  1209600 133500 1320000 110000 5 ا
متحصل عليها. معطيات ا بة بناءا على ا طا مصدر: من اعداد ا  ا

من اجور العمال الى الضمان ااجتماعي اما بالنسبة  %26بحيث تقوم صاحبة المشروع بدفع مبلغ قدرا  -
 فقط من اجرا. %9للمسيرة فتدفع مبلغ قدرا 

ثاني: مطلب ا تنظيمي. ا ل ا هي  ا
 .والموضح في الشمل ادناا مل تنظيميالمملفين بها في هي ادراج العاملين والمهاميممن  
 
 
 
 
 
 
 
 

عاملة  استقبال الزبائن والسهر على  4ا
 راحتهم.

 مفاءة مهنية حاقة وتجميل
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ل رقم) ش ل2ا تنظيمي  ل ا هي  مشروع(: ا
 
 
 
 
 
 
 
 
 

مصدر:  با طا متحصل عليها.من اعداد ا معطيات ا  ة بناءا على ا
 :عامات تي يتميز بها ا خبرات ا  ا

o المسير: القدرة على التسيير واتقان جميع الخدمات 
o للتطور وتغير عادات المجتمع مبيرة في الحاقة والتجميل وموامبة يتمتعن بخبرات. 
o اللباقة والتعامل الجيد مع الزبائن وحسن ااستقبال.  
o السهر على نظافة المحل. 
o المظهر الائق للعامات.  

ثا مطلب ا خطة اانتاجية :ثا تشغيلية) ا عمليات ا   (ا
العاملة، سيتم تقدير تماليف واحتياجات المشروع من آات  مما سبق ان حددنا احتياجات المشروع من اليد
 وااحتياجات للمواد ااولية. وسيتم توضيحها في ما يلي: ومعدات، وااثاث والتجهيزات، والخدمات الضرورية

معدات: .1  تعد تملفة اآات والمعدات مع الترميب موضحة مالتالي: اآات وا
 

 
 
 

قسم منكير العاملة الثالثة 
 والبدكير 

عاملة ااولى: ااستقبالال  

العاملة الثانية قسم 
 التجميل

مسيرة عمل :ا  ااستقبال ومراقبة سير ا

العاملة ااولى قسم 
 الحاقة
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ون(: اآات 8جدول رقم) صا مستخدمة في ا معدات ا  وا
 

مصدر وادي.: ا تجميل( فرع ا حاقة وا ل مستلزمات ا وصال ) ة ا  شر
تجهيزات:.2  دج 988400المشروع من ااثاث والتجهيزات بـــ  احتياجات قدرت ااثاث وا

ضرورية: .3 خدمات ا تشتمل الخدمات الضرورية على الماء والمهرباء.. وقد تم تقدير تملفة ااجمالية بــ ا
 دج سنويا. والجدول التالي يوضح ذلك.234111

 
 
 

Prix Quantité Désignation du produit Ref 

60000 1 Appareil de massage 1 
25000 1 Appareil de manucure 2 
25000 1 Appareil UV 3 
12500 1 Bain pied 4 
35000 1 Caisse 5 
60000 1 Chauffe cire 5L 6 
12000 1 Chauffe cire visage 7 
25000 1 Chauffe paraffine 8 
55000 1 Couverture chauffante 9 
55000 1 Fauteuil pédicure 10 
15000 1 Guéridons 11 
200000 1 Kit d’esthétique 10 fonction 12 
15000 1 Lamp loupe 13 
42000 1 Lit d’ estitique 14 
18000 1 Paravent séparation 15 
20000 1 Stérilisateur 16 
45000 1 Table de manucure 17 
36000 1 Vapo ozone 18 
755500   TOTAL 
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جدول رقم ) ضرورية.9ا خدمات ا  ( ا

بيان لمشروع ا ازمة  خدمات ا  ا
 120000 هرباء
 50000 ماء

هاتف  40000 ا
 24000 اانترنيت
مجموع  234111 ا
مصدر متحصلة عليها. : ا معطيات ا بة بناءا على ا طا  من اعداد ا

ية:.4 مواد ااو  احتياجات ا

على اساس تقديرات الزبائن المحتملين ومانت  في السنة ااولى  تم التنبؤ وتقدير ااحتياج من المواد ااولية 
 :  وتشملدج 450000التملفة ااجمالية للمواد ااولية تساوي اا 

جدول رقم ) ى(11ا سنة ااو متوقعة ) ا لفة ا ت ية وا مواد ااو  (: ا

مواد سنوية/دج ا لفة ا ت  ا
حاقة  230000 مواد خاصة با
تجميل  220000 مواد خاصة با

مجموع  450000 ا
متحصلة عليها. مصدر:ا معطيات ا بة بناءا على ا طا  من اعداد ا

 دج. 128000للمصاريف اأولى فان المشروع سيتحمل مصاريف الحملة التسويقية والتي قدرت بــــ  بااضافة   
تشغيل:.5 يقدمها المشروع هي خدماتية تمون مباشرة مع الزبون حيث يقوم الزبونة  يتالعمليات ال عمليات ا

الى المحل، او بموعد مسبق عبر الهاتف والشمل الموالي يوضح مسار عمل  بطلب الخدمة اما بااقبال
 المشروع.
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ل رقم ) مشروع3ش  (: مسار عمل ا
 
 
 
 
 

بة. طا مصدر: من اعداد ا  ا
قدرة اانتاجية: . 6  ا

ساعات من  10العمل في السنة، وبما أن المشروع يعمل في اليوم تقدر القدرة اانتاجية للمشروع بعدد ساعات 
يوم في السنة فإن القدرة اانتاجية السنوية  282مساءا. وباعتبار المشروع يعمل  19:30صباحا الى  9:30
 ساعة في السنة. 2820تقدر بـ 

مبحث ا ي رابعا ما مخطط ا  : ا
مطلب ااول: تمويل  ا  مصادر ا

مشروعنا هذا على مصادر داخلية والمتمثلة في ااموال الخاصة، ومصادر خارجية والمتمثلة  سنعتمد في تمويل
ي والجدول الموالي التمويل الثنائب( اي ما يسمى ANSEJفي قرض الومالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب)

 يوضح ذلك.
ل  يوضح (:11جدول رقم ) هي تمويل ا  يا

موضوع نسبة ا غ بـ: دج ا مبا  ا
شخصية مساهمة ا  3337213 %71 ا

 قرض بدون فائدة
(ANSEJ) 

%29 1363087 

مجموع  4711311 %111 ا
ط مصدر: من اعداد ا سابقةا معطيات ا بة بناءا على ا  .ا

 لدعم وتشغيل الشباب لتمويل المشروع لامتيازات وااعانات المالية التي تمنحها. وتم اختيار الومالة الوطنية 
 
 

زب ةـــــــــونـــا  

عاملة مؤسسة ا  ا
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مطلب  ثاا يةنيا ما قوائم ا  : ا
ميزانية اافتتاحية    :أوا : ا

لمشروع.12جدول رقم ) ميزانية اافتتاحية  وحدة دج(.(: يوضح ا  )ا
غ اأصول مبا خصوم ا غ ا مبا  ا

 ااستثمارات
 مصاريف تمهيدية
 معدات وادوات

تأمينات  ا
 أثاث وتجهيزات

مخزونات  ا
ية مادة اأو  ا
 مصاريف اخرى

حقوق  ا
 (راس مال العاملالصندوق )

 

 
350000 
755500 
124800 
988400 

 
450000 

150000 
 

2291600 
 
 

خاصة  اأموال ا
خاص مال ا  رأس ا

 
 

ديون  ا
ة  قرض ا و  (ANSEJ)ا

 
3337213 

 
 
 

1363087 

مجموع مجموع 4711311 ا  4711311 ا
مصدر:  متحصلة عليها.ا معطيات ا بة بناء على ا طا  من اعداد ا

وقيمة رأس المال العامل ، المصاريف التمهيدية عبارة عن مجوع مصاريف التأسيس و مصاريف التهيئة -
 .شهر 12)الصندوق( دج وهي مجموع التماليف التشغلية للمشروع السنوية على عدد أشهر السنة أي 
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 جدول ااستثمار:ثانيا: 
جدول رقم ) وحدة دج(( جدول ااستثمار31ا  )ا

موضوع يف ا ا ت  ا

 055577 معدات وأدوات

تأمين  30000 ا

ضمان  94800 رسوم ا

 988400 أثاث تجهيزات

 077777 تهيئة

 151111 مصاريف اخرى

 41111 مصاريف النقل

تأسيس  51111 مصاريف ا

عامل مال ا  2291600 رأس ا

مجموع  4711311 ا

مصدر ط :ا متحصل عليها من من اعداد ا معطيات ا ب اعتمادا على ا  .ANSEGا
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ثا يف :ثا ا سنوية. ت تشغيل ا   ا
يف 31جدول رقم ) ا وحدة دج(( ت سنوية )ا تشغيل ا  .ا

بيان يف ا ا ت  ا

تجميل  220000 مواد خاصة با

حاقة  230000 مواد خاصة با

 1209600 ااجور

 007777 ااستئجار

خدمات  ضروريةا  234000 ا

 128000 حمات تسويقية

 150000 مصاريف اخرى

مجموع  2291600 ا

مصدر ب : ا طا سابقة. ةمن اعداد ا معطيات ا  اعتمادا على ا

 ات.ااهتا ا:رابع
قرض: .1  جدول اهتاك ا

ومدة تسديدها  ،دج1363087 من الومالة تقدر بــ القرضدج، ومبلغ  3337213 المساهمة الشخصية تقدر بـــ
 حيث أن:  شهر من بداية النشاط. 13سنوات يبدأ بتسديد اول قسط بعد  5لمدة سداسية عبر اقساط ثابتة

قرض15جدول رقم )  (: يوضح جدول اهتاك ا
سنوات  2020 2019 2018 2017 2016 2015 ا

 272617.4 545234.8 2. 817852 1090469.6 1363087 1363087 قرضقيمةا
مبلغ  مدفوعا  272617.4 272617.4 272617.4 272617.4 272617.4 _ ا

باقية ديون ا  0 272617.4 545234.8 2. 817852 1090469.6 1363087 ا
مصدر:  شبابا دعم وتشغيل ا وطنية  ة ا ا و تعاون مع ا بة با طا  .من اعداد ا
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معدات، أثاث وتجهيزات(ااصول اهتاك . 2  ) اآات وا

 الثابتة للمشروع من: وذمرنا تتمون ااصولمما سبق 
 سنوات. 7دج تهتلك لمدة 755500اآات والمعدات تقدر تملفتها ااجمالية بــ 

 سنوات. 5دج تهتلك لمدة 988400اثاث وتجهيزات تقدر تملفتها ااجمالية بــ 
 :اقساط اإهتاك  التالي سنوضح في الجدول

جدول رقم ) ثابتة(: اهتاك ااصول 16ا  ا
بيان عمر قيمة ااصل)دج( ا اانتاجي      ا

 )سنوات(
 قسط ااهتاك

 )دج(

 107928.57 7 755500 معدات و ادوات

تبية  197680 5 988400 تجهيزات م

مجموع  305608.57 / 1743900 ا

مصدر: سابقة. ا بة بناءا على معطيات ا طا  من اعداد ا
متوقعة:خامسا:   اإيرادات ا

من خال الدراسة التي اجريت مع الومالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب واستمارة البحث استطعنا التنبؤ وتقدير  
والجدول الموالي  %5دج، مع العلم ان معدل النمو قدر بـ 7997500مبيعات السنة ااولى وقدرت المبيعات بــ 
 يوضح المبيعات المتوقعة لخمس سنوات.

سنوات ااوااير  (: يوضح17جدول رقم ) خمس ا متوقع  وحدة دج(.ادات ا  ى)ا
سنوات  2121 2119 2118 2117 2116 2115 ا

رقم 
 ااعمال

7997500 8397375 8817243.75 9258105.93 9721011.23 10207061.8 

مصدر شباب: ا دعم وتشغيل ا وطنية  ة ا ا و تعاون مع ا بة با طا  .من اعداد ا
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نتائج: جدول سادسا  حسابات ا
جدول رقم ) نتائجيوضح  ( 18ا ى. جدول حسابات ا  ست سنوات ااو

بيان  2121 2119 2118 2117 2116 2115 ا
 10207061.8 9721011.23 9258105.93 8817243.75 8397375 7997500 رقم ااعمال

 916500 894000 871500 849000 826500 804000 خدمات

ية  562500 540000 517500 495000 472500 450000 مواد او
 121111 121111 121111 121111 121111 121111 اايجار

خدمات 
 ضرورية

234111 234111 234111 234111 234111 234111 

قيمة  ا
مضافة  ا

7193511 7570875 7968243.75 8386605.93 8827011.23 9290561.8 

 مصاريف
عمال  ا

1209600 1209600 1209600 1209600 1209600 1219611 

مصاريف 
 مختلفة

128000 128000 128000 128000 128000 128111 

مصاريف 
 اخرى

150000 150000 150000 150000 150000 151111 

 124800 124800 تأمينا
 

124800 
 

124800 
 

124800 
 

124811 
 

ضرائب 
 ورسوم

305608.57 578225.97 578225.97 763388.08 772646.19 782367.2 

TAP %2 0 0 0 185162.11 194420.22 204141.23 

 578225.97 578225.97 578225.97 578225.97 578225.97 305608.57 اتاهتا

أعباء 
 ااستغال

1918008.57 2190625.97 2190625.97 2375788.08 2385046.16 2394767.2 

RBE 5275491.43 5380249.03 5777617.78 6010817.15 6441965.07 6895794.6 

ضريبة  ا

%10IRG  

0 0 0 601081.71 644196.5 689579.46 

نتيجة 
ااستغال 

صافية   ا

5275491.43 5380249.03 5777617.78 5409735.44 5797768.57 6206215.14 



تطبيقي اعداد مخطط اعمال مشروع ثاني :                       ااطار ا فصل ا  ا
 

 

56 

 

تدفق  ا
نقدي  ا
صافي  ا

5581100 5958475 6355843.75 5987961.41 6375994.54 6784441.11 

تدفق  ا
نقدي  ا
ي حا  ا

4722944.72 5204362.82 5188261.75 4568187.09 4545995.98 4520759.57 

VAN 24050211.4 

مصدر ب: ا طا سابقة. ةمن اعداد ا معطيات ا  اعتمادا على ا
جدول: نتائج في ا  شرح طريقة حساب ا

 = ايجار+ خدمات ضرورية+  مواد أولية الخدمات 

 خدمات القيمة المضافة= رقم ااعمال _ 

  = ضرائب ورسومTAPاهتامات + 

 اعباء ااستغال= مصاريف  العمال+ مصاريف مختلفة+ التأمين+ مصاريف اخرى+ ضرائب ورسوم 

 RBEالقيمة المضافة _ اعباء ااستغال = 

  = نتيجة ااستغال الصافيةRBE _IRG 

 التدفق النقدي الصافي = نتيجة ااستغال الصافية + اهتامات 

 (1.07النقدي الحالي = التدفق النقدي الصافي / ) التدفقⁿ  بحيثn .تمثل رقم السنة 

 Van.مجموع التدفقات النقدية الحالية _ قيمة ااستثمار = 

 .قصيرةفي السنوات ااولى، و فترة استرداد راس المال  مشروع ناجحال من خال الجدول ناحظ ان     
والتجميل قد تمون جد مربحة اا انه ينبغي توفر عدة عوامل للنجاح تبين من هذا الدراسة ان مهنة الحاقة 

اهمها براعة ومهارة المجملة وجودة الخدمات، العاقات العامة والسعر المناسب أو المنافس، مما أن تأسيس 
 عاقات صداقة حقيقية مع الزبائن مهم لجعلهم أوفياء للصالون. مما ينعمس إيجابا على صاحبة المحل.
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 :ةخاص
جراءات المتبعة من خال توضيح اإ شيئا من الغموض في دراستنا وضحنانمون قد  فصلفي ختام هذا ال     

بهذا  لومالة الوطنية لدعم و تشغيل الشباباوهذا في إطار بالمشروع محل الدراسة الخاص  عمالفي مخطط اا
الورق في انتظار تقييم لجنة ااساتذة، وبعد اول خطوة، وهي وضع مخطط فمرة المشروع على  نمون قد انهينا

ذلك القيام بالتعديات الازمة قبل اانطاق في الخطوة الثانية وهي عرض هذا العمل على اادارات الوطنية و 
  وماات دعم الشباب، لمي تصبح هذا الفمرة حقيقة ومشروع مجسد في أرض الواقع.

   



جـــــــــــداولقائــــــــمة   ا

 

 

 

 

 
 
 
 
 

رقم ـــــــــــــجـــدول ا صفحة عنــــــــــــــــــــوان ا  ا
قوة 1 ضعف وا  11 جدول يوضح عناصر ا

تهديدات 2 فرص وا  11 جدول يوضح ا

ون 3 صا مباشرين  منافسين ا  35 يوضح ا

 38 ااستبيانيوضح نتائج  4
خدمات 5  41 يوضح اسعار ا
مشروع 6 ة  عام يد ا  45 ا
سنة ااوى 7 عامات خال ا  46 اجور ا

ون 8 صا مستخدمة في ا معدات ا  48 اآات وا

ضرورية 9 خدمات ا  49 ا
ى( 11 سنة ااو متوقعة ) ا فة ا ت ية وا مواد ااو  49 ا
ي 11 تموي ل ا هي  50 ا
مشروع. يوضح 12 ميزانية اافتتاحية   51 ا
 52 جدول ااستثمار 13
سنوية 14 تشغيل ا يف ا ا  53 ت
قرض 15  53 يوضح جدول اهتاك ا

ثابتة 16  54 اهتاك ااصول ا
سنوات ااوى 17 خمس ا متوقع   54 يوضح اايرادات ا
نتائج 18  55 يوضح جدول حسابات ا



الــــــــــــــــــــــــقائم ة ااش  

 

 

رقم ل ا ش صفحة عنوان ا  ا
تجميل 1 ون ا صا هندسي   43 مخطط ا
مشروع 2 تنظيمي  ل ا هي  44 ا
مشروع 3  55 مسار عمل ا



 الماحــــــــق

 

حق رقم )  (:1م

وهو  استبيان وزع على المرأة بواية الوادي مانت فترة توزيعه لمد اسبوعين وزع في مناطق مختلفة من الواية
 :مضح مالتالي

مي ع بحث ا ي وا عا يم ا تع  وزارة ا

رة_  جامعة محمد خيضر _بس

تسيير وم ا تجارية وع وم ااقتصادية وا ع  ية ا

تخصص:                                 قسم علوم  التسيير                                          
 مقاواتية

سنة ثانية                                                                                                  
 ماستر

 سّيـــدتي؛      

في إطار تحضير مذّمرة التخّرج المدرجة ضمن متطلبات الحصول على شهادة  الماستر  مقاواتية نريد 

تمارة، إّن مساهمتك في اإجابة الموضوعية على هذا ااستبيانة، منك سيدتي التعاون معنا في مأ هذا ااس

سوف تمّمننا من الرؤيا الواضحة لموضوعنا، والوصول إلى إجابات لمختلف تساؤاتنا، مما نحيطمم علما سّيدتي 

 بأّننا سوف نضمن السرّية التاّمة لإجابات، وعدم تحديد المجيبين. 

وا مّا سيّ  ك تقب تظار ذ تقدير دتيفي ا ي ااحترام وا    ل معا

ة عبد ا مشرف: د/ بن بري اب                         ااستاذ ا بة: بوزيان                 و طا           اجر ا
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اسبة. م  ماحظة: يرجى وضع عامة )( امام ااجابة ا

ي:1 مع شخص ا ومات عن ا  . مع
 

س 1.1 ة 20_ 18 ـــــــــن:   ا ة 25_21    س ة 29_26       س فما  30      س

 فوق 

ية: 2.1 مد ة ا حا   اخرى                عازبة            متزوجة     ا

مي  3.1 ع مستوى ا وي          جامعي    :ا           متوسط                 ثا

           ابتدائي

ة(ا 4.1 م  ا تعمل             :    تعمل  وظيفة )ا

ة:   5.1 عائ            داوا  3_ 1             ا شيء        عدد افراد ا

                                                                                                         وقـــــــــــفما ف 8             اواد   7_ 4                             

ة  6.1 بي م        متقاعد         اعمال حرة      موظف      ت:ــــــــــــــــرب ا

 بطال

دخل ا 7.1 ي: ـــــــــا    دج   20000ـــــــــن ل مــــــــــاق -                           عائ

ى 20000من  -     دج 30000دج ا

   ثر  ــــــــــــدج  فما ا30000ن ـــــم -

2 : شاط ومسببات خاصة با ومات ا  . مع

ون تجميل: 1.2 ى صا بين ا  ل تذ

ا                  عم                               ا                            احيا
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ون:      2.2 صا ى ا بين ا عم متى تذ ان   اذا 

ية                 حفات    اسبات عائ   اعياد            اعراس           م

ر................................................  ................................................اخرى تذ

ل 3.2 فاق في  و متوسط اا (ما  ذي تدفعي ثمن ا  :؟مرة )ا

 فما فوقدج 1000     دج1000_دج500     دج500اقل من         

ي ااسباب 4.2 ان ا ما    :؟اذا 

ة)محافظة(     عائ وقت      طبيعة ا ون جيد     ا   عدم وجود صا

 ارتفاع ااسعار         

فسك 5.2 تجميل ب قيام بخدمات ا ين ا     ا                     عم      ؟:        ل تفض

عم  6.2 ت ااجابة  ا  :اذا 

ا7.2 تي تقومين ب خدمات ا ذ ا ي  ياج   :؟ما شعر    م    تصفيف ا

شعر                                            ة ا اء   ازا ح  وضع ا

ة 8.2 مستعم مواد ا ية ا ي ميزا  :؟ما 

 دج فما فوق   2000  دج2000دج_1000   دج 1000اقل من    

ا:.................................................................... 9.2 ي تي تستعم زة ا ي ااج  ..ما

تجميل:     10.2 ون ا ى صا قل ا ت ة   _          ا و     بس

صعوبات   بصعوبة   _                                                   ي ا  :ما

مسافة                         وقت    ا ة    ا عائ ون   ا صا تظاظ ا  ا
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ون: 12.2 صا ا في ا تي ترغبين في عم خدمات ا  ا

ياج .1 حواجب       يـــــــــــــــــــــــــــــم ما شعر       رسم وتفصيل ا ة ا    ازا

اء    ح حرقوس   وضع ا  رسم ا

شعر:  2 تمام با ي      زةــــــــــــــــتسريحات ممي      تصفيف. اا     ســـــــــــــــــتم

شعر       غاتـــــصب        اتـــــــــــــــقص   ل ا جة جميع مشا  معا

ظيــــــف   3 بشرة: ت اية با ع ــــــــــــــــــــــــعـــــــــــــــــــوض      . ا           ةـــــع اق

ا  واع جميع ا بشرة  ل ا  عاج جميع مشا

سات استرخاء )ماساج(   .4 جسم     ج سيق ا حيف شد وت سات ت    ج

ير(عاج اايدي )م            ير(ــــــــــــل )بدــــــــــــاج اارجـــــــــــــع       ــــــــــــــــ

ر.................   ................................................................._ خدمات اخرى تذ

موجودة: 13.2 ات ا و صا ي في ا حا خدمات ا  سعر ا

خفض                 متوسط                 مرتفع                      م

خدمات 14.2  :   جودة ا

ة جدا      ة           مقبو  رديئة               متوسطة           مقبو

ية:ا 15.2 تا خدمات ا اسبة  ا م تي تعتبري  اسعار ا

يـــــم - سعر ــــــــــــــاج:             ا ى .........   ا سعر ااد  ...............ااقصى ا

شــــــق - سعر            ـعر:   ص ا ى .........   ا سعر ااد  ...............ااقصىا

شــصب - سعر ااقصى...............           ـــعر:    غ ا ى .........   ا سعر ااد  ا

شعر:                - سعر ااقصى...............تسريح ا ى .........   ا سعر ااد  ا
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شعر:              - جة ا سعر ااقصى...............  معا ى .........   ا سعر ااد  ا

سعر                  عاج اايدي: - ى .........   ا سعر ااد  ...............ااقصىا

سععاج اارجل:                   - سعر ا ى .........   ا  ...............ااقصىر ااد

سات - سعر               :ماساج  ج ى .........   ا سعر ااد  ...............ااقصىا

شعر:       - ة ا سعر              ازا ى .........   ا سعر ااد  ...............ااقصىا

اء:          - ح سعر           وضع ا ى .........   ا سعر ااد  ...............ااقصىا

حرقوس: - سعر                 رسم ا ى .........   ا سعر ااد  ...............ااقصى ا

حواجب: - سعر               تفصيل ا ى .........   ا سعر ااد  ...............ااقصى ا

 : في صالون التجميل توفرا  ويجب ؟فيهسيدتي ما الذي ترغبين راحاتك اقت_24
........................................................... 

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

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

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

...........................................................................................................
..................................................... 
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 زيارة ميدانية لصالونات التجميل اثناء العطل المدرسية ) عطلة ديسمبر، عطلة مارس(. -

دراسة استطاعية في المناسبات وااعراس بغية ااحتماك بالمرأة ومعرفة رأيها في الصالونات الموجودة  -
 أيام منها تبلورت فمرة المشرع أمثر. 5دامت  2014ديسمبر  19مانت في 

يوم. للتعرف امثر على  21دراسة ميدانية مع الومالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب لواية بسمرة دامت  -
 (.2014مارس  19فيفري _  25مخطط ااعمال وطرق تمويل في الومالة)

دراسة ميدانية مع الومالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب لواية الوادي. لمدة اسبوعين اتمام مخطط  -
 لون تجميل والتعرف على اامتيازات الممنوحة. اعمال لصا

 زيارة للمرمز السجل التجاري لمعرف محتوى النشاط.)عطلة مارس(. -
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عربية: تب با  اوا ا

صغيرة، احمد فوزي ملوخية،  .1 مشروعات ا جدوى   دار الفمر الجامعي، ااسمندرية.اسس دراسات ا

تبات ،احمد نافع المدادحة، سامة سويلم النوافعة،  .2 م ظيم في اادارة وا ت تخطيط وا دار صفاء مبادئ ا
 .2013، عمان، 1للنشر والتوزيع،ط

تاجاإدارة العامة لتصميم وتطوير المناهج ،  .3 ، المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني ، المملمة  إدارة اإ
 ه. 1429العربية السعودية طبعة 

عشرين، أمين عبد العزيز حسن،  .4 حادي وا قرن ا تسويق في ا  .2001دار قياد القاهرة، استراتيجيات ا

مي_اياد عبد الفتاح النسور،  .5 ظري و تسويق _مدخل  ، عمان، 1دار صفاء للنشر والتوزيع،طاتراتيجيات ا
2012. 

ظمات ااعمال،بال خلف السمارنة،  .6 ريادة وادارة م ، عمان 1دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة،ط ا
 . 2008ااردن، 

ومبلقاسم ساطنية، اسماعيل قيرة،  .7 مف تصور وا مؤسسة_ا حديث  ظيم ا ت ار الفجر للنشر والتوزيع، _ دا
 ، الجزائر.2008، القاهرة ، 1ط

تسويق، ثامر البمري،  .8  .2007، عمان، ااردن، 1دار جهينة للنشر والتوزيع، طاستراتيجيات ا
مشاريعحسين اليحي وآخرون،  .9 يل وتقييم ا ، الشرمة العربية المتحدة للتسويق والتوريدات، القاهرة، مصر، تح

2009. 

ياتود و هايل يعقوب فاخوري خضير ماظم محم .10 عم شر وا ، دار صفاء للنشر والتوزيع ، إدارة ا
 عمان.

ي،زياد رمضان، محمود الخايلة،  .11 ما تخطيط ا يل وا تح الشرمة العربية المتحدة للتسويق والتوريدات،  ا
 .2013مصر، 

 .1998ردن، ، عمان، اأ1، دار البازوري للنشر، طاإدارة اإستراتيجيةسعد غالب ياسين،  .12

تشارسموت شافير و جاك ميرديث،  .13 ية اأعمال بصفحات اا ج عم يات م عم ،  تعريب د . م إدارة ا
 سرور علي إبراهيم سرور، مراجعة د . محمد يحي عبد الرحمن، ،دار المرجع للنشر.

محاسبيشبايمي سعدان،  .14 مخطط ا محاسبة حسب ا يات ا  ئر.، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزاتق



مراجعـــــــــــــــــقائم                                                                          ة ا

 

 

62 

صغيرة،طاهر محسن منصور الغالبي،  .15 متوسطة وا ظمات ااعمال ا دار وائل  ادارة واستراتيجية م
 .2009، 1للنشر والتوزيع، ط

يم تطبيقات_عبد الحليم مراجة وآخرون،  .16 ي_ اسس ومفا ما يل ا تح دار صفاء للنشر   اادارة  ا
 .2000،عمان، ااردن، 1والتوزيع،ط

مشروعاتعبد العزيز مصطفى عبد المريم،  .17 جدوى وتقييم ا ، دار الحامد للنشر والتوزيع، 1، طدراسة ا
 . 2004عمان، ااردن، 

تجارية وااقتصادية وااجتماعية مع مشروعات عبد القادر محمد عبد القادر عطية،  .18 جدوى ا دراسات ا
BOT، 2001، القاهرة، 2الدار الجامعية، ط. 

قرارات ااستثماريةد الحميد، عبد المطلب عب .19 جدوى ااقتصادية اتخاذ ا ، الدار الجامعية، دراسات ا
 .2006ااسمندرية،

تطوعيعثمان رشدي .20 عمل ا ريادة وا  . 2012، دار الراية للنشر والتوزيع، عمان، ااردن، 1، ط، ا

التميمي، التحليل والتخطيط المالي _اتجاهات معاصرة_ دار اليازوري  عدنان تايه النعيمي، ارشد فؤاج .21
 . 2008العلمية للنشر والتوزيع، عمان، ااردن، 

ستراتيجيات_ عصام الدين أمين أوعلفة، .22 يم وا   النظرية والتطبيق_ مؤسسة حورس الدولية.  تسويق مفا

حات ااداريةمفريق من خبراء المنظمة العربية للتنمية العربية اادارية،  .23 مصط  .2007، القاهرة، عجم ا
ي،مبارك لسلوس،  .24 ما تسيير ا  .2012ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، ا
مية_ مجدي عوض مبارك،  .25 ع مداخل ا ماذج وا يم  وا مفا ريادة في ااعمال _ا عالم المتاب الحديث ا

 .147، ص2009للنشر والتوزيع، عمان، 

تسويق،  محمد فريد الصحن، .26  .2005الدار الجامعية، ااسمندرية، ا
مشروعاتمحمد محمود العجلوني، سعيد سامي الحاق .27 جدوى ااقتصادية وتقييم ا ، دار ، دراسة ا

 .2010اليازوري، عمان، ااردن، 

تسويق استراتيجيات الصميدعي، محمد جاسم محمود .28 ي(، مي )مدخل ا ي  الحامد دار وتح

 .2009للنشر،عمان،
مشاريعى احمد خير الدين، موس .29 امل في دراسة ادارة ا ج مت معاصرة _م مشارع ا ، دار 1_ طادارة ا

 .2012وائل للنشر والتوزيع، عمان، ااردن، 
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عملموسى اللوزي .30 جراءات ا ظيمي وا  ت  .2007، اأردن2، دار وائل للنشر والتوزيع، ط، ا
ي استراتيجي متناجي معا،  .31 ي تسويق_مدخل تح ، عمان، 1اثراء للنشر والتوزيع، طامل_ ادارة ا

 .2008ااردن، 
يناصر دادي عدون،  .32 ما يل ا تح  ، دار المحمدية العامة ،الجزائر.ا

مشروعاتنبيل عبد السام شامر،  .33 جدوى وتقييم ا ، ممتبة عين الشمس، القاهرة، 2، طاعداد دراسة ا
 .1998مصر، 

جدوى ااقتصادية،نعيم نمر داود،  .34  .2011، عمان، 1دار البداية ناشرون وموزعون، ط دراسة ا
صغيرة، الهام فخري طميلة،  .35 مشاريع ا تسويق في ا دار المناهج للنشر والتوزيع، عمان ااردن، ا

2009. 
مشروعاتيحيى عبد الغني أبو الفتوح،  .36 جدوى  ، دار الجامعة الجديدة، أسس إجراءات دراسات ا

 .2003القاهرة، 

غة ااج تب با  بية:ا
1. Michel coster, Entrepreunariat, pearson Education, paris, 2009, p134.  

رات:  مذ      ا
جزائريةبرني ميلود،   .1 متوسطة ا صغيرة وا مؤسسات ا يل ا تسويق في تأ ، مذمرة ماجستير دور وظيفة ا

 .2008غير منشورة، جامعة محمد خيضر بسمرة، الجزائر،
بشرية، عبد الصمد سميرة،  .2 موارد ا ين في ادارة ا عام مية تقييم اداء ا مذمرة ماجستير، جامعة الحاج ا

  .2008لخضر، باتنة،

ي _سطيفقيشو طارق،  .3 ادي ترفي مشروع  _ مذمرة تخرج لنيل شهادة الماستر، علوم مخطط اعمال 
 .2013التسيير تخصص مقاواتية، جامعة محمد خيضر، بسمرة، 

مؤسسة،مصادر  محمد بوشوشة، .4 ي  ما وضع ا ى ا ا ع تمويل وأثر مذمرة ماجستير غير منشورة، جامعة  ا
 .2007محمد خيضر بسمرة، الجزائر،

مشاريع ااستثماريةمحمد قويدري،  .5 جدوى ومعايير تقييم ا ، رسالة ماجستير، جامعة اسس دراسات ا
 .1997الجزائر، 

ارمحمد مسعودي،  .6 مؤسسة دعاية واش دعم وتشغيل  اعداد مخطط اعمال  ية  وط ة ا ا و في اطار ا
شباب،   مذمرة ماستر، علوم التسيير، تخصص مقاواتية، )غير منشورة(، جامعة محمد خيضر، بسمرة.ا
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مداخات  :ا

مشروعات شوقي الجباري، شرقي خليل،  .1 يات بعث ا مرافقة عم ة  ية فعا آ ي  تفاع مخطط ااعمال ا
متوسطة، صغيرة وا اايام العلمية الدولية الثالثة حول المقاواتية، فرص وحدود مخطط مداخلة ضمن  ا

 .2012افريل17،18،19ااعمال، الفمرة، ااعداد، والتنفيذ، جامعة محمد خيضر بسمرة، ايام 
صغيرة،عماد ابو رضوان،  .2 مشروعات ا تي تواج ا تحديات ا بات مداخلة ضمن الملتقى الدولي حول:  ا متط

مؤسسات  يل ا متوسطة فيتأ صغيرة و ا عربية ا دول ا ، جامعة العلوم التطبيقية اأردنية، عمان، اأردن، ا
 .2006أفريل 17-18

جاح مخطط اأعمال، فاطمة قبة،  .3 ضمان  ية  آ ات ... حاض مداخلة ضمن اايام العلمية الدولية الثالثة ا
تنفيذ، جامعة محمد خيضر بسمرة، أيام: حول المقاواتية فرص وحدود مخطط ااعمال، الفمرة اإعداد و ال

 .2012أفريل  17/18/19
صغيرة –مخطط ااعمال لطرش الطاهر،  .4 مؤسسات ا شاء ا ميت في مسار ا اصر ااساسية وحدود ا ع

جزائر،  متوسطة في ا مداخلة ضمن اايام العلمية الدولية الثالثة حول المقاواتية فرص وحدود مخطط وا
 .2012أفريل  17/18/19إعداد و التنفيذ، جامعة محمد خيضر بسمرة، أيام ااعمال، الفمرة ا

مية، محمد الهادي مبارمي،   .5 ت ا في ا مصغرة ودور مؤسسات ا الملتقى الوطني اأول حول: المؤسسات ا
 .2002أفريل  9-8الصغيرة والمتوسطة ودورها في التنمية، جامعة اأغواط

 

 


