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 مة شكرــــــــــــــــــكل
 بسم اه الرحمين الرحيم

 ترضاه صالحا اعمل وأن والد وعل يعل أنعمت التي نعمتك اشكر أن أوزعني ربي "

 91  اآية .ا€نمل سورة "الصالحين عبادك في برحمتك نيوأدخل

ر الناس يقول رسول اه صلى اه عليه وسلم " ر اه"من لم يش  لم يش

من هذا ا€منطلق €م نجد بدا من أن نذهب إ€يهم ونطرق أبوابهم €نبثهم ش₫را وامتننا وا€ش₫ر ا€جزيل 
ا€ذي ساعدني ₫ثيرا و€م يدخر جهدا في تقديم جداعي عبد الرحمان" " موصول €أستاذ ا€مؤطر

 ا€نصائح و اإرشادات انجاز هذ₲ ا€مذ₫رة

ا€ذي ساعدني ₫ثيرا في ناجي سيد على"  ا€سيد " إ€ى أستاذي₫ما نرفع ₫ل عبارات ا€ش₫ر وا€تقدير 
 ا€جانب ا€ما€ي €لمشروع

 دون أن أنسى ₫ل اأساتذة وموظفي م₫تبة ا€علوم ااقتصادية وا€تجارية وعلوم ا€تسيير

€عمل طا€بين من إ€ى ₫ل من ساعدني من قريب ومن بعيد و€و با€₫لمة ا€طيبة في انجاز هذا ا
 .ا€مو€ى عز وجل أن ينفع به غيرنا

 فا€حمد ه حتى يرضى

 وا€حمد ه إذا رضى

 وا€حمد ه بعد ا€رضى

 

 

 



 

ا الذي ه الحمد ا بالعلم أعان ا بالحلم وزي ا بالتقوى وأكرم  .بالعافية وأجمل

انا لو سكبت على أهل  الحبيبة"   أميروحي وعمري "  إلى ي ح اأره  التي غمرت
  إلىدعاءها ورضاها    أهدتإلى التي حرمت نفسها لذة الحياة أتذوقها...إلى التي   لوسعتها

ي للعلم دفع المخلصين   ثمرة   التي حلمت دائما برؤية  إلىالتي حرصت على مستقبلي ودفعت
 اللهم اشفيها نجاحي...  

من رباني على الفضيلة واأخاق العالية إلى من رسم لي طريق شخصيتي فوهب    إلى
ور الوضاء مصدر فخري وذخري... إلى الذي مهد لي الطريق من  لي ق لم وكراسة   ... إلى ال

اجل الوصول إلى هذا المستوى, بدعائه وتشجيعه... إلى الذي جعل نفسه شمعة تحترق من اجل  
ير لي الدرب.  إلى    الدراسي حتى بلغت هذ المرتبة    مشواريلى نجاحي طول  وحرن عأن ي

 من أراد أن يراني واحدة من طاب العلم والمعرفة

 أبى العزيز"" إلى من احمل اسمه بكل فخر واعتزاز

ي أفراحي وإحزاني وترعرعت معهم ) يسرى إيمان نسرين (  إلى الذي ق اسم

فيس أخي الغالي "عباس فس وال    " إلى من افديه بال

تين من عمري  إلى الذين تق اسمت معهم أجمل س

 هاجر".عيشة  .سهام  ."حفصة  

 إلى توأم روحي ف اطمة الزهراء حمزة

 إلى كل من ترك أثرا طيبا في حياتي

وعة  نع
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 الملخص

طيط ا€سليم يضمن يعتبر اإعداد €لمشاريع ااقتصادية من أهم ا€خطوات €لنجاح هذ₲ ا€مشاريع, حيث أن ا€تخ   
بأي مشروع  أدبوقع من هذ₲ ا€مشاريع €ذا وقبل ا€, باإضافة إ€ى ا€عائد ا€مادي ا€جيد ا€متتهامدى نجاح وفعا€ي

اأعمال من أنها تم₫ن من ا€علم  بقدر اإم₫ان  اقتصادي يجب عمل مخطط أعمال €ه, وتبدو أهمية مخطط
 بعوائق ا€نجاح ا€تي قد ت₫ون موجودة في بداية ا€مشروع.

فمن خال عمل  €ك فإن دراسة مخطط اأعمال هو أول ا€خطوات ا€ناجحة €عمل مشروع اقتصادي ناجح,و€ذ   
فة أوجه قوته وأوجه ضعفه ومما , ومعر مر أن يحدد اإطار ا€عام €لمشروعدراسة €مخطط إعمال يم₫ن €لمستث

اشك فيه أن ا€علم ا€مسبق يساهم وبش₫ل ₫بيير في سهو€ة حلها, ومن خال مخطط اأعمال يستطيع ا€مستثمر 
 أن يضع أموا€ه.

لمات المفتاحية:   ا€مشاريع ا€صغيرة, مخطط أعمال ا€مشاريع.ال

Résumé 

La préparation des projets économiques est considérer comme l’une des étapes les 

plus importantes pour la réussite de ces projets, ou la planification adéquate assure le 

succès et l'efficacité, en plus du bon rendement monétaire prévu de ces projets, alors 

avant de commencer tout projet économique ont doit lui préparer un schéma de 

travail(Business Planner), l'importance du schéma de travail c’est qu’il sera possible 
de découvrir les obstacles de la réussite si elles est présente au début du projet. 

Par conséquent, l'étude du schéma de travail (Business Planner) est le premier pas 

vers la réussite des travaux de projet économique, alors c'est grâce à l’étude de  
travail qu’un investisseur peut déterminer le cadre général du projet, et il peut 

reconnaitre ces aspects de forces et faiblesses et sans doute sa contribue à 

l'avancement du projet et surtout il facilite la résolution des problèmes, et c’est grâce 
au Business Planner qu’un  investisseur peut investir sans risques. 

 Mots clés :Les petits projets, Schéma de travail des projets (Business Planner of 

projects). 
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ة في طريق ا€نمو في ااعتماد على رأس ما€ها وقت ا€حا€ي ا€متقدمة منها وا€سائر أصبح توجه ا€بلدان في ا€    
 هذاا€نساء  اقتحمتإ€ى مواردها  ا€طبيعية, وقد  ةبدعم من ا€ح₫ومات إضاف باقتصادهاا€بشري ا€معرفي €لنهوض 

 ا€مجال  فارضتا وجودها فيه.

ومن خال اهتمام ا€دو€ة بدعم ا€مرأة ومساعدتها في تجسيد أف₫ارها على ارض ا€واقع ومن خال ا€تسهيات 
ااقتصاد ا€وطني €لدو€ة مما يؤدي على  باإيجاب₫له سوف ينع₫س طبعا  هذاا€قانونية وا€دعم ا€مادي وا€معنوي 

يطلق  ما وهذا €مجتمعاقتصاد وزيادة ا€ناتج ا€محلي وغيرها من اايجابيات  ا€تي تعود با€نفع على إ€ى انتعاش اا
طرح ف₫رة مشروع ₫وفي شوب نسوي ثقافي بعد ماحظة تقيد  ارتأيتا€منطلق  هذاعليه با€مقاوات ا€نسوية ومن 

  من مختلف جوانبها€مشروع  هذا تميز₫ما ي ,€حريتها ومواهبهااء ضا€محافظة وخلق ف يا ا€طبيعا€مرأة في مجتمعن
,  ناصب شغل €لمرأة وتطوير ا€ف₫ر ا€ثقافي €هنلقضاء على ا€بطا€ة من خال توفير م€ وذ€كبأنه خاص با€مرأة 

بقائها مخطط أعمال  إعدادمشروع هوا  أيمن ا€ضروري قبل بدأ , و هو جديد في ا€سوق مطلعة على ₫ل ما وا 
  .استراتيجيتها€مؤسسة. حيث يسمح بغرض سير نشاطها ويع₫س جيد ي₫ون متناسب وأهداف ا

 ا€تا€ي : ا€رئيسي اإش₫الوعليه يم₫ن طرح 

وفي شوب نسوي في إقناع "  الة لاإلى أي مدى يساهم مخطط اأعمال ل  بالوطنية لدعم تشغيل الشباو
 ؟ بالقيمة ااقتصادية وااجتماعية لمثل هذا المشروع في المجتمع

 يجب ا€بحث عن ا€تساؤات ا€فرعية ا€تا€ية: اإش₫ا€يةعلى هذ₲  و€إجابة

 ؟ هاوماهي أهم ا€عوائق ا€تي تواجه؟  با€مشاريع ا€صغيرة ما ا€مقصود  -

 ؟ إعداد₲وماهي م₫وناته وتقنيات  ؟اأعمال€مقصود بمخطط ا ما -

 ماهي متطلبات إنشاء مخطط أعمال €₫وفي شوب نسوي؟ -
 أهداف الدراسة 

 €هذ₲ ا€دراسة فيما يلي:يم₫ن أن نلخص اأهداف ا€موضوعية 

 تحديد مفهوم مخطط اأعمال وم₫وناته  -

 معرفة ₫ل اإجراءات ا€متبعة €فتح مشروع صغير -

 ا€مساهمة في إعداد مخطط أعمال €₫وفي شوب نسوي -
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 سباب اختيار الموضوع.أ 

 موضوع بين أسباب ذاتية وأسباب موضوعية هذا ا€ ىإ€اختيار  أسبابتنوعت 

 سباب ذاتيةأ .1
 أرض ا€واقع وتجسيد₲ علىميل شخصي وحلم إنجاز هذا ا€مشروع   -

 ₫ون ا€موضوع جديد €م يتطرق ا€يه في ا€سنوات ا€ماضية -

 ا€ميول €معرفة ₫يفية انجاز مخطط أعمال €₫وفي شوب نسوي -
 م من وجود عوائق قبل بدأ₲.غر ا€روح ا€مخاطرة €هذا ا€نوع من ا€مشاريع ب -
 سباب موضوعية.أ .2
 ذا ا€مشروع €هذا ا€نوع من ا€مشاريع.ا€تي سوف ينشأ فيها ه ار ا€منطقةافتق  -

 طار ا€تخصصا€موضوع في ا -
 و ضرورة اعتماد على مخطط ااعمالتوجيه وتعديل وجهة نظر ا€نساء ا€مقاوات وصاحبات ا€مشاريع نح   -
 إثراء ا€م₫تبة بمرجع جديد يتناول موضوع مخطط ااعمال.   -
 €نوع من ا€مشاريع.تشجيع ا€طا€بات على تبني هذا ا   -

  المنهج المستخدم في الدراسة 

على ضوء طبيعة ا€دراسة واأهداف ا€تي نسعى €تحقيقها, ثم ااعتماد على ا€منهج ا€وصفي ا€تحليلي €لتعرف 
€ك من ي اعتمادنا ا€منهج ااست₫شافي وذإعداد مخطط أعمال €لمشروع صغير, أما ا€جانب ا€تطبيق ةعلى ₫يفي

 .با€جهات ا€معنية ااتصالا€جانب علميا من خال  ا€معلومات في ا€ميدان وا₫تشاف خال جمع

 أدوات جمع المعلومات 

€تي تخص مجال ا€بحث ا€دراسة ا€نظرية: واستخدمنا فيه ا€مسح ا€م₫ثف €جميع ا€مراجع وا€وثائق ا€م₫تسبة ا -
اسات ا€سابقة €رسائل ا€ماجستير, باإضافة €ك ااستعانة با€مؤتمرات وا€در با€لغة ا€عربية, ا€لغة اأجنبية, و₫ذ

 ت.اأنترن إ€ى مواقع

رية ا€مؤسسات ا€صغيرة وا€متوسطة, يتم استخدام ا€مقابلة ا€شخصية مع عدة أطراف, مدا€مقابلة ا€شخصية:  -
رية ا€تجارة, يوا€سجل ا€تجاري, مديرية ا€تشغيل, مقابلة مع مدير ا€و₫ا€ة ا€وطنية €دعم وتشغيل ا€شباب, مد

ت اإشهار واإعان, وأيضا مقابلة مع ا€م₫لف بمصلحة اأرشيف بمقر ا€واية بواية ا€وادي, وأيضا ااو₫
زيارة €مشاريع مماثلة في واية بس₫رة ومقابات مع نسوة ناجحات في مثل هاذي ا€مشاريع في واية بس₫رة, 

 ال ا€سليم €₫وفي شوب نسوي.₫ل هاذي ا€مقابات ساعدتنا ₫ثيرا وخاصتا في ₫يفية إنجاز مخطط اأعم

 وا€زيارة ا€ميدانية. ا€ماحظة -

 



 المقدمة العامة     

 

 

 ج

 صعوبات البحث 

€قد واجهتنا €هذا ا€موضوع عدة مشا₫ل وخاصة في ا€جانب ا€ميداني, ومن أبرزها ضيق ا€وقت ا€مقدم إنجاز  -
 ا€دراسة.

بية فمن ا€صعب ايجاد معنى ن ا€لغة اأجنبية إ€ى ا€لغة ا€عر في ا€جانب ا€نظري وجهتنا مش₫لة ا€ترجمة م -
هذ₲ ا€مواضيع وا€ذي يصعب ا€تح₫م منها في دقيق, باإضافة إ€ى نقص ا€دراسات ا€سابقة ا€تي تناو€ت مثل 

 ا€ماستر.
 ل الدراسة  هي

و€إجابة على  (مساهمة في إعداد مخطط اأعمال €₫وفي شوب نسوي) من اجل معا€جتنا €هذا ا€موضوع
 .فصل تطبيقي وفصل نظري ,م ا€بحث إ€ى فصليناإش₫ا€ية ا€مطروحة تم تقسي

مفاهيم حول ا€مشاريع ا€صغيرة, اإطار ا€نظري نظري(: تناو€نا من خال هذا ا€فصل ا€ا€فصل اأول ) -
مخطط اأعمال, وتناو€نا ا€مخطط ا€تنظيمي واإنتاجي, ا€مخطط خطط اأعمال, ا€عناصر اأساسية €€م

 ا€تسويقي, ا€مخطط ا€ما€ي.

ننا تطرقنا في اأول إ€ى €محة €لو₫ا€ة ا€وطنية €دعم وتشغيل ا€شباب, أا€فصل ا€ثاني )ا€تطبيقي(: حيث  -
بإعداد مخطط أعمال €₫وفي قمنا €ك نظري عليه وتطبيقه في ا€واقع و₫ذوحاو€نا إسقاط ما جاء في ا€جانب ا€

€مخطط ا€تسويقي, وأخيرا شوب نسوي تمثل في ₫ل صفحات ا€تقديم, وا€مخطط ا€تنظيمي واإنتاجي, وا
 ا€مخطط ا€ما€ي.
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 تمهيد

 اايجابية على ا ع اساتهاالمستمرة  بال ظر إلى  ااقتصاديةأحد مفاتيح التطور والت مية  المشاريع الصغيرةتعتبر 

 شمل حيزا مهما داخل خريطة إ شاء العمالة والتوظيفي فالجا ب ااجتماعي، ااقتصاديالجا ب ااجتماعي و 

ساهم ب سبة هامة في إ تاج السلع والخدمات سواء على ي يأما الجا ب ااقتصاد ،مما يساهم في تقليص البطالة
 الصعيد المحلي أو التجارة الدولية.

تشير أ ها تتعرض لمشا ل خطيرة تؤدي إلى زوالها بعد فترة  بالمشاريع الصغيرة إا أن الدراسات الخاصة 
 إ شاء المؤسسة قصيرة من ظهورها ذلك  تيجة لسوء التخطيط لذلك ابد من دراسة مسبقة دقيقة قبل 

التي تسبق عملية اإ شاء والتي ت ون اأ سب إعداد ملف مشروع  خيرةاأ لةويمثل مخطط اأعمال المرح
و ذلك أفضل أسلوب وطريقة لترجمة الف رة إلى فعل أ ه مب ي على أسس وم اهج واضحة وعلمية وهو ملم ب ل 

 صغيرة و بيرة في المشروع

  قاط أساسية  التالي: ري إلى ثاث ظو س تطرق في هذا الجا ب ال

 .مفاهيم أساسية حول المشاريع الصغيرة 

 .مدخل إلى مخطط اأعمال 

 .المحاور الرئيسية لمخطط اأعمال 
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مبحث اأول صغير : ماا مشاريع ا  ة:هية ا

في دول عديدة،  برز ااهتمام بالمشاريع الصغيرة في الدول المتقدمة في ال صف الثا ي من القرن العشرين   
هذ الدول حيث أصبح من المصادر التقليدية ل مو ااقتصاد الوط ي  فيت تلك المشاريع  جاحا  بير يولقد لق

واسعا للمشاريع  ا تشارفيها،  ما أ ها ساهمت في تخفيض حدة البطالة في العديد من الدول، حيث شهدت 
من ال تائج اإيجابية على المصالح الخاصة والعامة، الصغيرة حتى أ ها أصبحت ميزة العصر و ان لها ال ثير 

 لشغل الشاغل لفئة  بيرة من ال اس.حيث أصبح التوجه  حو العمل في المشاريع الصغيرة ا

صغيرة:  مشاريع ا مطلب اأول: مفهوم ا  ا

صغير مشروع ا  أوا: تعريف ا

التطور وال مو ل ل دولة وتعريف خاص تتباين تعاريف المشاريع الصغيرة بين الدول المختلفة وفقا لدرجة 
، وسوف  تطرق فيما يلي إلى ةريف المستخدمة للتمييز بين المشاريع الصغير اوتص يف، حيث تعتمد هذ التع

 ريف  ذ ر م ها:اعدة تع

تعريف اأول: المشروع الذي يخلق عما بدرجة مخاطرة عالية أو عدم تأ د عالي  " المشروع الصغير هوا
لربحية وال مو عن طريق التعرف على الفرص المتاحة وتجميع الموارد الضرورية إ شاء لغرض تحقيق ا

 1مشروع"

ي: ثا تعريف ا استهاك لى م تجات أو تقديم خدمات قابلة " ذالك ال شاط الذي يخص بتحويل الموارد المتاحة إا
تم يث يأو حيوية أو مي ا ي ية بحالوسيط ال هائي من خال عمليات مختلفة سواء عمليات طبيعية أو  يميائية 

 2. "تصميمها وت ظيمها وتشغيلها وفق أساليب وطرق و ظم إدارية محددة

ث: ثا تعريف ا المشروع صغير الحجم يجعل من المم ن متابعة مسار اأشياء بطريقة فيها ال ثير من  "ا
إفراط بالتخطيط وسيطرة شديدة  بدأ بالقلق حول افي المشروعات الصغيرة يجب أن  ااسترخاء وم هجية أقل،

 3".%12 ىإل %22الدقة ع دما تبدأ ال فقات اإدارية ترتفع فوق مجال 

رابع:  تعريف ا ي ون مموا أو  يعرف المشروع الصغير هو المشروع الذي يمارس  شاطا اقتصاديا صغيرا، أو اا
 4"أيدي العاملة.مل ية فردية خاصة ويستخدم رأس مال صغير  سبيا ويوظف عدد محدد من ا

                                                             
صغيرة,ماجدة العطية، 1 مشروعات ا  .51، ص 1121، 2والطباعة، عمان اأردن، ط زيعدار الميسرة التو  إدارة ا
صغيرة )مدخل بيئي مقارن(،  يأيمن عل 2 مشروعات ا  . 22، ص 1112دار الجامعية ، اإس  درية، ال، ادارة ا

مؤسسات ديفدسن فريم، ترجمة عبد اه  مال عبد اه ، 3 مشروعات في ا  .122، ص  1112، 2، م تبة العدي ان، طإدارة ا
تأهيل اإداري يدي رضا، هاشم حم 4 تدريب وا  .22، ص  1121، 2ل شر والتوزيع، طلدار الراية  ،ا
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تعد أحد أهم  ليات التطور التق ي من حيث قدرتها على  ومن التعاريف السابقة  ست تج أن المشاريع الصغيرة 
وفر ال ثير من تطوير وتحديث عمليات اإ تاج بش ل أسرع وبت لفة أقل مقار ة بالمشروعات الضخمة حيث ي

 فاءة رفع من الاللف صور اأمر الذي يؤدي إلى فرصا للت امل ااقتصادي، بمخت المشروعات الصغيرة
 .وتخصيص الموارد ااقتصادية

الدراسات في بعض دول اإتحاد اأوروبي إلى أن اقتصاد هذ الدول يعتمد أساسا على  حيث تشير أحد
ن ه اك حوالي  مليون شر ة صغيرة أروبية )مص عة على أساس أ ها مشروع صغير  22المشاريع الصغيرة، وا 

من جميع فرص العمل المتاحة في الدول اأوروبية،  %22 ( هذ الشر ات توفرموظف وعامل 121ل منأق
من اابت ار والتطوير  %21من مجموع رؤوس اأموال اأوربية، وفي اليابان يغزي  %22وتتعامل في حوالي 

 تصاد اليابا ي.من إجمالي المشروعات في ااق %22المشاريع الصغيرة التي تمثل  سبة  علىالتق ي 

لمشاريع الصغيرة دورا فعاا في تحقيق الت مية لاإحصائيات واأرقام،  ست تج أن حيث أ ه من خال هذ 
 1ااقتصادية وااجتماعية المتواز ة المستدامة.

 في: ومن خال هذ التعريف يتلخص دور المشروعات الصغيرة

 فرص عمل جديدة إيجاد .2

 تشجيع التوظيف ذاتي .1

 رفة والتوعيلمع شر ا .2

   واة المشاريع الصغيرة .2
 دعم المشروعات ال بيرة بق تاج بعض متطلبات .2

 الحد من الهجرة من الريف إلى المدي ة .2

 تقليل حجم المخاطرة والتجارب السريع مع المتغيرات .2

 2.ثمار مختلف عن المشروعات ال بيرةإعداد است .2

يا:  صغيرةثا مشروعات ا  خصائص ا

من دولة إلى أخرى فق  ا  ستطيع إدراج أهم تلك المعايير  ةلتحديد المشاريع الصغير ختاف المعايير  ظرا ا
 المحددة للمشاريع الصغيرة  ما يلي:

 المشروع الصغير هو الذي يدير أصحابه بش ل خاص .2

                                                             
مية,ليث عبد اه القهيوي، بال محمود الوادي،  1 ت متوسطة ودورها في عملية ا صغيرة وا ريادة ا مشاريع ا  2دار الحامد لل شر والتوزيع، ط ا

 .12 ،12ص ،اأردن ، صعمان
صغيرة برهم،مروة محمد،  سيم  2 مشروعات ا دارة ا ريادة وا   .21، ص1112القاهرة،  ،بية المتحدة للتسويق والتوريدات، مصر، الشر ة العر  ا
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 يحمل الطابع الشخصي بش ل خاص .1

 يتميز المشروع الصغير ب و ه محليا إلى حد  بير في الم طقة التي يعل بها .2

 حجم صغير  سبيا في الص اعة التي ي تمي إليهاله  .2

 1.يعتمد بش ل  بير على المصادر الداخلية لتمويل رأس المال من أجل  مو .2

صفات هذا وه اك العديد من اشملها وأ ثرها استخداما علما بأ ها تتبع من الخصائص  للمشاريع الصغيرة إا أن ا
 2اري الصغير.معظم المشا ل وااحتياجات الخاصة بالعمل التج

اشك بأن المشاريع الصغيرة تحتل م ا ا مهما في ب اء الهي ل ااقتصادي في أغلب البلدان وتساهم مساهمة 
 بيرة في تحقيق اأزمات المتعلقة بالبطالة وتحسبا للوضع المعاش لشريحة  بيرة من ال اس وتتلخص خصائص 

 المشاريع الصغيرة فيما يلي:

 بس ي ا و قا ل ا ش ية:ط يا  لمل

تتميز المشاريع الصغيرة بشيوع  مط مل ية فردية أو العائلية أو مشروعات اأشخاص بما يت اسب مع مدخات 
 ثيرة من ال اس والعائات ه ذا الش ل المبسط للمل ية وفي الهي ل الت ظيمي واإداري يجعان تحقيق أهداف 

 لتحقيق الهدف المشترك. المشروع مم  ة من قبل المالك والعاملين المتعاو ين معه

  سبيا:ارأس خفض  م  مال ا

تشغيله وتأمين مستلزماته أصبح معلوما بأن المشروع الصغير ا يحتاج إلى موارد مالية  بيرة من أجل تأسيسه و 
 مقار ة مع ما تتطلب المشروعات ال بيرة والمتوسطة في شتى مجاات ااقتصاد حيث أن المشروعات تهوا  تاجي

 م ن أن تقام على مساحة صغيرة من اأرض والمبا ي وا تحتاج إلى تجهيزات وتق يات متطورة الصغيرة ي 

 مباشر شخصي وا طابع ا  :ا

األفة والعاقات الطيبة والمباشرة وع من  وجود تتميز المشاريع الصغيرة بقلة عدد العاملين فيه مما يؤدي إلى
لى حدوث عاقات موجه المشروع والعماء دون )بروتو وات( أو ذاهبين   وصداقة. ةتقديمات ورسميات وا 

  عماء دقيقة با معرفة ا مجتمعا عاقات با سوق وتمتين ا  :وا

و ون العاقات الشخصية قوية ودراسة اتجاهات العماء  ، سبياو بما أن سوق المشروعات الصغيرة محدودا 
 ع ومساعدته في ترويج م تجاتها وتفصياتها.وسرعة ااستجابة و ذلك القول بأن متا ة العاقة بين المشرو 

                                                             
رعايتها, وائل أبو دلبوح،  1 ومة  ح متوازة واستراتيجية ا مية ا ت متوسطة ودورها في تحقيق ا صغيرة وا صغرى وا شأة ا م الملتقى اأول طبيعة وأهمية ا

 .2، ص 1112 ،سورية، لمتوسطة اأفاق والتحديات، دمشقفي الم شأة الصغيرة وا وااستثماريل و مشأة الصغيرة والمتوسطة، التللم 
صغيرة, جهاد عبد اه عفا ة، قاسم موسى ابو عبد، 2 مشاريع ا  .22 ,22 ص ،ص1112اأردن،  ،دار اليازوري العلمية لل شر والتوزيع، عمان إدارة ا
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  بع صغيرة م مشاريع ا لتطور ااقتصاديا ار وبذرة   :ابت

تعد المشروعات الصغيرة في  ثير من الدول مصدرا رئيسيا لأف ار الجديدة وااختراعات وأن  ثير من براءات 
صغيرة الر والمثابرة أصبحت تلك المشروعات ااختراع تعود أفراد  ا وا يعملون في مشاريع صغيرة وبعد اإصرا

 1ق تاجية عالية في ال اتج القومي.بمشروعات  بيرة تساهم ب افة 

ي: تأسيس مشاريع صغيرةا ثا  مطلب ا

: اأولى تأسيس مشروع جديد، من حيث ن يحصل بطريقتين أساسيتينأامة مشاريع من قبل اأفراد يم ن إن إق
و جاحه وتطوير  ي يصبح مشروع صغير ثم  بير الحجم، أما الطريقة الثا ية فهي  إقامته وااستمرار في إدارته

 شراء عمل قائم وموجود وسوف  تطرق إلى  ا الحالتين بتفصيل أ ثر.

 أوا: تأسيس مشروع جديد

إن البدء بق شاء مشروع جديد من  قطة الصفر أ ثر صعوبة من شراء مشروع قائم وموجود في السوق أو 
على امتياز من شر ات وم ظمات أخرى، أ ه ا يوجد شيء على اإطاق ويجب التف ير في بدء الحصول 

 .وت وين  ل شيء بترابط م طقي لت وين الم ظمة

ن عملية التأسيس تحتاج إلى أف ار إبداعية أو على  في المشروع الجديد غالبا ما ت ون المخاطر أ بر وأعلى، وا 
 ذا يتم تأمين اأموال، توفير الوقت والمثابرة والحماس لي ون العمل حقيقة اأقل جديدة في جميع المراحل ه

 مجسدة في وجود فعلي، وان هذ الجوا ب تمثل محتوى الريادة .

يجاد حلول لعقبات قد تعرقل المسيرة التي قد تطول  إن فترة إ شاء مشروع جديد هي مجمل لحظات إثارة رغبات وا 
م ا ية الخيار ل ل  اد مدفوع برغبة ااستقالية العليإن تأسيس مشروع جدي .اتأو تقصر وفق العديد من المؤثر  وا 

شيء يعتبر لدى أصحاب المشاريع تحدي مثمر وتمرين إثبات القدرات واإم ا يات، ه ذا يؤسس ال ظام المالي 
 أي  جاح المشروع والبدلتي تساعد فوالمحاسبي للمشروع الجديد ويتم البحث عن الموارد البشرية المؤهلة وال فؤة ا

" Garvais1978"بقيجاد ق وات التوزيع المائمة وغيرها، وه ذا عبر أصحاب المشاريع الصغيرة بالقول حسب 
 2.العمل والف رة" مطلوب بأيدي أصحابال م تحقيق وا  جازثتصور جميع الجوا ب و يجب صياغة  ل شيء 

 

 

                                                             
صغيرةمد مقداد، طارق أح 1 مشاريع ا معاصرة  إدارة ا مواضيع ا  .22 22، ص ص1121بية البريطا ية للتعليم العالي،مية العر ي،اأ اداأساسيات وا
صغيرة  واستراتيجيةإدارة طاهر محسن م صور الغالبي ،  2 متوسطة وا ظمات اأعمال ا  .222 ، اأردن ، ص1112،  2ل شر والتوزيع ، طلدار وائل  ،م
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ع .1 تأسيس مشروع جديدا  :قبات 

للشباب الجدد،  ةخاصشروع جديد  ثيرة والبعض م ها عميق جدا، فقش اات التمويل، و قد ت ون عقبات قيام م
أصحاب اأف ار الجديدة وقليلي الخبرة العملية مع جهات التمويل والمستثمرين، وتحديد واختيار الجزء من السوق 

اإدارية القا و ية للبدء المستهدف والواعد والمحتمل ال جاح فيه وتوسع و مو المشروع و ذالك معرفة الجوا ب 
بق شاء مشروع جديد وأيضا  قص المعرفة والمعلومات العلمية الميدا ية في اإدارة والجوا ب الف ية في توجيه 
المشاريع  لما يم ن أن ت ون عقبات مهمة يوجه تأسيس مشروع جديد لجميع هذ اإش اات والعقبات  جد أن 

 :اية ورؤية واضحة وموقف واثق وهمابع ه اك عقبتين أساسيتين يجب مواجهتهم 

 فشل خوف من ا  :ا

ن هذا تتالحياة العلمية والمه ية قد ا  إن اعتقاد ال ثير من ال اس بأن دخول حتمل قرار خاطئ مهما ت ن، وا 
عواقب وخيمة بوجود ي تمل هذا ااعتقاد و  .دةالخطأ يضفى للفشل، وهذ احتمالية عالية جدا في المشاريع الجدي

 مستقبل الفرد. على

 :مخاطر جهد وا خوف من ا  ا

يعتبر اأشخاص اللذين يقيمون مشاريع جديدة بعبارة تدل عن صعوبات تواجههم أث اء التأسيس، لذالك يقومون 
  وه ذا  له على حساب حياته  و مو وتوسعه، ببذل جهد استث ائي  بير لغرض قيام المشروع وتطوير واستمرار 

ة، والعاقات ااجتماعية، ساعات الفراغ، ااستجمام، التمتع باإجازات ...( حيث يصبح ) الشخصية والعائلي
 1القلق والخوف من المخاطرة بها أمر واضح.

مم .2 تأسيس مشروع جديدا مساوئ   :يزات وا

من الضروري معرفة المزايا والمساوئ التي يحصل عليها الفرد والراغب بتأسيس مشروع من الصفر  ما أ ه من 
  الجدول الموالي:في  هالضروري مقار ة هذ المزايا مع المساوئ المحتملة ويم ن تلخيصا

 

 

 

 

                                                             
سابقطاهر محسن م صور الغالبي ، 1 مرجع ا  .929ص  ،فس ا



فصل ا صغيرة                                            ل                      أوا مشاريع ا شاء ا أسلوب إ مخطط اأعمال 
 

 

5 

جدول) تأسيس مشروع صغير (1- 1ا  مزايا ومساوئ 

مزايــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا مســــــــ ا  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاوئا
  وع املة في اختيار مجال و حرية ا ا

اسب م قائم وا عمل ا  ا
  بمشروع جديد  للبدامخاطر الفشل عالية

بال امل  شراء مشروع أو الحصول على 
 اختيار

  افسية ت ميزة ا قابلية على خلق ا قدرة وا ا
 لعمل

 جة السوق في مجال إش الية تحديد حا
 شاط العمل الذي سيتم ت وي ه بش ل 

 جديد.
  مو رواد )أصحاب اأعمال( ي عديد من ا ا

بدء مشروع  ويزدهر في مواجهة تحديات ا
امل   جديد با

  يجب جذب ا تبا الزبائن إلى وجود مشروع
جديد وقدرته على تحقيق إشباع حاجيات 

 وأيضا العماء.
 د إيجا فرح ع شعور با ن ا م ي د عمل 

تحقيق  ثقة  موجود سابقا وتتجسد ا
 اأهداف

  يتطلب اأمر مواجهة ال ثير من القضايا
التي ا ت ون الخيار الصحيح فيها سها 

 وواضحا دائما..
  مشروع جديد تمثل ميزة ون ا أن حقيقة 

 مهمة بحد ذاتها
  إش الية اختيار القدرات والمهارات المطلوبة

 لعاملين.للعمل وتحفيز هؤاء ا
  ية تحمل أخطأ من اآخرين ا ا وجود إم

لعمل أو  غير مائم  موقع ا من قبل ا
تج ا يتحمل  اسبين, أو م عاملين غير م ا

 صفات جديدة

  يفية التعامل مع ردود فعل الم افسون 
وقبول السوق. الت افسية للمشروع الجديد 
 حتاج إلى إبداعات وروح المخاطرة. 

فر لدى من يريد بدأ لل جاح قد ا تتو 
 مشروع جديد.

  جديد وفق صورة مشروع ا ل ا يتش
ها. وي مؤسسة من بدأ ت  وتصور ا

  قد أت ون ت لفة المعدات والم ائن الجديدة
للبدا بالعمل  امل عالية ويصعب الحصول 

 على التمويل الم اسب لها.
 .بعض اأعمال سيئة  سمعة ا ب ا ع الخاص القدرة على قيام  ظام التوزي  تج

بالعمل الجديد ربما ت ون غير متوفرة أو 
 صعبة.

سابق ،طاهر محسن م صور الغالبي المصدر : مرجع ا  .222 ص ،فس ا
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يا: شراء مشروع قائم  :وموجود ثا

إن إم ا ية امتاك مشروع دون صرف الجهد والوقت والمال في بدأ تأسيس العمل في البداية حتى إ ماله تبقى 
ل شاط، ه ذا فقن المستثمر يفاضل ويقارن بديل شراء مشروع اشراء عمل قائم وموجود يمارس مم  ة من خال 

 1أو عمل موجود وبديل شراء مشروع جديد في إطار عوامل عديدة ل ي يتخذ القرار الصائب.

يتها  .1  :شراء اأعمال وطبيعة مل

تعمق وع اية بإستراتيجي يجب أن يدرس  إن عملية شراء عمل قائم ليس بالعملية الروتي ية السهلة، بل هو قرار
من قبل اأفراد، و ذالك يم ن للمؤسسات ال بيرة العاملة في ب ية ت افسية أن تمارس خيار اا تساب أو التملك 

 لك بشراء مؤسسة واحتوائها بال امل بطرق ودية أو غير ودية.وذ

ية أهمها تحقيق مزايا التوافق في البيع أو ويقف وراء عملية الشراء فوائد عديدة تحصل عليها المؤسسة المقت 
 التشغيل أو اإدارة أو الت  ولوجيا، و ذالك دخول أسواق جديدة بسرعة وغيرها من الفوائد.

شراء أعمال صغيرة أخرى ل ي تت وع من خالها إلى  يرة القائمة يم ن أن تتخذ قراروحق الم ظمات الصغ
 مردود مالي وأرباح عالية. قطاعات واعدة وتهدف من ورائها إلى تحقيق

 :ات اأفراد  شراء مؤسسة فردية أو شر

إذا رغب الشخص أن يشتري مؤسسة فردية، فهذ عملية بيع وشراء عادية حيث يتم التفاوض بين الطرفين 
ذا تم ااتفاق فقن مل ية المؤسسة الفردية  )بين الشخص الراغب بالشراء والمالك( مباشرة حول قيمة الصفقة وا 

للشخص المشتري، وه ا يتم أيضا تحول أصل الترخيص وممارسة ال شاط ويم ن أن يغير اسم جديد  تحول
 أخر.

 :ة اأموال  شراء شر

الحجم ويمتلك أسهمها عدد  ةا يم ن شراء شر ة مساهمة من فرد واحد، رغم وجود شر ات مساهمة ربما محدود
ثمرين التح م في قراراتها وخططها لتطوير والعمل محدود من اأفراد، ول ن يتم شراء أسم مهمة تسمح للمست

 و ذالك يوضح أهدافها اإستراتيجية وتوجيه أ شطتها.

 

 

                                                             
ل ماشتراوس،  ،ستيف دي 1 صغيرة )  لمشروعات ا امل  مرشد ا صغير( ا جاح في مشروعك ا ل ى معرفة  ، الممل ة العربية 2ط م تبة جرير، ،تحتاج إ

 .12ص ، 1112السعودية، 
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شراء مشروع)عمل( قائ  .1 مساوئ  مميزات وا  :ما

 ذاه فقوفوائد الحصول على مشروع و  في أي أسلوب يود الفرد امتاك مشروع جديد عليه أن يعرف مزايا
، حيث أ ه  ل عمل أو م ظمة طبيعتها هواإش اات المحتملة في اأسلوب  فساأسلوب مقار ة مع المساوئ 

فيها، و ذالك لمساوئها أي الجوا ب السلبية المرتبطة  ةا بمع ى الجوا ب اإيجابية والقو التي ت تج تش يل المزاي
 بالعمل أو الم ظمة دائما.

تلخيصها التي يم ن لك مجموعة من المساوئ مجموعة من المزايا و ذا يخلو من إن شراء مشروع )عمل( قائم 
 التالي: الجدول في

جدول)  شراء مشروع)عمل( قائم (2-1ا مساوئ  مميزات وا  ا

 

مزايـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا مســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاوئ ا  ا
  دخول شاطسرعة ا صعوبة تغيير صورة الذه ية للمشروع إذا   لسوق وممارسة ا

  ا ت غير جيدة بسرعة.
  ظيم قائم وعاملين ذوي خبرة ا يمتل ون المهارات والخبرة  العاملين  وجود ت

الممتازة أو إذا امتل وا ذالك فق هم 
 يعارضون التغيير للمل ية.

  عمل بتاريخ جيد وفرص قد يمتلك ا
بيرة ستس تثمر وتتطور مع جاح 

جديد. ك ا ما  ا

  ا يعمل المشروع أو العمل بطريقة
وأساليب مرغوبة وم اسبة ومع ذالك 

 يصعب تغييرها بسهولة.
 .ديه عماء وموردين قائم  عمل ا قيود ومحددات في مجال المخزون   ا

 والمستلزمات والمعدات.
  عمل موقع قائم وا مشروع ا ون ا قد ي

ه و اسب تمثل قوة   جاحه.م
  صعوبة إدخال التغيرات المطلوبة في

ستراتيجيات  بعض جوا ب سياسات وا 
ش اات في مجال تب ي  العمل القائم وا 

 اإبداع والريادية.
 معدات و ها  ا ا ائن تعمل وفي م م ا

تاجيته وقدرته معروفة يسهل  وبطاقة إ
 تقييمها.

  قد يخفي المالك السابق أمراض
ش اات مهمة وجذرية في ال  عمل.وا 
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 ب ف غا مشروع يتوفر فيه إفي ا ن ا
مائية  عاقات اإ ون ا ك ت ذا مخزون 

مجهزون. ك ا ذا  مستمرة وقائمة و

  الب اء والموقع للعمل قد ا ي ون تتاءم
مع المعايير والمقاييس الحديثة المطلوب 

 وتحديثها م لف. 
  ى وقت, ّوأموال تأسيس ا يحتاج إ

ل شيء في ا لقيام ب  بداية.وجهود 
  السعر المعروض للبيع في العمل عالي

جدا ويؤثر على اأرباح والعوائد 
 المستقبلية.

  ون اأعمال حاات عديدة قد ت
لبيع صفقة رابحة وممتازة معروضة   ا

  متعلقات سلبية عديدة، في مجال العقود
المبرمة مع بعض الجهات، و ذالك 

 الحسابات المدي ة.
  ن تمويل عملية تحويل ية يدفعه يم مل ا

 شراء واحد.
 

  ك ما ن ااستفادة من خبرة ا قد يم
سابق.  ا

 

مصدر:  .222ص سابق, اجع ر مفس ا, طاهر محسن م صور الغالبي ا

 

متط ث: ا ثا مطلب ا شاء مشروع صغيرا رئيسية إ  لبات ا

ل افيات الد يا يحدد اإن المخاطر في إ شاء واستمرارية مشروع صغير تصبح أقل إذا ما أستطاع الفرد أن 
 حيث يم ن إجماعها فيما يلي: استمراريتهأيضا تعتبر من معيقات إ شاءها و  المشروع، أ ها ذاالازمة ل جاح ه

رة ومتطلباتها ف  أوا: ا

ب إيجادها أو توافرها، سواء عصيسعى للقيام بمشروع معين، إذ ي ي إ سانتعتبر الف رة من السهل الممت ع أ
تجددة أو جديدة عموما من الغزارة ما يم ن للمرء أن يعتبر  فسه مبدعا في القيام باأعمال، ومن  ا ت قديمة م

 أهدافه، فهي الخطوة اأولى في تحقيق المشروع،و  تحقيق متطلباتهاو الصعوبة ما يجعل الفرد عاجزا عن ت فيذها 
بارها أول ما يخطر في ذهن باعتلصغيرة عن مفهوم فرصة المشروع، و حيث يختلف مفهومها في الم شات ا

الشخص للقيام به في ضوء توفر الفرصة المتاحة إ تاج م تج، أو تقديم خدمة مقابل الحصول على ربح م تظم، 
استجابة شخص، أو مجموعة أشخاص، أو م ظمة محل مش لة ثم تحديدها، أو لتلبية حاجة ثم ي وتتمثل ف

قا لت وع مصادر اإطاع والمعرفة الواسعة والحصول على حيطة، وتت وع مصادرها وفمإدرا ها في البيئة ال
 .البيا ات والمعلومات من جهة، ووفقا آلية اإبداع الفعال الم ملة لبعض اأف ار من جهة أخرى
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عدم صواب الف رة هو إم ا ية ت فيذها بش ل  اجح في مشروع يحقق اأهداف  و ما يعتبر معيار صواب أ 
ة والثقافية التي رة أجله، في ضوء معطيات البيئية ااجتماعية وااقتصادية والسياسيوالغايات التي ولدت الف 

 1ن المشروع .ضتحت

رئيسية مؤسسة ومتطلباتها ا ظيم ا يا : ت  ثا

   :لوجستي سوق وموقعه ا فيه  دديث عبارة عن تجمع افتراضي يتواجأصبح السوق في المفهوم الحاختيار ا
يين( يحتاجون إلى خدمات المؤسسة، وقادرين على شراء الم تج ودفع ثم ه، أشخاص )طبيعيين أو اعتبار 

 .هاأمر الذي يتطلب دراسة المستهلك والسوق، ووسائط التفاعل المشتر ة من خال
طلب المرتبطة بالسلع التي دراسة حالة السوق و لية الوصول إليه، والتوصل معه، و وعية رواد أما ن ال -

   .يقدمها

 .ائن ورغباتهم وخياراتهم التفصيلية، ومقدرتهم الشرائيةمعرفة الزب -
  :لمشروع ية  و قا ية ا مل ل ا يعتبر الفرد عموما، والباحث عن ااستثمار وااستقالية في قرار العمل ش

على وجه الخصوص يجب التملك، لذالك يميل الراغبين في إ شاء مشاريعهم الخاصة إلى اختيار المل ية 
رها من أبسط اأش ال القا و ية للمشاريع وأسرعها ا تشارا، باإضافة لما تتميز به من سهولة الفردية باعتبا

جراءات التأسيس، والتفرد لتحقيق العائد، ويميل البعض إلى أصحاب المشاريع إلى أش ال  في اإدارة وا 
متمثلة بارتفاع معدل مختلفة من المل يات القا و ية للمشاريع لتفادي بعض السلبيات المل ية الفردية ال

المخاطرة، وارتفاع  سبة فشل المشروع ال اجم عن  قص العمالة الماهرة، وعدم القدرة على جذب ال فاءات 
اختيارات غير فاة صاحبه، اأمر الذي يم ن عدة العلمية، وضعف اادخار الفردي وا تهاء المشروع بو 

والتضام ية وشر ات التوصية البسيطة باأسهم محررة  ليا، حيث ت حصر  وعا ما في المؤسسة العائلية 
وشر ات المحاصة، والشر ات المحدودة المسؤولية مما يم   ا اعتبار أيضا من المعايير ال وعية للتمييز من 

 2المشاريع الصغيرة.

 :تمويل إن الحصول على رأس المال الازم إ شاء المشروع، سواء  ان رأس مال عامل إجمالي  مصادر ا
في، بما يؤمن تمويل المشروع في التأسيس وفي الفترة اأولى السابقة لإ تاج، ومن ثم في الفترة أم صا

أو فترة إعادة التجديد وال مو ومن ثم إعادة توظيف عائدات المشروع يعتبر  اإ تاجية التي تهدف التسويق،
وع المصادر، التمويل للمشاريع من أهم العقبات والصعوبات التي تواجه المقبلين على إ شاء المشاريع وتت 

اأسرية والتمويل بالحصص واأسهم، أو التمويل وااقتراض الرسمية والغير الفردية و  اادخاراتالصغيرة بين 
رسمية، ليس الش ل القا و ي للمشروع من أبرز العوامل المساعدة على تحديد مصادر التمويل له  ما يعتبر 

                                                             
شئ مشروعي افاتن ر اج، زخي محمد ر اج،  1 الت فيذ مخطط اأعمال: الف رة اإعداد و  فرص وحدوداأيام العلمية الدولية حول المقاواتية  صغير,يف ا

 .1 ص ،1121أفريل  22_22_22 أيام
سابق,فاتن محمد ر اج، يحي ر اج،  2 مرجع ا  .2ص  فس ا
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 ات ال افية للقروض، أو عدم  فاءة المدخرات الفردية واأسرية، ومن أيضا هذا الصدد الحصول على الضما
أهم العوائق التي تواجه تمويل المشاريع الصغيرة، ومن جا ب أخر تعتبر اأموال الخاصة من أ ثر الطرق 
التمويلية للمشاريع الصغيرة في العديد من دول العالم، في حين تواجه طرق التمويل اأخرى صعوبات جمة 

جراءات الحصول مثل في بعض جوا بها، فيما يتعلق بالقروض والتمويل الب  ي بحجم القروض وت لفتها تت وا 
تمويل، وأيضا بمقدار  فايتها إ شاء المشاريع، وبقدر الضما ات ال افية للحصول على ال عليها، ومدى
 يقدمها الممول )المؤسسة الب  ية(. يالخدمات الت

مؤسسة ية تشغيل ا ثا: آ  ثا

 :لمشروع بعد إ شاءها والمتمثلة فييعتبر تشغيل المؤسسة التحدي الثا ي الذي يواجه صاحب ا

 :وا  قصد بها إدارة الموارد البشرية بحد ذاتها، إ ما المقصود هو تأمين متطلبات عملية استخدام  إدارة اأفراد
حصول على موظفين، ومصادر الازمة إتمام العمل و جاح المشروع، والتي ت ظمن في أغلب اأحيان ال

تأمي هم و ليات اختيارهم، ضمن متطلبات مهارة ل شاط المشروع، ومن ثم توجيههم أث اء العمل، والحفاظ على 
حقوقهم، من أجور ومزايا وم افئات وظروف العمل والتقاعد والتأمين، بما يحقق  جاح المشروع واستمرار 

 .العامل

 :وقت المشروع على أ ها من أهم العوامل التي لها تأثير  بيير على  جاح أو ي ظر إلى إدارة وقت  إدارة ا
فشل المشروع حيث أ ها مجموعة من المهارات واأدوات والتق يات التي تستخدم ع د إدارة الوقت المهام و 

ير وقت المشروع بطريقة فعالة ابد على مد 1ويري  ذالك أ ه إدارة يات التي يتم ت فيذ في المشروعالعمل
المشروع أن ي ون على علم بمهام المشروع أن ي ون على علم بمهام المشروع وما تتطلب طبيعتها من وقت 
 ت فيذها وأن ت ون لديه القدرة على استخدام اأدوات والتق يات التي تساعد على متابعة حالة الجدول الزم ي.

 مبيعات:إ في  جاح المشروع واستمرارية، لما تش له  ي ظر الجميع إلى المبيعات على أ ها أهم ع صر دارة ا
الذي يؤمن  اإراديمشروع، باعتبارها الع صر المبيعات)سلع مادية أو خدمية( من عمود فقري في حياة ال

تغطية ال فقات ال لية للمشروع، ويحقق له اأرباح، وباعتبارها أيضا محور تقديم باقي متطلبات المشروع، في 
عان، وم دارة المبيعات في  ثير من المشاريع افي إ تاج السلع، وا يقتصر دور  هارات تق يةت فيذ وتسويق وا 

أن  باعتبار سية للمشروع،الصغيرة على البيع فقط، وا  ما أيضا على تأمين المشتريات والمواد الرئي
ت ون في المشروعات الصغيرة أو المت اهية الصغر تقوم على جمع مهام عدة إدارات في إدارة واحدة، والتي 

 الغالب بيد صاحب المشروع.

 
 

                                                             
مشاريع فيخالد محمد التميمي،  1 حديثة إدارة ا مفاهيم ا وان, مدى تطبيق ا قطاع  دراسة بع عر ا ة ا ممل عام با سعودية, ا ص  ،2121-1122بية ا

22. 
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 :وجيا و ت يعتبر استخدام الت  ولوجيا في الوقت الحالي من الع اصر الهامة جدا لمعظم المشاريع  استخدام ا
الصغيرة، أ ها تزيد من إ تاجية المشتغلين، وتعمل في الوقت  فسه على رفع القدرة الت افسية للمشروع من 

ن اإ جاز،  اهيك عن أن معظم المشاريع الصغيرة والفردية في العصر الحالي حيث الجودة والت لفة وزم
ويترافق استخدام الت  ولوجيا ضمن مجموعة من  خاصة الدول ال امية، تقوم على الت  ولوجيا الحديثة،

 ااعتبارات م ها البساطة والفعالية والتوفر المرو ة وال فاية وااستدامة.

 مطلوبة يف ا ا ت ختلف الت اليف تت وع الت اليف الازمة إ شاء مشروع بت وع  شاط المشروع، فت: تحديد ا
لك يم   ا التعامل مع د على الت  ولوجيا المستخدمة، لذخر يعتم خر خدمي، و  بين مشروع ص اعي و 

الت اليف باعتبارها الت اليف مباشرة وغير مباشرة، تتضمن  ل ما ي فق على الع اصر التي تصبح جزء من 
وت اليف  قلها إلى المشروع استخدامها فيه،   تاجها، أو شرائها إعادة بيعها،السلعة، أو تستخدمها إ

 ما تخضع الت اليف   ة تدخل في اإ تاج مباشر يضاف على ذالك أيضا اأجور ومستلزمات اأخرى التي ا
 .ميعا في ت لفة إ تاج السلعةأيضا إلى معايير عدة ل  ها تصب ج

 ترت ز إدارة اأموال في استثمار اأموال الازمة لتأسيس المشروع من جهة، وهي  قطة البداية  موال:إدارة اأ
لهذا المشروع، وفي إدارة التبادل المالي للمشروع خال دورة حياته، وتعتبر المست دات التي تستخدم إثبات 

من ص دوق المشروع من عمليات إدارة العملية المالية أو الت بؤ ب مية اأموال التي سوف تدخل أو تخرج 
اأموال، وتزداد أهمية هذ اإدارة ومع تأ يد الباحثين على أن معظم المدراء في المشروعات الصغيرة، ا 

 يدر ون أهمية مسك سجات محاسبية جيدة، وفق أسلوب م ظم ومت امل خاصة من أجل اتخاذ القرار. 

 معلومات ات وا بيا شاء مشروع صغير عمل مت امل من البداية بالف رة،وصوا إلى : إن إ توظيف قاعدة ا
ال هاية المتمثلة بقخراج المشروع إلى ال ور، وت فيذ بش ل مرضى، اأمر الذي يتطلب ااعتماد ال بير على 
معرفة قواعد المعطيات والبيا ات من أجل معرفة تمر ز الم شأة وطرق الوصول إليها، واختيار العماء 

 1.ضيا تهم....الختفودراسة 

تشغيل ظيم وا ت  رابعا: تقويم عوامل ا
تقان  يعتبر البعض أن التخطيط الجيد للمشروع، لية تشغيلها، يؤ د  الت بؤ بمتطلبات إ شاء المؤسسة و وا 

استمرارها ب جاح، ويرى فريق أخر الت بؤ ليس بالضرورة يطابق الواقع في المؤسسات التجارية عموما 
 ة والمت اهية الصغر على وجه الخصوص، وذالك لاعتبارات عدة تتعلق بمل ية هذوالمؤسسات الصغير 

جراءات تأسيسها، في حين يرى فريق أخر أن غالبية المؤسس المؤسسة ات الصغيرة وأ ظمة تشغيلها وا 
 2تجاوزت الخمس س وات يعتبر  اجحة واحتمال استمرارها  بير جدا. يوالمت اهية الصغر الت

 

                                                             
 .9ص , مرجع سابق, فاتن محمد ركاج, يحي محمد ركاج 1

 .2ص مرجع سابق , فاتن محمد ر اج، يحي محمد ر اج،  2
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ثا مبحث ا  ي : ماهية مخطط اأعمالا
          وتتزايد أهميته في مجال إ شاء  المؤسسات. استراتيجيةأساسيا في  يش ل مخطط اأعمال ع صرا

المؤسسات بش ل عام والمؤسسات المتوسطة والصغيرة بش ل خاص. ويستمد مخطط اأعمال هذ اأهمية على 
 اء، الب وك، رأس المال يها( لدى مختلف اأطراف )شر اعتبار أ ه يمثل وثيقة هوية تعرف بالمؤسسة )ومؤسس

...(،  ما يعتبر وسيلة اتصال تجا هذ اأطراف حيث يسمح لهم بتقييم المخاطر التي هم مقدمون المخاطر،
على تحملها ع د اا خراط في المشروع. وفضا عن هذ اأهمية، يقدم مخطط اأعمال أيضا تصورا عما يا 

 تمييز السوق الموجه إليه وتحديد الت ظيم الذي يتعين وضعه )وسائل مادية، بشرية ومالية( لت فيذ، و الم تجلماهية 

لتطور ال شاط في المستقبل وفق تطورات السوق، مبرزا بوجه  ويقدم في المقام الثالث تصورا .عالمشرو  هذا
مفصلة لتصميم المشروع  يبين مخطط اأعمال صورة ومخطط تطور المبيعات. وبش ل عام خاص بيا ا توقعيا

 وت فيذ وتطور في المستقبل.

مطلب اأول:  مفهوم مخطط اأعمال ا

 حظيمثلما  اأعمال إدارةباهتمام  بيير من قبل ال تاب والباحثين في مجال  اأعماللم يحظ موضوع مخطط 
لمخطط  التعاريف ر بعض لما يلعبه من دور في  جاح واستمرارية المشاريع لهذا  ذ وهاذ، اأخيرةفي الس وات 

 .اأعمال

 تعريف مخطط اأعمال أوا:

تعريف  ، اأفرادهو وثيقة شاملة ومت املة تعطي صورة واضحة حول المشروع،  اأعمالمخطط : اأولا
لل جاح  اأساسيةع اصر تقديرية مرتبطة بالزمن والتمويل ويحدد العوامل  ت ظمنومختلف ااستراتيجيات،  ما 

 .يم ن الحصول عليها التير  ما توضح الموارد والقيمة وعوامل الخط

 تابة المخطط جعل  وتتضمني وي المقاول القيام به في عمله، و يف سيتم ذالك  ما اأعماليعطى مخطط 
 1مؤسسة. إلىالف رة واقعا مما يتطلب التف ير العميق و يفية تحويلها 

ي:  ثا تعريف ا ورقة تقريبا  21 إلى 21، وهو يمثل وثيقة تشمل حوالي اواتيألمقيعتبر الش ل ال تابي للمشروع ا
طبيعة ال وع، وفرص المشروع مست دة على تحليل السوق  إلى للمشروع، إضافتا اأساسيةي تقدم الع اصر والت

 2.ا جاز ورؤيته المستقبلية... الازمةوالم افسة والمجموعة) فريق العمل( وتماس هم بالمشروع و ذالك  الموارد 

                                                             
يدبراهيمي  وال ،  1 مقاواتية من تو سيرورة ا ى مخطط اأعمال ا ار إ اثة حول المقاواتية فرص وحدود مخطط اأعمال الث ، اأيام العلمية الدوليةاأف

 .2 ، ص1121فيفري  ،22.22.22بس رة، الجزائر. والتجارية وعلوم التسيير، جامعة ااقتصاديةالف رة واإعداد والت فيذ.  لية العلوم  
2 ., Pearson Edocation. Paris.France.2009. p134EntrepreneuriatMichal Costter,  
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ث: ثا تعريف ا  وثيقة  باستعماله للمسيرينلتسيير المؤسسة الوليدة،حيث يسمح  أداةيش ل  اأعمالمخطط  ا
تصميم مقار ة وقياس اا جازات والتوقعات بتحديد الفرضيات التي يتم الب اء عليها أث اء  أساسهامرجعية يتم 

 اأعمالمخطط  أنالمجال يجب معرفة  هاذ المخطط والتي يتعين مراجعتها على ضوء الع اصر الجديدة وفي
يوجد في حالة تغير مستمر  اأعمالهو عبارة عن وثيقة مستمرة ت مو وتتغير مع تطور السوق،ذالك ان عالم 

 1وسيلة ترافق تطور المؤسسة في  ل مرحلة من مراحل  موها. اأعمالتجعل من مخطط 

رابع: تعريف ا  أهدافالمؤسسة  أو باعث المشروع لبلوغ  استراتيجيهبط وثيقة عمل تض اأعماليعتبر مخطط  ا
جات والخدمات الم تحددة المتعلقة ب شاطها ومجالها )مضبوطة خال مدة زم ية وبوسائل بشرية وتق ية ومالية م

 2.....( والت ظيم اإ تاجوالسوق والتسويق و 

 :علىتصرف تعتمد  أداة ما يعتبر من خال التعاريف السابقة  ست تج  

  إحداث مؤسسة جديدة 

  جديد م تجعرض خدمة أو 

  ا تساح سوق جديدة 

 اتفاقية تعاون ص اعية أو تجارية إبرام 

 البحث عن شر اء لتمويل المشاريع. 

 اأعمالمخطط  أهداف: ياثا

 : ذ ر م ها اأهدافمجموعة من  اأعماللمخطط 

تخدمين المسالمقاول، على  أعمالماسك مشروع أو تطوير بتوقف على ت اسق وت إ شاءق لل جاح في الت سي .2
  .اإداريينلك وعلى الشر اء الماليين  ذ

المسطرة وذالك بمساهمة الجميع على  اأهدافمن م فذيه حول  اأعمالخلق جو جماعي يقتضي مخطط  .1
 .الموافقة والتسيير  اأعمالالمحددة في مخطط  اأولوياتتحقيقها حسب 

  .المشروع أ شطة أوجهاصة بالطاقم ال لف بالت فيذ جميع الخ واإم ا ياتالقدرات  أبراز .2
موارد خارجية  إيجاد إلى،  و ه يهدف اأعمالفي مخطط  اأهمالع صر يعد  هاذتحفيز المحيط الخارجي،  .2

لك الب وك من اجل ااستثمار في المشروع، تحديد وشرح المالية وذلك يجذب المستثمرين و ذ ااسيم
 .المشروع أصحابمن طرف  المختارة اإستراتيجية

                                                             
متوسطة,ر،لطرش طاه 1 صغيرة وا مؤسسات ا اصر اأساسية أهمية في مسار ا الثاثة حول المقاواتية فرص  اأيام العلمية الدولية مخطط اأعمال ع

  . 9ص ،1121فيفري  ،22.22.22بس رة، الجزائر. والتجارية وعلوم التسيير، جامعة ااقتصادية لية العلوم   ،أعمال الف رة واإعداد والت فيذوحدود مخطط ا

مؤسسةبوطرفة صورية،  .برحومة عبد الحميد 2 فيذ مخطط اأعمال با معلومات في إعداد وت ظام ا الثاثة حول المقاواتية  اأيام العلمية الدولية، دور 
، 1121فيفري  ،22.22.22س رة، الجزائر.ب والتجارية وعلوم التسيير، جامعة ااقتصاديةفرص وحدود مخطط اأعمال الف رة واإعداد والت فيذ.  لية العلوم  

 .2ص
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 .واضحة ومحددة أهدافصياغة  .2
 .م مخاطر ااختيارات المعدة سابقاتقدي .2
  .ومخطط العمليات يستعمان  ثيرا معا لجميع المؤسسة اأهدافمخطط يتضمن  إعداد .2
 1.المسطرة اأهدافتحليل الوسائل الضرورية لتحقيق  .2

ثا: دور مخطط    اأعمالثا

                   على تقديم مشروع إ شاء المؤسسة بصورة جيدة و ذ ر  ل ملموسيساهم مخطط اأعمال بش 
 ذالك فيما يلي:

 .تحويل الف رة إلى مشروع قابل لتحقيق .2
 ط.ال شاط في المدى القصير والمتوس وسيلة لتوضيح بطريقة تحليله واسعة أهداف .1

 .مقاواتي أو التجاريالو المشروع واإدراك الوقتي ل م توضيح قابلية الت فيذ، قابلية ااستقرار .2
 .في السوق والتعبير عن اختافاتهم اآخرينتحديد هوية المشار ين  .2
 .يعتبر خريطة طريق مع تحديد مؤشرات التطور الجيد للمشروع .2
 ؤ. فاءة الم شأ في التخطيط والت ب يبرهن عن .2

مخطط  باأحرى معرفة "خطة" قيد اا جاز، ه ا  مساعدة الم شأ على الب اء )اإ شاء( ووضع مشروعه .2
 .اأعمال المع ى والمتعلق عموما بالوظيفة الداخلية لمخطط اأعمال

موارد خارجية )اأصل التمويلي( من اجل إ جاز المشروع والتي تعتبر الوظيفة الخارجية للمخطط  إيجاد .2
 2.اأعمال

مطلب ا ي: مراحل إعداد مخطط اأعمالا  ثا
مال من شأ ه أن تولد أف ار حاسمة أصحاب الشر ات القائمة أو الشر ات إن مراحل إعداد مخطط اأع

الجديدة حيث تتولد الف رة من التجارب ومن المعرفة ومن اإبداع، وتأخذ دائما ش ل الرغبة التي تتعمق بش ل 
 قوى مع الزمن.

اأشخاص، بي ما ليس ه اك أف ار جيدة، ول ن فقط ه اك أف ار استطاعت أن تستغل الفرصة وطورها بعض 
ي فصل عن المشروع الشخص الذي يعبر ع ه، يوجد   خرون ظلوا من يدبين، تقييم المغزى العميق للف رة ا

ه اك تمايز أش ال اأف ار:  لما  ا ت الف رة حديثة،  لما وجب التف ير في قدرة الزبائن الجدد على قبولها، 
قيقة جدواها بال سبة للعرض الموجود في السوق، في هذ  لما  ا ت الف رة تافهة،  لما وجب التف ير في ح

                                                             
لمؤسسةمحمد جاب،  1 ائية  عمليات ااستث مخطط اأعمال ومساهمتها في بعض ا ي  الثاثة حول المقاواتية  اأيام العلمية الدولية,  اإطار أاستعما

, 1121فيفري  ،22.22.22بس رة، الجزائر. تجارية وعلوم التسيير، جامعةوال ااقتصاديةفرص وحدود مخطط اأعمال الف رة واإعداد والت فيذ.  لية العلوم  
 .2ص 

2 Michal Costter, op, cit,p135. 
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يجب فعله هو تعريف بدقة بالف رة،إذا  ان تقديم مميزات جديدة، أخذ بعض ااحتياجات بطريقة  ، أول مااأث اء
 تستطيع إثبات أن أصل الف رة هو جيد.

ج خطط اأعمال قد تم ت ون  تائ إن ال جاح في إطاق مشاريع جديدة يتطلب تخطيطا دقيقا وعادة ما
دراستها في مخطط اأعمال، إن مخطط اأعمال هو شرط أساسي للحصول على التمويل الازم ا طاق 

الم بثقة عن عملية إعداد مخطط اأعمال ا تقدر بثمن، إن تطوير وتحسين  ااستشرافيةالمشروع، إن ال ظرة 
ض على المستثمر أن ي ون مخططة جاهزا وان ي ون اأعمال القائمة أو أ شاء مشروع من الف رة جديدة  فر 
يوجد  موذج محدد يم ن اعتماد في  ل الحاات حيث  مق عا لإدارة العليا وأصحاب التمويل، وفي الواقع ا

، فقن مخططات ااختافيختلف محتوى مخطط اأعمال وش له وحجمه من المشروع الى اأخر، ورغم هذا 
 البيا ات التالية: اأعمال تشترك في احتوائها

مستهدفين - زبائن ا  :تحديد ا
وذالك بتوفير أهم المعلومات والبيا ات الخاصة بهم من خال اإجابة على اأسئلة التالية: هل أ هم من 
رجال اأعمال أو من المستهل ين أومن الص فين؟ فقن  ا وا من رجال اأعمال فما هو مجال  شاطهم التجاري؟ 

ي ي شطون فيها؟ هل أ هم أصحاب مؤسسات صغرى أو متوسطة أو  برى، وأن  ا وا من هي الم اطق الت ما
ص ف المستهل ين فما هي الشريحة العمرية التي ي تمون إليها؟ هل أ هم من الرجال أو ال ساء أو من اأطفال؟ 

 ؟هم ومواقع عملهم ةهي م اطق إقام هو حجم دخولهم؟ ما ما
افس - م تعرف على ا  :ا

افسة وجود طرفين أ ثر يعمان على تقديم  فس الم تج،  ما يم ن اعتبار المؤسسة الم افسة تتمثل الم 
إذا ما  ا ت تقدم م تجا أو خدمة بديلة لما تعرضه مؤسسة أخرى، ومثال ذالك فأ ه بقم ا  ا اعتبار الم جد 

صاح أو حشو أري ته )مصلح اأثاث( وتاجر اأثاث م افسين لبعضهما إذ أن اأول يوفر للمستهلك فرصة إ
 جديدة، ولذالك فقن معرفة الم افس تعد ضرورية لتحديد م ان اإقامة الم اسب لمشروعك.

مجهزين - موردين وا  :ضبط قائمة با
التسديد التي فاتورة  وتتضمن هذ القائمة اسم المورد وع وا ه وقائمة المعدات والتجهيزات التي يوفر

 1يعتمدها.
سوق -  :أعداد دراسة ا

بعد تحديدك للزبائن المستهدفين وتعرفك على م افسيك المحتملين وضبطك لقائمة الموردين يم  ك      
 قراراتدراسة السوق، وذالك يهدف التحقق من وجود طلب على م تجاتك وخدماتك واتخاذ  إعدادفي  اا طاق

.. و ذالك لتحديد بخصوص موصفات هذ الم تجات والخدمات وثمن بيعها وم ان تر يز مؤسستك . ةرعاي

                                                             
مؤسسي في عصر ما استثماريمدخل  مخطط اأعمال ،على فاح الزعبي 1 ظمات اأعما في تطوير اأداء ا اعة في م ص موذج بعد ا ية)  ل اأرد

والتجارية وعلوم  ااقتصادية لية العلوم   ،أعمال الف رة واإعداد والت فيذالثاثة حول المقاواتية فرص وحدود مخطط ا ة الدوليةاأيام العلمي ريادي مقترح(,
 .2ص  ،1121 ،فيفري ،22.22.22بس رة، الجزائر. التسيير، جامعة
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حصتك من السوق وتقدير حجم أعمالك. فدراسة السوق هي ع صر ضروري لتحضير المشروع، أ ه بدون 
زبائن، ا يم ن أن ت ون ه اك مؤسسة محتملة، وه ذا فقن ف رة جيدة جدا يم ن أن تصبح مشروعا فاشا. خطأ 

 م ن أن ي جح.صحيح ي إطارالزبائن. في  فس الوقت ، فف رة تافهة موضوع في 
تسويق -  :إعداد خطة ا

تضبط خطة التسويق بااست اد إلى ال تائج التي أفرزتها دراسة السوق، وهي تتضمن  ل التفاصيل 
ق اعهم بشراء م تجاتهم أو اإقبال على خدماتك، لذالك فمن الضروري أن  المتعلقة ب يفية ااتصال بالزبائن وا 

 .ة بم ان تر يز مشروعكتحتوي الخطة على مجموع البيا ات الخاص
ة - مواز  :إعداد تقديرات ا

يتم إعداد تقديرات المواز ة لمدة  شاط ا تقل عن س تين أو ثاث س وات، وهي عملية تهدف إلى 
التحقيق من قدرة المؤسسة على البقاء على المدى المتوسط. و ذالك إلى طمأ ة الهيا ل المقرضة بخصوص 

 أموالها. استرجاعحتمية 

 ة ومراجعة إم ا ية المشروع.يالع اصر المجمعة إلى مصطلحات مالهذ الخطوة ترجمة جميع وتتطلب 
مساعدات إيجاد - تمويل وا  :ا

التمويل الصحيح للمشروع هي من أهم شروط  جاح المشروع. بحيث يجب جمع ما ي في من المال لسد 
ة، يجب البحث على حلول في ما احاحتياجات المؤسسة بعد إجراء جرد لاحتياجات والموارد المالية المت

ما ي قص من المال. دعم مؤسسة لها دراية واسعة بأساليب التمويل الموجودة قرب المستخدمين. قرب  يخص
دائ ية، هي ضرورية في هذ المرحلة. ويوجد ه اك مجموعة من  لمال مجازف به، حساب جاريرأس ا

 تعرف. يجب ااستعام جيدا ومسبقا حول هذاأساليب المساعدة على تأسيس المؤسسة التي يجب أن 
، إعطاء مساعدة، ا يجب أن يضع  اأساليب وهذا يم ن من وضع الطلبات في اآجال المحددة. ا تبا

 1المؤسسة. شروطا على إطاق
ية - و  :اختيار هيئة قا

دد مؤسسة  يفما  ا ت أهمية وطبيعة اأ شطة، فاختيار هيئة قا و ية متوافقة والمشروع يجب أن تح
فردية أو شر ة؟ الهي لة القا و ية تتعلق باإطار الصحيح الذي ستمارسه ضمن أ شطتها. هذا ااختيار 
 يجب أن يدرس بدقة وحذر، بمساعدة مه ي، أ ه قد تودي إلى بعض ال تائج في الهيئة، سواء على

 ن أيضا أن يلزم مستقبل المستوي المتعلق بالذمة المالية، أو على المستوى المؤسساتي والمالي، يم
 المؤسسة. 

يجب عدم ااعتماد على ف رة معروفة، ول ن معروفة، ول ن باإ  باب على مختلف الهيئات حتى يم ن 
تحليل اايجابيات والمساوئ فيما يخص المشروع ووضعه الشخصي، إجراءات التأسيس بعد اا تهاء من 

                                                             
 .2 ، صمرجع سابقعلى فاح الزعبي،  1
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قا و ي، أصبح مم  ا القيام اإجراءات المفروضة وال وع على المستوى التجاري، الماليالمشر  تحضير
 حسب طبيعة ال شاط وحسب الهي لة القا و ية المختارة.

تخفيف من حدتها - مخاطر وا دارة ا  :تحليل وا 
 هما: حيث يوجد  وعين من اأخطار

 ر أ ثر اأخطار التي ت جم عن عدم التأ د والتي ت تج بدورها بسبب ا عدام المعلومات، ولتج بها يجب توفي
 قدر مم ن من المعلومات الضرورية.

  اأخطار ال اجمة عن القدرة على ااستمرار، وهذا ما يفرض القيام بالتخطيط المستمر وبالتالي إعداد
مخطط أعمال جيد سوف تضمن الحصول على الموارد المالية الازمة من أجل البدء في ممارسة ال شاط، 

 1بتحديد الش ل القا و ي للمؤسسة .وهذ الموارد قد تسمح بش ل أو يأخذ 

مؤسسة ) - فيذ(إقامة ا ت  :ا
أول هدف في هذ المرحلة، هو الحفاظ على العاقة بين الزبائن، التي تحققت ع د بداية تأسيس 
المشروع أجل: الحصول في أقرب فرصة مم  ة على الطلبات اأولية، ثم ت ظيم أسلوب اإ تاج: من جهة 

مبادئ اإدارة ووضع بعض اأساليب التي تسمى ، دليل، والتي تم ن من مراقبة  أخرى، يجب ماحظة بعض
صعود المؤسسة و ذالك تزيل وتصحح  ل اا حرافات التي يم ن أن تحدث. أ شطة اأشهر اأولى:  ل 
موجهي المؤسسة، مخولون أخذ بعض القرارات سواء المالية، الحسابية للمؤسسة، اابتعاد عن المفاجآت، 

ي ون في المقام الحوار مع جميع اإدارات  المع ية، واالتزام بجميع اإجراءات  التي تفرض، يجب على ول
 2المؤسسة، أن ي ون على دراية بالمبادئ اأساسية للمالية واإدارة المؤسسات.

ات مخطط اأعمال و ث: م ثا مطلب ا  ا

بر من أصعب المراحل حيث تعطي الصورة خطة عمل العمل ب اءا على توسيع في تحديد الفرض التي تعت
 ال املة عن طبيعة اأعمال التي سوف يقوم بها صاحب المشروع 

 :يم ن توضيح خطة العمل من خال الع اصر التالية

رئيسية: - أ صفحة ا  ا

 والتي تتضمن إيجاز عن  افة الع اصر الرئيسية بالخطة من حيث 

 .اسم وع وان المشروع  -
 .طبيعة اأعمال  -

                                                             
مؤسسة أساص درة صايبي 1 شاء ا مرافقة, سيرورة إ  .12، ص  1121، جامعة م توري ، قس طي ة، يب ا
 .21 فاح الزعبي، مرجع سابق، ص يعل 2
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 .الهاتف والموقع اال ترو ي أرقام  -
 .ااحتياجات المالية )اأسهم، الوثائق المتعلقة بالضمان المطبقة للمشروع(  -
فيذ: - ب ت  ملخص ا

سواء  عالجت لمفهوم اأعمال والبيا ات عن مايت ون من ثاثة إلى أربعة صفحات متضم ا تلخيص عن وصف  
 1.بيع، التسويق، المالية، إجراءات البااستراتيجيةتعلق 

بيئة - ت اعة وا ص  :تحليل ا

الذي يتم من خاله تحديد  افة التغيرات المتعلقة بالبيئة وجمع المعلومات الضرورية التي تساعد في تحليل البيئة 
  :والص اعة من خال دراسة عدة متغيرات

 .قتصادية: والتي تتعلق بمستويات الدخل والتوزيع الديمغرافي وحجم البطالةاا -
 .التي تتعلق بالتغيرات الثقافية والس ا ية واتجاهات والعادات والتقاليدالثقافية: و  -
 .الت  ولوجيا: والتي تتعلق ب افة التطورات الت  ولوجيا و يفية ااستفادة م ها في تحسين الخدمات للزبائن -
 2التغيرات القا و ية: والمرتبطة ب افة التطورات التشريعية واأ ظمة. -

تسويق   خطة ا

 ة لما تم التوصل من خال دراسة السوق وتشمل اإجابة عن اأسئلة التالية:هي حصيل

جدول )  تسويق (3- 1ا  خطة ا

هي ااتجاهات العالمية والدولية المتعلقة بال واحي ااقتصادية والت  ولوجيا  ما 1
 والسياسية ؟

 ؟ هو حجم ال مو في  فس قطاع اإ تاج ما 2
 2لت في  فس قطاع اإ تاج والخدمات في أخر هي عدد الشر ات التي دخ ما 3

 س وات؟
 هي  أخر الشر ات الحديثة التي دخلت إلى  فس قطاع اإ تاج والخدمات؟ ما 4
 هو اقرب الم افسين؟ ما 5
  يف سي ون إدارة اإ تاج والعمليات أفضل من اآخرين ؟ 6
 ؟ يف ست ون إدارة اإ تاج والعمليات  أفضل من اآخرين 7
 ؟ هي طبيعة المبيعات للشر ات الم افسة هل هى متقدمة او ع س ذالك ما 8

                                                             
1  Plan-http://wlklpedia.org/wiki/Business  99/ 95/ 9995 (,98:95) 
تجارية اأعمال خطط ، برس  يورك 2   .145ص ،  2003، اأولى الطبعة ، لو جمان ، لل شر ةالمصري الشر ة ، ا

http://wlklpedia.org/wiki/Business-Plan
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 ؟ هي  قاط القوة والضعف لدى الم افسين ما 9
 ؟هي ااتجاهات الموجودة في السوق  ما 11
 ؟هي خصائص الموجود في السوق  ما 11
 ؟هو اختاف الزبائن لديك من زبائن  الم افسين  ما 12

مصدر ريادة في ارك، مجدي عوض مب :ا علميةاأعمالا مداخل ا ماذج وا مفاهيم وا ، علم ال تب الحديث , ا
 .221، ص اأردن، 1121، 2لل شر والتوزيع، ط

مشروع  :وصف ا

حيث يتم توضيح مهمة اأعمال وطبيعة الم تجات التي تقدمها الم ظمة والموقع و ذالك وضع مب ى المستخدم 
 ة إلى الطاقة  ال هربائية والطبيعية وااقتصادية والديمغرافية لموقع المشروعوالمعدات التي تحتاجها والحاج

جدول )  مشروع (4 – 1ا  وصف ا

 هي رسالة المشروع؟ ما 1
 لماذا ااتجا  حو هاذا المشروع ؟ 2
 لماذا سوف ت جح في هاذا المشروع؟ 3
 لذي تم ا جاز من المشروع إلى أان؟ ما 4
 تجات والخدمات التي سوف تقدمها ؟هي طبيعة الم  ما 5
 وصف طبيعة الم تجات أو الخدمات من حيث الرخصة والعامة التجارية لها ؟ 6
 موقع المشروع؟ أين 7
 هو مقدار الت اليف الازمة له ؟ هل الب اء قديم أم جديد، وهل يحتاج إلى تحديث، وما 8
 مستأجر ؟ أوهل الب اء مملوك  9

  اء لصاحب المشروع؟ هل الموقع والب 11
 يحتاجها؟ التيهي المعدات  ما 11
 هل المعدات سوف تشترى ام تستأجر؟ 12
 هي طبيعة الخبرات التي سوف تمتل ها، والتي تساعد على  جاح ت فيذ المشروع؟ ما 13

مصدر:  .222ص مرجع سابق, مجدي عوض مبارك،  ا
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تاجخطة  عمليات اإ  :وا

جراءات التخزين،تتضمن  افة اإجراءات ا  لمتعلقة بق تاج والت اليف، المعدات والات التي يحتاجها المشروع، وا 
 تاج والعمليات لص اعة، ويم ن إعداد خطة اابعد اإ تاج والبيع وا لك خدمات ماوالمواد اأولية، الموردين، و ذ

 من خال اإجابة عن اأسئلة التالية:

جدول ) عمل  (5 - 1ا تاج وا  ياتخطة اإ

 هل ستتولى اإشراف على  افة مراحل اإ تاج؟ 1
  ان بعض مراحل اإ تاج سوف ت جر من قبل اآخرين؟ إذا 2
 لماذا تم عمل عقود اإ تاج مع اآخرين ؟ 3
 هي ت اليف عملية اإ تاج من خال العقود ؟ ما 4
 هي خطوات ومراحل ت فيذ عملية اإ تاج ؟ ما 5
 يحتاجها مباشرة لت فيذ اإ تاج ؟ هي المعدات التي ما 6
 هي المواد الخام التي تحتاجها اإ تاج ؟ ما 7
 هي الت اليف ؟ هم الموردين للموارد الخام، وما ما 8
 هي الت اليف المعدات المستقبلية التي يحتاجها ؟ ما 9

 هي ت اليف عملية اإ تاج ؟ ما 11
 تخزين المواد الخام ؟  ليةهي  ما 11
  قل المواد الخام؟  أليههي  ما 12

مصدر:  .222، ص مرجع سابقمجدي عوض مبارك  ا

ظيمية ت خطة ا  :ا

تتضمن وصف ل يفية المل ية للمشروع و ذالك خطوط الصاحية والمسؤوليات لأفراد العاملين، والرقابة على 
الموضحة في  على اأسئلةاأعمال و يفية أداء اأعمال ويم ن إعداد الخطة الت ظيمية من خال اإجابة 

 :التالي الجدول
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جدول ) ظيمية (6 – 1ا ت خطة ا  ا

 ؟ هو  موذج المل ية في المشروع ما 1
 ؟ هي اتفاقيات والعقود  ان ه اك شر اء من هم، ما إذا 2
 ؟ من هم المساهمين، وقيمة المساهمة ل ل واحد م هم 3
 ؟ و ا يجوز لهم التصويتمن هم المساهمين الذين لهم حق التصويت أ 4
 ؟اء مجلس اإدارة ضعأمن هم  5
 ؟ من هم الذين لديهم صاحية توقيع الشب ات والرقابة 6
 ؟ من هم اأعضاء في فريق اإدارة 7
 ؟ هي اأوامر والمسؤوليات أعضاء فريق اإدارة ما 8
 ؟الدفع والمبيعات و سب الربحية أعضاء فريق العمل  أليههي  ما 9

مصدر:  .221ص, مرجع سابق, مجدي عوض مبارك ا

ية ما خطة ا   :ا

ت ظمن الجدوى ااقتصادية وضرورة االتزام بااستثمار المالي و ذالك ال بو بالمبيعات لمدة ثاثة س وات 
 .وخطة الميزا ية  لأصول والديون مستقبلية، والربحية و ذالك التدفقات ال قدية،

ماحق  :ا

الوثائق المتعلقة بالخطة، مثل الرسائل، ق وات التوزيع، والعقود وخاتمة اأسعار من الموردين  تحدد وتوضح  افة
 والم افسين.
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ث: ثا مبحث ا مخطط اأعمال ا محاور اأساسية   ا

حيث سوف  تطرق في هذا المبحث إلى المحاور اأساسية للمخطط اأعمال وهي: المخطط اإ تاجي 
 التسويقي، المخطط المالي.والت ظيمي، المخطط 

تاجي ظيمي واإ ت مخطط ا مطلب اأول: ا  ا

ظيميأوا:  ت مخطط ا  ا

البشرية والمحور  لك من خال إدارة مواردفي تطوير و جاح و مو المؤسسة وذ إن لمخطط اأعمال دورا فعاا
 أساسي في استمرار وتطور المؤسسة.ا

إليها في إطار المشروع  ااحتياجو ال وادر اإدارية الضرورية ن و للعامليتحدد الخطة الت ظيمية المهارات الفردية 
،  ذلك يتم و  توزيع اأدوار و روع وتحضير الخارطة الت ظيمية و الصيغة الم اسبة للمش إيجادتطور و مو

 الصاحيات و المسؤوليات.
بشرية. موارد ا  أوا: ا

بشرية:  - موارد ا بعد العاملين الازمين للعمل و وعيتهم. ومدى إم ا ية تلبية يعرف بأ ه عملية الت بؤ تخطيط ا
 1هذ الحاجة في الم ان والوقت الم اسبين تعرض إ جاز المهام والوظائف المو لة ب فاءة وفعالية.

بشرية:  استقطاب  - موارد ا عملية ا تشاف مرشحين للوظائف الشاغرة الحالي والمتوقعة في المؤسسة، أي ا
  2الوصل بين من يبحثون عن الوظائف ومن يعرضون. علىأ ها  شاط يقوم 

بشرية:  - موارد ا الموارد البشرية أحد المواضيع الحساسة التي تتعلق بالموارد البشرية،  تحفيزيمثل تحفيز ا
حيث تمس هذ العملية تقييم أداء اأفراد في العمل ولعملية التحفيز أدوار، فم ها الدور ااقتصادي الذي يتم 

" على أ ه مجموعة المؤثرات الداخلية فرد المحفز، ويم ن تعريف التحفيزأوضاع المعيشية لل تحسين
والخارجية التي تدفع  باأفراد إشباع حاجياتهم المتعددة من خال إقدامها على تصرفات وسلو يات معي ة " 

 3وتقييم أدائهم.لبشرية، وتصورهم، ومن بين اأدوات التحفيزية المؤثرة تدريب وتطوير الموارد ا

 

 

                                                             
ية. يحي مصطفى عليان ، 1 تبات اأرد م بشرية في ا موارد ا مية ا  .122، ص  2-2، العدد  11ورقة بحثية مجلة جامعة دمشق ، المجلد إدارة وت
جدد محمد الصيرفي، 2 لعاملين ا ية  سلو مهارات اإدارية وا مية ا  .211، ص  1112مصر ، ية لل شر والتوزيع، اإس  درية س الدول، مؤسسة حوي ت
بشريةأحمد ماهر،  3 موارد ا  .12  ، ص1112، اإس  درية، مصر، ، الدار الجامعيةإدارة ا
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بشرية - موارد ا حفاظ على ا  :ا

هي البحث عن الوسائل ال اجمة في الحفاظ على هذ الموارد ومن بين ااهتمامات التي شغلت إدارة الموارد 
عداد البرامج العلمية والعملية ال فيلة  يجاد مداخات العمل الصحية والسليمة وا  البشرية تلك المتعلقة بخلق وا 

ن المخاطر على صحة وتق ية اأفراد العاملين بالمؤسسة، إلى جا ب معرفة  يفية ب اء عاقات عمل بالتخفيف م
 1المؤسسة.وذالك بتحديد اأسس والسياسات التي يجب أن ي ون هدفها توضيح عاقة اأفراد ب

ظيمي ت ل ا هي يا: ا  ثا

الهي ل الت ظيمي للمشروع وتقديمه إلى دوائر إن العديد من المشروعات الجديدة تحتاج إلى دراسة ت ظيمية تحدد  
، قسم التوزيع والتسويق، قسم شؤون اأفراد، وقسم اإدارة والمالية...الخ وهذ اأقسام وأقسام م ها قسم اإ تاج

 .تحتاج إلى  وادر ف ية مختلفة

ظيمي  .1 ت ل ا هي  :تعريف ا

ارة في توزيع اأعمال والمسؤوليات والسلطات بين ويقصد بالهي ل الت ظيمي اأسلوب الرسمي الذي تستخدمه اإد
اأفراد، وتحديد العاقات فيما بي هم، وتجميعهم في وحدات أو أقسام، وتصميم أدوات ووسائل الت سيق وااتصال 

 2.الم ظمة أهداف تحقيق على معا تعمل التي المختلفة الفعال بين هذ الوحدات واأقسام اإدارية

طبيعة هذ القرارات اتخاذ القرارات، وتتأثر  وعية و  هو" إطار يوجه سلوك رئيس الم ظمة في ن الهي ل الت ظيميا
 .3بطبيعة الهي ل الت ظيمي"

 لذالك يجب أن تحدد سلفا ولذالك فقن الجوا ب التي تغطيها الدراسة هي:

 تحديد اإدارات الرسمية للمشروع الجديد، وتوظيفها. .2

 ا والعدد المطلوب لشغلها.تحديد الوظائف الرئيسية وتوظيفه .1

 وصف السياسات لأفراد. .2

 وضع  ظم اإدارة واأساليب العمل. .2

 4الش ل القا و ي الم اسب للمشروع هل هيا شر ة عامة أو شر ة تضامن أو غير ذالك. .2

                                                             

بشريةحسن إبراهيم بلوط 1   موارد ا  .12، ص 1111، بيروت، لب ان، 2، دار ال هضة العربية، ط, إدارة ا
مدير احاتم قابيل،  2 ، ورقة عمل مقدمة إلى الملتقى الوط ي حول التخطيط ااستراتيجي وتحسين جودة اأداء المؤسسي: ادوار عربي واإدارة اإستراتيجيةا

  .22 ،  ص1112القيادات اإدارية، ط جة، الممل ة المغربية، 
عملحسين محمود حريم،  3 ظيمي و إجراءات ا ت ل ا هي ظمة ا م  .22، ص1111امد لل شر و التوزيع، عمان، اأردن، ،  دار الح1، طتصميم ا
مشاريع,حسن بختي،حسن خربوش،  4  .22، ص  1112الشر ة العرابية المتحدة للتسويق والتوريد، القاهرة،  تحليل وتقييم ا
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 اأسفل، وقد –اأعلى  –اليسار  –اليمين  –يتميز بمبدأ التدرج الذي يحدد العاقات  حو ااتجاهات اأربعة 
يظهر على أساس التسلسل القيادي وقد ي ون على أساس الوظائف فق ه ابد تعد عن المظهر الهرمي و ية 

من حقوق  دور بتأسيس تتوسع السلطة والمسؤولية حسب التدرج في المستويات و ل م صب في الت ظيم.
 1.امتيازات التي تحدد سلوك من يقوم بالدور بش ل رسميوواجبات و 

ل  .2 هيا ال ا ظيميةاأش  :ت

أي ال شوء واارتقاء الت ظيمي( قد أدى إلى ظهور أش ال الهيا ل الت ظيمية، إن التطور الطبيعي للم ظمات )
والمستويات الت ظيمية، والوحدات الداعمة )اإدارية والتق ية( والممارسات واأ شطة الت ظيمية، بالرغم من وجود 

للت ظيم بتحديد وفقا للحجم اأعمال، وعدد العمال، وطبيعة  هذ المامح الت ظيمية إا أن الش ل ال هائي
اأ شطة، وطبيعة الظروف المحيطة بالم ظمة ورأى وأهواء أصحاب الم ظمة واإدارة العليا وهذ العوامل اأخيرة 

 2 ال عديدة من الهيا ل الت ظيمية.شلتحديد الش ل ال هائي للهي ل وعليه فمن المتوقع أن ت ون لديها أ

تاجمخطط يا: ثا  اإ

تاجتعريف إدارة   التي بواسطتها تتدفق المصادر خال العملية  على أ ها : تعرف إدارة اإ تاج والعملياتاإ
 3حول وبأسلوب مسطر عليه لتحقيق قيمة مضافة ووفقا للسياسات اإدارية. ظام محدد وتدمج وت

تاج: -  ظام اإ

ا  تاج الم تجات التي قررت الم ظمة الذي يوجد أساسا لخلق و  منأن  ظام اإ تاج هو عبارة عن ذالك الجزء 
الم ظمة إ تاجها، وسواء  ا ت هذ الم ظمات ص اعية أم خدمية، فق ها جميعا تشترك بخصائص  ظامية 
الع صر اأساسية في هذا ال ظام هو عملية التحويل و ذالك ابد من وجود مداخات لتتم عملية التحويل، 

التحويل ابد وأن ت ون ه اك مخرجات، وأخيرا فه اك التغذية الع سية أو المراجعة والتي ت قل  و تيجة لعملية
 4المعلومات المتعلقة بمجريات العملية اإ تاجية.

 

 

 
                                                             

تبات, سامه سويلم التوافعة، احمد  افع المدادحة،  1 م ظيم في اإدارة وا ت تخطيط وا  ص، ص 1122،  2ط لل شر والتوزيع ، دار الصفاء  مبادئ ا
221، 222. 

ظمات  احمد ماهر، 2 م ظيمي, –تصميم ا ت تحليل ا  .112 ،112 ص ، اإس  درية ، ص 2الدار الجامعية، طمدخل في ا
تاجمقدمة في إدارة سليمان خالد عبيدات،  3 عمليات  اإ  .22ص ،  1121 ردن،اأ ،، عمان 1والتوزيع والطباعة ، ط ، دارة الميسرة لل شروا
عمليات,سليمان خالد عبيدات،  4 تاج وا  .22ص  ،1112 اأردن،، ، عمان2ط والتوزيع والطباعة، دار الميسرة لل شر إدارة اإ
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تاج -  :تخطيط اإ

تاج  :مفهوم تخطيط اإ

 خطيط هوتفال خرىد عليها الوظائف اإدارية اأتعتبر وظيفة التخطيط الوظيفة اأولى لإدارة والتي تعتم  
  .ه في المستقبلعملية التف ير بما يجب عمل

ويعرف تخطيط اإ تاج بأ ه" القيام بتحديد ال ميات المطلوبة إ تاجها من  ل من الم تج خال الفترة القادمة سواء 
ة اإ تاجية  ا ت يوما أو أسبوعا أو شهرا واحدا، أي القيام بالت بؤ لوضع خطة مقدما لجميع خطوات تتابع العملي

 1".م ن لها تحقيق اأهداف اإ تاجيةبالطريقة التي ي

تاجية .1 خطط اإ واع ا  :أ
  يم ن التمييز بين ثاث أ واع من الخطط اإ تاجية هي:

طويلة اأجل - تاجية ا خطة اإ  :ا
خمس س وات توضع هذ الخطة لتحديد مستوى اإ تاج في المستقبل ولمدة تزيد عن الس ة الواحدة وقد تصل إلى 

أو أ ثر، وغالبا ما توضع هذ الخطة لتحقيق أهداف طويلة اأجل، وتحدد خطوطا عامة لل شاط اإ تاجي 
والعمليات في الم ظمة، وعلى ضوء خطة الطاقة، إذ يرتبط بمستوى الطاقة اإ تاجية المستهدف، اختيار موقع 

  ولوجي وترتيب العمليات وغيرها من القرارات الم ظمة، والترتيب الداخلي، وتصميم المبا ي، والمستوى الت
 واأ شطة طويلة اأجل.

تاجية قصيرة اأجل - خطة اإ  :ا
تشير هذ الخطة إلى تحديد تفصيلي لأ شطة اإ تاجية في فترات تقل عن الشهر الواحد، وهي بذلك تشير إلى 

 تاج.ما يدعى بجدولة اإ تاج والتي تمثل  خر عملية من عمليات تخطيط اإ 
تاجية متوسطة اأجل - خطة اإ  :ا

وهي الخطة التي يتم إعدادها لفترة قادمة )س ة واحدة( وبش ل إجمالي مع أ ها في الواقع تضم خططا تفصيلية 
 ل ل شهر من أشهر الس ة.

تتضمن هذ الخطة وضع تقديرات إجمالية لمستويات اإ تاج والمخزون ل ل فترة خال العام دون تخصيص   
ع معين من الم تجات أو اأقسام، وي ون الهدف لهذ الخطة هو الوصول إلى الموائمة والتوفيق بين حجم ل و 

 2الطاقة وبالتالي حجم اإ تاج وبين حجم الطلب خال فترات الخطة.
 
 

                                                             
تاجإدارة  ،بن ع تر عبد الرحمن 1 اعية ) مدخل تحليلي( اإ ص خدمية وا شات ا م  .22، ص  1122، 2، دار اليازوري العلمية لل شر والتوزيع، ط في ا
تاج ومراقبته, محمد ابدوي الحسن،  2  .22ص  ،1121، 2دار الم اهل لل شر والتوزيع، طتخطيط اإ



فصل ا صغيرة                                            ل                      أوا مشاريع ا شاء ا أسلوب إ مخطط اأعمال 
 

 

98 

يا:  اتهثا و تاج وم   ظام اإ
البعض بعاقات م طقية ت فل  هو عبارة عن مجموعة من اأجزاء أو اأ شطة المتداخلة والتي ترتبط بعضها

 .1تحقيق الت امل والت اسق فيما بي ه والفعالية
ويم ن أن  لخص م و ات عملية اإ تاج على أ ها مزج مجموعة من العوامل للحصول على م تج معين فيما 

 2:يلي
مدخات -2 : تتمثل المدخات في  ل ما تتحصل عليه المؤسسة من ع اصر سواء  ان مصدر هاته ا

 ع اصر البيئة الداخلية للمؤسسة أو البيئة الخارجية، وهذ الع اصر أساسية استمرارية ال ظام.ال
تحويل(: -2 جة )ا معا يعتبر عملية التحويل الع صر اأ ثر أهمية حيث من خالها يتم إدخالها  عملية ا

شوائي بين م و ات ال ظام وهذا مختلف التحويات التي تمس المدخات المختلفة، ويتم  وع من التفاعل غير الع
 بقتباع أساليب وخطوات معي ة للتح م في تلك التفاعات بغية الحصول على المخرجات المرغوب فيها.

مخرجات:  -3 وهي  ل ما يتم الحصول عليه بعد إجراء عملية التحويل أو المعالجة للمدخات، و ل ما ي تج  ا
 ل معلومات، أو سلع تامة الص ع أو شبه مص عة أو خدمات.عن ال ظام  تيجة تلك العمليات قد يأخذ ش 

سية: -4 ع تغذية ا هي عبارة عن عملية رقابية تهدف إلى تحقيق الت امل بين المدخات والمخرجات و ذلك  ا
التأ د من مدى فعالية ال ظام و فاءته في تحقيق اأهداف، وذلك اتخاذ اإجراءات التصحيحية ضمن عملية 

  .لم تج أو على مستوى خطوط اإ تاجلك إما على مستوى ااإ تاج، وذ
ل رق اته( 1) مش و تاج وم  ظام اإ

 

 

 

 

مصدر دار وائل لل شر اأعمال، اإدارة و  صالح مهدي محسن العامري و طاهر محسن م صور الغالبي، :ا
 .211 ، ص1112التوزيع، عمان، اأردن، و 

 

 

                                                             
1
اعية"محمد الصيرفي، "   ص  .21، ص 1112، مؤسسة حورس لل شر والتوزيع، مصر، اإدارة ا

 .222، صمرجع سابق صو يا محمد الب ري،   2

 خرجات العمليات مدخات

 التغذية العكسية
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ي: مخطط اأعمال ثا مطلب ا تسويقي ا  ا

تحتل الدراسة التسويقية م ا ة متميزة ع د القيام بقعداد مخطط اأعمال،  ما تأخذ اأولوية في ترتيبها ضمن    
مراحل أعداد الخطة التفصيلية، ولعل السبب في ذالك يرجع إلى أ ه ا يتصور إ شاء مشروع دون معرفة اإجابة 

 على التساؤات التالية:

، و م عددهم؟ و ماهي المواصفات التي يرغبو ها شتري م تجات المشروع أم ا ؟هل سي ون ه اك من سي
للم تج؟ و م يستهل ون م ها؟ و يف يتم الوصول إليهم؟ وماهي اأسعار التي سيقبلو ها ويم  هم الشراء ع دها؟ 

 وما طرق إق اعهم بقبول إلى م تجات المشروع؟

  .اد مخطط أعمال تسويقيولإجابة على تلك التساؤات  ا ت حتمية إعد

تسويقي  أوا: ماهية مخطط اأعمال ا

يعتبر المخطط التسويقي جزء مهم من مخطط اأعمال، حيث يعطي رؤية وسياسة تسويقية الواجب على 
المؤسسة اتبع ا من أجل تحقيق أ بر حجم المبيعات ولذالك أصبح إعدادها في هذا العصر سمة من سمات 

  ون ملمة ب ل جوا ب المشروعالمفهوم التسويقي حيث ت

تسويقي 1  _ تعريف مخطط اأعمال ا

 تعدد تعاريف مخطط اأعمال التسويق ومن بي ها ما يلي:

تعريف اأول : المخطط التسويقي المح م هو بيان واضح باأهداف إستراتيجية واضحة المعالم لتحقيق هذ ا
وملخص دقيق وشامل بالموقف الراهن للم ظمة في ب ية  اأهداف وخطة مت املة يوضح  يفية ت فيذ اإستراتيجية

اأعمال، حيث أن الخطة التسويقية هي عبارة عن خارطة طريق لل شاطات التسويقية الخاصة بالم ظمة لفترة 
ان ت ون من ثاثة إلى خمسة س وات، ومما تجدر اإشارة إليه أ ه ا توجد خطة محددة،  زم ية مستقبلية 

تسويقية عامة جاهزة للتطبيق أو الت فيذ في جميع الم ظمات والحاات فالصيغة المحددة لخطة التسويق في أي 
ستوى و وع وم ااستهدافمؤسسة إ ما تعتمد على مجموعة العوامل مثل الجمهور المستهدف، والغرض من 

 1وطبيعة الص اعة وغيرها.تعقيد المؤسسة والت ظيم 

ي: ثا يعرف مخطط اأعمال التسويقي على أ ه التوقع بما سي ون في المستقبل حول ع اصر العمل  تعريف ا
وااستفادة من  الازمة لتحقيق اأهداف المطلوبة وااستعداد لمواجهة معوقات اأداء والعمل على حلها

وقعة في المستقبل في أيطار زم ي محدد، ومتابعة اأمر  ووقت الت فيذ ويم ن تعريفه أيضا" بأ ه اإيجابيات المت
سلسلة م ظمة من اأ شطة المترابطة التي تودي إلى وضع اأهداف التسويقية في ش ل تقرير في عدة صفحات 

                                                             
تسويقي, م بشير العاق، 1 تخطيط ا  .12 ،12 ص ، ص1112اأردن،  –دار اليازوري العلمية ل شر والتوزيع ، عمان  فاهيم وتطبيقات,ا
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لم افسة والمبيعات المتوقعة، وذالك التسويقية من خال دراسة السوق، الزبائن المتوقعين، ا  وتحديد اإستراتيجية
   1.خال فترة زم ية

تسويقي  -1 تي يقوم عليها مخطط اأعمال ا ال ا  اأش

 من الم اسب وقبل الحديث تفصيا عن الخطة التسويقية محددة توضح في اأتي:

  ب وعين : وهي الخطة التي تمثل مدى الشمولية والتأثير الذي ت ون به على المؤسسة وت ونتساع: اإ 

الخطة اإستراتيجية: وتتمثل بالخطة ال لية للمؤسسة والتي تسعى لتحقيق م ا ة مميزة لها في بيئة اأعمال  .2
 أو الص اعة التي تعمل بها وي ون أمدها طويل.

تق من الخطة اإستراتيجية وي ون أمدها الزم ي الخطط الت تي ية: وهي تلك الخطط التفصيلية التي تش .1
 قصير.

 :وقت وهو المدى الزم ي الذي يغطي الخطط لغرض اإ جاز وقد يتفاوت هاذا المدى بحسب خصوصية  ا
المؤسسة في ال شاط الذي تمارسه وطبيعة اأهداف الموضوعة وبدورها ت قسم الخطط من حيث المدة الزم ي 

 إلى:

من الصعوبة في  ت ون في الغالب أ ثر من ثاثة س وات وتتميز في  وع ي: وهي الخطط التجلطويلة اأ .2
 التوقع للتحقق لتعدد المتغيرات المحتمل دخولها على الخطة ع د الت فيذ.

قصيرة اأجل: في الغالب لمدة س ة واحدة أو أقل من ذلك وفرصة تحقيقها ت ون واضحة  ظرا إم ا ية  .1
 استقراء المتغيرات المبحوثة في الخطة.

  :تخصص  الذي تع يه وتقسم إلى  وعين: تمثل  وع التوجه أو غرض التيوهي الخطط ا

في  وا تتدخلخطط اإشراف: وهي تلك الخطط العامة والتي ت ون بمثابة مرشد للمدير في عملية  .2
 التفاصيل.

وهي تلك الخطط التفصيلية التي تعبر عن هدف معين،  أن ي ون زيادة  سبة المبيعات المتخصصة:  .1
 .لقادمةلأشهر الستة ا %2المتحققة لرجال البيع بمقدار 

 رار ااستخدام : وتعبر عن مدى استخدام الخطة خال فترة التخطيط التسويقية الحالية أو لفترات زم ية ت
 أخرى، ويم ن تقسيمها إلى  وعين هما:

تستخدم في أي وقت أخر  تستخدم لمرة واحدة وقد ا ي: وهي تلك الخطط التااستخدام المحدد للخطة .2
للدخول في سوق محدد أغراض ااختيار أو قياس فعالية اإعان عبر  قريب، مثل الحمات الترويجية

 وسيلة إعا ية محددة لمؤسسة ص اعية وليس تسويقية.

                                                             
1 france.2004 ,p 87 -p . chaix . de bacak, paris aduitparTr Marketing plan.Macdonld Malcoln. 
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الدائم للخطة: وهي تلك الخطة التي تعتمد بش ل مستمر ومت رر  ظرا ارتباطها مع طبيعة  ااستخدام .1
 اإ تاج ات التسويقية والتي تماثل خطة وخصوصية عمل المؤسسة،  ما هو مثا لخطة المبيعات في الشر 
تفاصيل الخطة يم ن أن تت رر  لما دعت  من حيث اأهمية والت رار في الم ظمات الص اعية، وبالتالي فقن

 1الحاجة لوضع الخطة ول ن إم ا ية إضافة تفاصيل أو محاور جديدة عليها.

سوق يا: دراسة ا  ثا

ة تسويق الم تج )سلع وخدمات( الذي يريد إ تاجها أو تقديمه إلى تهدف دراسة السوق إلى تحديد مدى إم ا ي
السوق بواسطة المشروع الذي تدرس، و ذالك توصف الم تج أو الم تجات، وتوصيف سوق أو أسواق هذ 
الم تجات، وتهدف دراسة السوق أيضا إلى تقدير الطلب على هاذ الم تج والت بؤ بحجم الطلب في المستقبل، 

 تقدير العرض الحالي ولتبؤ بحجم الطرف المستقبلي  باإضافة إلى

سوق غرض من دراسة ا  ا

ي من الغرض اأساسي من أجزاء أبحاث السوق في العمل على جعل القرارات التي يصدرها الجهة المعي ة أ ثر 
لمفضلة من رشدا وعقل ه وذالك ل و ها اتخذت ب اء على مجموعة من الحقائق المشتقات من الميدان، فالمعلومة ا

بال سبة الواقع ب اءا على معطيات حقيقة ت من، عقد حسن استخدامها من رسم البيا ات المثلى، لإ تاج والتوزيع 
لجعل العراقيل التي تقف عائقا في الميزة اإيجابية للمشروع أو التي تبرز بين الحين واأخر  للمشروع، و ضرا

 2التح م فيها.يم ن   ظرا لما يحيط المشروع من متغيرات ا

سوق أهداف  :دراسة ا

 ;التأ د من وجود طلب  افي استيعاب إ تاج مشروع خال عمر ااقتصادي -

 ;تقدير حجم المبيعات المتوقع للمشروع طول عمر ااقتصادي -

 ;تقدير سعر البيع المتوقع للم تجات المشروع طول عمر ااقتصادي -

 3تجات المشروع.م تحديد م افذا لتوزيع التي تستخدم في تصريف  -

مستهدف سوق ا  :تحليل ا

 -يفة تحليل اأسواق المستهدفة للمؤسسة تع ي أن يفهموا ع اصر، الدخل، الس ن، العوامل الديمغرافيةظإن و 
يجب على المسوقين أن يقدموا بمحاولة معرفة سبب شراء  هذاأ ها تؤثر على سوق الخدمات، باإضافة إلى 

من يقوم بالشراء؟ ومن يتخذ قرارات الشراء؟ إن محددات التق ية  يف يشتري الزبون؟و الزبون للخدمة، متى وأين 
                                                             

تسويق, ثامر ياسر الب ري، 1  .222 ،222ص ، ص  1112ردن،اأ ،، عمان 2هي ة لل شر والتوزيع، طج إستراتيجيات ا

ظري وتطبيقي,عقيل جاسم عبد اه،  2 مشروعات إطار   .22اأردن، ص  -، عمان2222، 1ر، طدار مجداوي لل ش تقييم ا
جدوىغادة صالح،  3  .22، ص1112ية، ااس  در  2، دار الوفاء لد يا الطباعة وال شر ،ط دراسة ا
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للسلوك الشرائي والتي تشمل ااتجاهات والمفاهيم والشخصية، أصبحت ذات أهمية أ بر ع د تسويق الخدمات 
يقة فقن العوامل  لمس،  شم،  تذوق خدمة معي ة، وب فس الطر  عمليا أن م ه في تسويق السلع أ ها ا تستطيع

 1الفسيولوجية لتر يبة الطبقة ااجتماعية وتأثيرات المجموعات الصغيرة تعتبر محددات تسويقية للخدمات.

بورتر خمسة  قوى ا  :تحليل ا

وفقا للسيد بورتر يم   ا تقييم جاذبية السوق والمخاطر المحتملة أو المرتقبة من المؤسسة في هذا السوق من 
 .لخمسةسية اخال القوى الت اف

 تهديد افسين جدد ا  من دخول م

يجلب الم افسون الجدد ع د دخولهم في الص اعة زيادة في الطاقة، والرغبة للحصول على حصة جيدة في 
ن دخول م افس جديد أو أ ثر يمثل تهديدا بارزا للمؤسسات القائمة وغالبا ما يمتل ون موارد بديلة، السوق،  وا 

ؤدي فقط إلى زيادة حدة الم افسة وخفض المبيعات والحصة السوقية، بل سيؤثر حاليا، وبالتالي سوف لن ي
ذا التهديد على العوائق الموجودة أمام دخول دور يؤثر على اأرباح، ويتوقف هعلى هي ل اأسعار وب

في الص اعة من جهة، وتعتمد على ردود الفعل المتوقعة في الم افسة الحاليين إزاء  الم افسين جدد
افسين الجدد من جهة أخرى، فقذا  ا ت العوائق عالية فقن الم افسين الجدد يتوقعون أن الم افسين الم 

 2الحاليين سي تقمون م هم بش ل سريع.

 يين حا افسون ا م إن أية حر ة إستراتيجية أي مؤسسة في بيئة الت افس تؤثر بصورة واضحة على : ا
ة من أي مؤسسة تؤدي إلى رد فعل من قبل المؤسسات المؤسسات اأخرى في تلك البيئة، حيث أن حر 

عة ما تعتبر معتمدة على بعضها البعض، ة في ص ال مهم على أن المؤسسات المت افسدلي وهذااأخرى، 
إن  جاح أي من هذ المؤسسات المت افسة يعتمد على اأفعال القرارات التي تتخذها المؤسسات اأخرى في 

 3بيئة الت افس.
 تج م بديلخطر ا إن الم تجات البديلة هي تلك الم تجات التي تقدمها المؤسسات اأخرى، والتي يم ن : ات ا

بأسلوب أو بطريقة تشبه تماما اأسلوب الذي يفي به م تجات المؤسسة،  المستهل ين أن تقي باحتياجات
 4وتجدر اإشارة إلى أن يوجد بدائل قوية تعتبر بمثابة تهديدا ت افسي  بير.

                                                             
هج تطبيقي دراسات في تسويق عبد العزيز ابو  يفة، 1 متخصصة, م خدمات ا  .12، ص 1112، اأردن، 2، مؤسسة الورق لل شر والتوزيع، ط ا
2 France,Ed,Economica,1982, p07Les choix stratégiques et concurrence,Michael.p.  

لمؤسسة حبة  جوى، 3 افسية  ت افسة في قطاع تحقيق اأفضلية ا م ة – ااقتصاديةتأثير ا ة موبيليس, دراسة حا مذ رة ماجستير، غير م شورة،  شر
 .22 ، ص1112جامعة بس رة، الجزائر، 

سوق ودور في تحديد مياح عادل،  4 ل ا اعية  ااستراتيجيةهي ص لمؤسسات ا افسية  ت دواء –ا اعة ا جزائر  ص مذ رة ماجستير، ، 2000-2008في ا
 .51 ، ص2010غير م شورة، جامعة بس رة، الجزائر، 
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  قوة لموردينا تفاوضية  ت ون  يم ن ال ظر إلى الموردين على أ هم يمثلون تهديدا ع دما ت ون لديهم: ا
لديهم القدرة على فرض اأسعار التي يتعين على المؤسسة دفعها ثم ا لمداخاتها أو تخفيض جودة تلك 

 المدخات، ومن ثم تقليص ربحية المؤسسة.
 لعماء تفاوضية  قوة ا التعرف على العماء الحاليين والمحتملين، للتم ن من جذبهم  يجيااستراتعلى : ا

إلى المؤسسات اأخرى،  ما يملك العميل قوة التأثير  بيرة، تم  ه من إرغام  ا جذابهمإلى المؤسسة، بدل 
 1اب معدل ربحيتها.مؤسساتها على تخفيض السعر، أو زيادة الخدمات، وذالك على حس

تسويقية بيئة ا  :ا

التسويقية هي مجموعة من القيود التي تحدد سلوك المؤسسة  ما أن البيئة تحدد  ماذج أو طرق البيئة 
  2وبقاء المؤسسة أو تحقيق أهدافها.التصرف الازمة ل جاح 

تسويقية بيئة ا   :أسباب دراسة ا

 من بين أسباب دراسة البيئة التسويقية  ذ ر:

، سياسية، اقتصاديةن القيود أو المتغيرات البيئية )ة مإن جميع المتطلبات اأعمال تعمل في ظل مجموع -
 ;(اجتماعية، ثقافية

والمتعارف عليها إن ب اء وت فيذ السياسات وااستراتيجيات و ذالك ممارسة وت فيذ الوظائف والمهام اإدارية  -
  ;التخطيط، ت ظيم، توجيه، رقابة، اتخاذ القرار(في مجال )

مفتوح، في البيئة التي تعمل فيها، ومن ثم تفرض وجود تفاعل وتأثير متبادل إن أي مؤسسة هي بمثابة  ظام  -
بي ما وتمثل الوضع القائم ان مؤسسة وخصائص متغيرات البيئة الخارجية وبقدر ما ت ون قيمة وم ا ة 

 ;المؤسسة في بيئة أعمالها

موردين، مستهل ين، مل )التعا بغض ال ظر على اختاف المؤسسات فيما يخص ب وعية وأهداف أطراف -
مثا، فقن  ل مؤسسة هي بمثابة في المؤسسة التجارية أو الص اعية  ح ومة، عمال، وغيرها  ما هو الحال

التي تسعى لتحقيق مجموعة من اأهداف تختلف في طبيعتها في مجموعة من اأطراف تحالف أو إئتاف 
ن بقاء المؤسسة و جاحها يتوقف إلى حد وتتعارض  ثيرا في طرف تحقيقها وفي هذا الشأن يم ن القول أ

وتباي ها وتعارضها في  فس   بيير على مدى قدرتها على تحقيق أهداف أطراف هذا التحالف رغم تعدادها
 ;الوقف

                                                             
 .12 ص مرجع سابق,ح عادل، ميا 1
 .212 ، ص1112الم تب العربي الحديث، مصر،  مقدمة في اأعمال.عبد السام ابو قحف ،  2
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إن مدى تأثير المتغيرات البيئية على ت فيذ أ شطة وتحقيق اأهداف جميع المؤسسات تختلف في الدرجة  -
بدرجات متفاوتة بال ثير من  أو غير مباشراشر سات تتأثر وبش ل مبوليس في ال وع و ذا جميع المؤس

 ;المستوى القوميالقيود والمتغيرات البيئية الخارجية أي على 

إن اختاف درجة السيطرة في السوق أو المحافظة على مر ز الت افس بصفة عامة قد تختلف باختاف قدرة  -
طراف التعامل ة وقدرتها على تحقيق أو مقابلة أهداف أالمؤسسة على الت يف مع معطيات ومتغيرات البيئي

 ;الداخلي والخارجي

  1التخطيط التسويقي يبدأ في اأصل بتحليل الفرص التسويقية الحالية والمراقبة داخل البيئة. -

 :SWOTتحليل

تعريف الضعف والفرص والتهديدات من اأدوات اإستراتيجية المهمة لهي ل و  قاط قوة و  SWOTيعتبر تحليل 
هو أسلوب مصمم لمساعدة في تحديد ااستراتيجيات الم افسة  SWOT صياغة فرص  مو المؤسسة، إن تحليل

يوجههما من  قاط ضعف، و ذالك  سة من قو داخلية، و ذلك ماأ ه يمثل التعرف على ما تتمتع به المؤس
ن تحليل ، وا ه يطور مداخل تمثيلية هو إطار رسمي لتمييز وتأطير المؤسسة SWOTالفرص والتهديدات، وا 

 للقوة والضعف الداخلية والتهديدات والفرص الخارجية.

إن العديد من المؤسسات ستعين في هذا التحليل  جزء مهم ودور في عملية وضع اأهداف است ادا إلى مؤشرات 
على قوتها وضعفها هذا التحليل أ ه سهل ااستخدام لتر يز اا تبا على حقيقة أن فرص  مو المؤسسة يعتمد 

 وقدرتها على خلق الفرص واستغالها وتعليل ال ثير من التهديدات الخارجية.

قاط القوة تمثل في اإم ا يات المادية والبشرية المتوفرة لدى المؤسسة و ذالك القدرات اإ تاجية  ن إ -
...الخ والتي تمثل التفوق في ، اإدارية واإ تاجية التسويقيةوالت  ولوجية، والمهارات والخبرات الت ظيمية

 ;اآخرينالص اعة والسوق التي يعبر ع ها بالميزة الت افسية والتي تتفوق فيها المؤسسة عن 

تؤثر في قدرة المؤسسة في استغال الفرص ومشا ل داخلية  قاط الضعف هي التي تشمل معوقات  إن -
العاملين وخبرتهم... د المادية وعدم  فاءة ر المتاحة في البيئة الخارجية... فالضعف الت ظيمي وقلة الموا

 ;يعا  قاط تؤثر على استغال الفرصجم

إما الفرص والتهديدات، فق ها تمثل تطور أو شروط خارجية التي لها  تائج إيجابية وسيلة وذالك است ادا  -
ن التهديدات تمثل خطر على  رفاهية الطبيعة الفرص والتهديدات وقدرة المؤسسة على التعامل معها، وا 

 2المؤسسة واستغال الفرص و ذالك على بقاء وربحيتها.

 
                                                             

تسويق)مدخل، قحف أبو السام عبد 1  .22ص  ،  2002مصر، ، الجديدة الجامعة دار تطبيقي(, ا
تسويق اإستراتيجيمحمود جاسم الصميدي، ر دة عثمان يوسف،  2  .221اأردن، ص -، عمان 2ميسرة لل شر والتوزيع والطباعة، ط، دار الا
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ثا تسويق استراتيجية: ثا  ا

أدارة المشروع الصغير ال جاح عليها أن تتب ى إستراتيجية تسويقية شاملة والتي تعتبر خارطة  ل ي تحقق اإدارة
م ا يات.  طريق التي توجه المشروع  حو الهدف ضمن ما يوفر لديه من موارد وا 

تسويق  .2  تعريف إستراتيجية ا

للمؤسسة في سوقها المستهدف، هي سلسلة من اأ شطة المت املة التي تقود إلى ب اء ميزة ت افسية مستدامة 
حيث تتضمن إستراتيجية التسويق تحديد  ل من السلع والخدمات التي سيتم تقديمها للسوق، المستهدف، 

لتسويقي ول ن  ستطيع إعداد إستراتيجية التسويق ابد من توفير الم افسين، الموقع الت افسي، ع اصر المزيج ا
 1المعلومات الدقيقة بالوقت والش ل الم اسب والتي يتم الحصول عليها من خال عملية بحوث التسويق.

 ويتمثل دور اإستراتيجية التسويقية:

 ;ال فاءات في المؤسسةإم ا ات و  أ ها تسمح بااستغال اأمثل -

 ;وبالتالي تحقيق اأهداف المرسومةال شاطات التي تقوم بها المؤسسة  لربط بين مختلفتساعد على ا -

 ;ن الت ييف حسب المتغيرات البيئيةأ ها تسمح للمؤسسة م -

 2عامل مهم في إرشاد سلوك المؤسسة واأفراد فخاصة الظروف التي تتميز بعدم التأ د والم افسة والدارسة. -

تسويقية .2 اصرها مبادئ اإستراتيجية ا  وع

 م ها: ااستراتيجيةيجب تطبيق عدة مبادئ أث اء إعداد 

 :قوة على ضوء اإم ا ات التي تمتل ها المؤسسة )  قاط القوى والضعف( تقوم بقعداد اإستراتجية  مبدأ ا
 الم اسبة.

  :يز تر ذي من المستحيل أن ت ون المؤسسة دائما في وضعية الرائد في جميع المجاات اأمر المبدأ ا
 يدفعها أن تر ز جهودها في المجاات التي تتميز فيه بميزات ت افسية أ بر من م افسيها.

  :قوى أن توفر اإم ا ات المؤسسة ا يع ي تبذيرها وا  ما أخذ مبدأ الحيطة والحذر وذالك مبدأ اقتصاد با
 بت ييف تلك اإم ا ات على ضوء المتغيرات الحاصلة في المحيط التي توجه فيه.

 سيق:مب ت إن تحقيق الفعالية الموجودة من اأ شطة التي تقوم بها المؤسسات يتوقف على الت سيق  دأ ا
 واا سجام بين مختلف الوظائف واأ شطة التي تقوم بها.

                                                             
صغيرة )مدخل  لهام فخري صميلة،إ 1 مشاريع ا تسويق في ا  .212 ،212ص، ص 1112اأردن،  ،ار الم اهل لل شر والتوزيع، عماند ,(استراتيجيا
ة  ربالي بغداد،  2 ا تسويقية ااستراتيجيةم مؤسسة  ا  ، ص 1112ا توبر  21-12،  ااقتصاديةى الدولي حول تأهيل المؤسسة الملتق ,ااقتصاديةفي ا

 .2، 2 ص
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 :إن المؤسسات توجه في محيط ملئ بالمخاطر، اأمر الذي يتطلب م ها أن تضح إم ا اتها في  مبدأ اأمان
 ها درجة الخطورة أقل.الموقع التي ت ون في

 :فرص يفهم من ذلك على المؤسسة أن تشعل الفرص المربحة  لما سمحت الفرصة وذالك يتب اها  مبدأ ا
  1اإستراتيجية التسويقية المائمة في  ل حالة تعترضها.

تسويق .2  :تحديد إستراتيجية ا

المؤسسة بي ما لمواجهة محيطها  تت وع اإستراتجية الخاصة بالمزيج التسويقي التي تعتبر  خيارات تفاضل
 م ها:

تسويقي - مزيج ا خاصة با   .ت تجها المؤسسة استراتيجية: وهي جوهر أي اإستراتجية ا
عامة - : وهي إستراتيجيات دفاعية تساعد في تحقيق مر زها الت افسي مقابل القوى الت افسية اإستراتجيات ا

  :في ااستراتيجياتالتي حددها بورتر وتتمثل هذ 
 خاصة بالسعر(ستراتيجية تخفيض الت اليف )إ 

 خاصة بالم تج(التمييز) استراتيجية 

 )إستراتيجية التر يز )خاص بالسعر والم تج 

تسويقي - دفاع ا : وتهدف للدفاع عن الحصة السوقية للمؤسسة من خال تقديم م تجات جديدة إستراتيجية ا
 وصاحبة هذا الخيار هي المؤسسة القيادية في السوق

تسويقيإس - هجوم ا : وتهدف فيها المؤسسة لتوسيع حصتها السوقية بالتر يز على  قاط قوتها إزاء تراتيجية ا
 . قاط الم افسين وصاحبة هذا الخيار المؤسسة الرائدة الراغبة بتحقيق الميزة الت افسية

تسويقية -  : وتع ى بمحاولة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة عادة . إستراتيجية إشباع ا

تسويقيراب مزيج ا  عا ا

يع ي المزيج التسويقي مجموعة اأ شطة المت املة والمترابطة التي يعتمد بعضها على بعض بغرض أداء  
الوظيفة التسويقية على ال حو المخطط لها من قبل رجال التسويق، حيث يجد رجل التسويق  فسه في مواجهة 

 .*يج التسويقيالعديد من الخيارات المتعلقة بالع اصر اأربعة للمز 

                                                             
جزائرية . ،بر ي ميلود 1 متوسطة ا صغيرة وا مؤسسات ا تسويق في تأهيل ا مذ رة غير م شورة،    sgbلمؤسسة العامة للبس ويتا دراسة حالةدور وظيفة ا

 .22التسيير ، جامعة بس رة ، ص وعلوم  ااقتصاديةل يل شهادة الماجستير  لية العلوم 
، promotion، التدرويج Place، التوزيدع  Productوهدي: الم دتج  pبحدرف  أن  ل ع صر م هدا يبددأ 4pالع اصر اأربعة للمزيج التسويقي تعرف ب  -*

 .Priceوالسعر 
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ذلك الخليط من اأ شطة التسويقية الذي يم ن التح م فيه »وما هو معروف بين رجال التسويق وهو أ ه يمثل 
 .(1) «بواسطة المؤسسة، والموجهة إلى قطاع سوقي معين من المستهل ين

الفعل اإيجابي ت تج ع اصر المزيج التسويقي بتفاعلها وت سيقها قوة دافعة ومحفزة ومحرضة على الحر ة و 
للخروج من أزمات الر ود ال اجمة عن عدم التح م في هذ الع اصر اأربعة التي تؤدي لفشل المشروع في 

، ويأخذ واابت ار شاطاته،  ما تلعب هذ الع اصر دور المحرك المحول لأزمة دافعا إياها  حو ال مو والحر ة 
قي فهو ال هاية العملية لتحليل السوق واختيار القطاع السوقي المزيج التسويقي المرحلة اأخيرة للمسار التسوي

 والتموقع، وتستعمل الع اصر اأربعة في التأثير على سلوك المستهلك .

ل رقم ) ش تسويقي2ا مزيج ا  ( يوضح ا

 

 

 

 

 

 

مصدر:  شخصي, إدارة ،و خرونمحمد عبيدات ا بيع ا مبيعات وا ، 2ط ,طباعة لل شردار وائل لل ا
 .22اأردن، ص -،عمان2222

 :تج م  ا

  :تج م هو مجموعة من الصفات الملموسة والغير ملموسة يضم ها الغاف،  اللون، السعر، وشهرة تعريف ا
 الم تج وخدمات الم تج والتي يقبلها المستهلك على ا ها تشبع حاجاته ورغباته.

 حيث أن للم تج أبعاد ومستويات هي:   

  تج الفعلي: وهو ما يتعلق بالخصائص الطبيعية وال يمائية للم تج وغافه الخارجي واسمه التجاريالم   

 جوهر الم تج: وهو ما يتعلق بالم فعة الجوهرية ال اتجة الذي يحصل عليه المستهلك أو يتوقع الحصول عليه  

                                                             
ـدو قري ات إسماعيل،  أ. - (1) تسـويقي ا شـاط ا ي فـي أداء ا ـدو تسـويقي ا مزيج ا لمؤسسـة"أهمية ا مدذ رة تخدرج ل يدل درجدة الماجسدتير، تخصدص "، ي 

 .22، ص 1112البليدة،  ،تسويق، جامعة سعد دحلب، م شورة

 المزيج التسويقي

 المنتج التسعير الترويج التوزيع

 اإعان تنشيط المبيعات البيع الشخصي لنشر والتوزيعا
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        الخصائص شراء الم تج )يحصل عليها المستهلك ع د  يتلمدعم: يتضمن مجموعة الم افع الالم تج ا  
 1والخدمات( مقار ة بما أ فقه من مال  ووقت وجهود ع د حصوله على هاذا الم تج.

 تج م  دورة حياة ا

 تقسم دورة حياة الم تج إلى أربعة مراحل:

تقديم:  - ت تبدأ ع د تقديم الم تج لسوق وهي  هاية ابت ار الجديدة، وفي هذ المرحلة ت ون المبيعامرحلة ا
 م خفضة أو أ ها تتزايد بش ل بطئ مع وجود ااستث اءات أحيا ا،

مو: - ذ المرحلة ع دما يتم قبول الخدمة الجدية في السوق، فقن الخدمة ستدخل بمرحلة ال مو إن ه مرحلة ا
لك، وقد ت تهي هذ المرحلة بعد أيام أو أشهر أو أعوام، غم أن المؤسسات ذر ا يم ن أن تستمر بال

ات ابد أن تحتفظ وقد تتوقف في وقت من اأوقات، وذالك س عود إلى المرحلة الثا ية من دورة حياة فالمبيع
الم تج، ان اأسباب اّأساسية في ا تهاء مرحلة ال مو هم تزايد الم افسة في السوق،التغير المستمر في 

  .في السوقالت  ولوجيا، وتغير أذواق الزبائن، واشباع السوق يجعل الم تج أقل قبوا 
ضج: - ع د ا تهاء مرحلة ال مو فقن اإشباع السوقي يبدأ بالحدوث بالمبيعات تزداد ببطء وبصورة  مرحلة ا

م خفضة ويدخل الم تج في مرحلة ال ضج السلبي وتتميز هذ المرحلة بطول فترتها بالقياس بالمراحل الباقية 
تجارية المختلفة والمعروضة في السوق وتتحفظ وخالها يدرك المستهلك الفروق بين اأ واع واأسماء ال

اأرباح  تيجة اا خفاض المبيعات أو زيادة الت اليف السوقية  ما تتميز هذ المرحلة بوجود عدة بدائل 
 سلعية وخدمية تت افس مع بعضها البعض على أساس خصائصها المتشابهة  سبيا في وجه  ظرا الزبائن.

حدارمرحلة  - إما  تيجة الدخول ت  ولوجيا جديدة، أو تغيير بسرعة  باا حداريعات وهي تبدأ المب :اا
اتجاهات السوق ومن سمات ا خفاض الطلب وظهور م تجات جديدة أ ثر تطورا أو تغييرا أذواق المستهل ين 
فقن المؤسسات تخرج من السوق وفي هذ المرحلة يجب أن ت ون للسوق خدمة جيدة بحيث يتم إعادة دورة 

 2در اإم ان على الزبائن الحاليين.الك بهدف المحافظة قحياة، وذ

 تسعير  ا

السعر هو  مية من ال قود والخدمات التي يقدمها المشتري للبائع مقابل الحصول على مجموعة من السلع 
تعاب أو رسوم  والخدمات  يتخذ السعر أش اا مختلفة ويودي وظائف متعددة، فقد ي ون على ش ل أجور وا 

   3.تستخدم للحصول على سلعة أو خدمة يعهاوعموات جم

                                                             
مي,محمود جاسم الصميدي . 1 تسويق مدخل   .222، 221 ص ص اأردن، -عمان 1111، 2ط ،لل شر والتوزيع دار الحامد استراتيجية ا
زبائن  استخدامواقع محمد عبد الرحمن ابو م ديل،  2 ظر ا ية )من وجهة  فلسطي ة اتصاات ا ة شر زبائن,دراسة حا تسويقي وأثر على واء ا مزيج ا ا

، الجامعة اإسامية، غزة،  لية التجارة ، قسم إدارة اأعمال، ص 1112لبات الحصول على درجة الماجستير، ط، مذ رة م شورة ، ضمن متفي قطاع غزة( 
 .12، 12 ص

ار وتوجيهات جديدة, لامي، غسان قاسم داود ا 3 تسويق ,أف  .122اأردن ، ص، 1122 ،2ل شر والتوزيع ، طللصفاء دار اإدارة ا
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تسعير  أهداف ا

تتجسد أهداف المؤسسة مع وضع سعر معين لسلعة أو خدمة في تحقيق معدل عائد ااستثمار، المحافظة على 
  صيب معين من السوق، تحقيق أرباح معي ة، تحقيق أقصى  صيب مم ن من السوق، تحقيق هدف بيعي

يقتصر على بعض  ذافيضه بعد فترة زم ية معي ة، وهم افسة، للبدا بسعر مرتفع ثم تخمحدد، مواجهة اأسعار ال
 1المؤسسات.

تسعير ستراتيجية ا  سياسة وا 

من الم طق أن السعر الم تج يتأثر بالسياسات واإستراتيجيات التي تطبقها المؤسسة في عملية التسعير وخاصة 
 ما تعلق بالقرارات التالية:

 ;وحات التي تم حها المؤسسة للعماء والوسطاء سواء  ا ت خصم  مية أو خصم  قديالخصومات والمسم -
 ;ترويج أو تعجيل بالبدء أو غيرها أو خصم تجاري أو مسميات

 ;أفراد التسويق والسلع والعاملينالحوافز التي تقررها المؤسسة  -

 ;ت العماءااأسعار المتبادلة حسب الم اطق الجغرافية أو القطاعات السوقية أو فئ -

 ;لسعر الموحد أو اأسعار المتغيرةااتجا إلى ا -

 ;مرحلة من مراحل دورة حياة الم تجروية إدارة المؤسسة للسعر الم اسب مع  ل  -

 ;الجديدة أو الم تجات بعد تطورها فلسفة إدارة المؤسسة بشأن تسعير الم تجات -

، أو تسعير تش يلة الم تجات  حزمة  -  ;احدةو تسعير  ل م تج على حد

 ;ر السي ولوجية في تسعير الم تجاتمدى ق اعة إدارة المؤسسة لاستخدام اأسعا -

 ;سة السعرية للتعامل مع الم افسينتوجيهات إدارة المؤسسة بشأن استخدام الم اف -

 2تقدير المؤسسة لردود فعل الم افسين تجا تعبيرها أسعار م تجاته أو تفسير الم افسين لسياسة المؤسسة. -
  توز  يع ا

يع ى جوهر عملية التوزيع ال يفية التي تصل بها السلع والخدمات إلى العميل المرتقب في الم ان والوقت 
تضمن إدرا ها وضمان عملية التبادل والتملك في جا ب المستهلك أو المشتري  التيالم اسبين، وال يفية 

في أ شطة التوزيع المادي للسلع والخدمات  الص اعي و شاط التوزيع مع العديد من اأ شطة المر بة والتي تتمثل

                                                             
لمؤسسة هادفي خالد،  1 تسعير  تحليلية في تحديد سياسة ا محاسبة ا مؤسسات  ااقتصاديةدور ا ة: مجموعة من ا مذ رة ضمن  ,(ااقتصادية)دراسة حا
 .22 ، ص1122- 1121، وعلوم التسيير ، جامعة بس رة ااقتصادية لية العلوم  جستير،لبات الحصول على درجة الماطمت
معاصرة,  مصطفى محمود أبو ب ر، 2 شأة ا م تسويق في ا  .112، ص 1112 ،الدار الجامعيةمدخل إستراتيجي تطبيقي في إدارة ا



فصل ا صغيرة                                            ل                      أوا مشاريع ا شاء ا أسلوب إ مخطط اأعمال 
 

 

59 

مثل ال قل والم اولة والتخزين، واختيار إستراتيجية التوزيع الم اسبة وهل ستقوم بالتوزيع بش ل مباشر أم يلجأ إلى 
 1وسيط ومع من الوسطاء، ومع من سوف يتعاملون؟

ي من خالها يتم ا سياب السلع والخدمات، م افذ التوزيع: يقصد بم افذ التوزيع مجموعة المؤسسات التسويقية الت
 من مرا ز إ تاجها إلى موقع التسويق أو ااستهاك وه اك  وعين من هذ المؤسسات التسويقية هما:

 مؤسسات التوزيع التي تمتلك السلع التي تقوم بتوزيعها: مثل متاجرة التجزئة، ومتاجرة الجملة. -

بل عمولة، مثل السماسرة ما تقوم بيعها لحساب اأخرين مقامؤسسات التوزيع التي ا تمتلك السلع، وا   -
 .والو اء

ومما سبق  احظ أن مفهوم ق اة التوزيع ا تشير فقط إلى ا تقال مل ية السلعة من خال ق اة التوزيع بطريقة 
التي تشارك مباشرة، وا  ما يتجاوز ذالك بال ظر إلى ق اة التوزيع على أ ها تتضمن أ واعا مختلفة من التدفقات 

 فيها مؤسسات مختلفة وهذ التدفقات:

 تضييع وتحري ها المستهلك ال هائيالتدفق المادي للم تجات: يهدف ال; 

 للمل ية السلعة ومن مؤسسة أخرى تدفق المل ية: ويع ي التحول الفعلي; 

 ور إلى الم تج، حيث تدفق ال قدي: ويع ى قيام المستهلك يدفع قيمة السلعة إلى الموزع والذي يتولى دفعها بد
 ;د،  ظير الحصول على مواد اأوليةهو اأخر يقوم بدفعها إلى موار 

 سات التسويقية داخل ق اة التوزيعتدفق المعلومات: ويشير ل يفية تبادل المعلومات من المؤس; 

 2على اأطراف المختلفة في الق اة. تدفق الترويج: ويع ى ال فقات الموجهة للتأثير 

 ترويج  ا

ويج هو أحد الع اصر اأساسية في المزيج التسويقي ويقصد به  ل صور ااتصال التابعة من مقدم الخدمة التر 
المعلومات( إلى الجمهور ) واإق اع، أي أن يقدم الرسالةوالموجه  حو السوق والتي يتمثل دورها في التعريف 

 .بغرض خلق ااهتمام بالخدمة والرغبة فيه

ترويج   تعريف ا

ويج هو عملية اتصال مباشرة أو غير مباشرة موجه إلى المستفيدين الفعليين أو المحتملين إرشادهم فالتر 
وتوجيههم وحتى إق اعهم للحصول على الم تجات إي من شأ ها أن تعيدهم إلى حالتهم الطبيعية وحمايتها من 

 3ت  أخرى.احتمال تعرضها أي مؤشر تعبر من طبيعة سلو هم،  ما ت ون موجهة إلى جماعا

                                                             
خدماتعلى توصف الحاج وسمير حسن عودة،  1  .222، ص 1122اأردن، -، عمان2ط  شر والتوزيع،، دار اإعصار العلمي للتسويق ا
صغيرفتحي ابراهيم محمد أحمد،  2 لمستثمر ا تسويقية  ثقافة ا  22 ،22 ص، ص 1121بية،  مية اإدارية، جامعة الدول العر لتلبية  ظمة العر ، المابعاد ا
خدمات وتطويرها,ز ي خليل المساعد،  3  .212اأردن، ص، عمان ، 1112، 2دار الم اهج ل شر والتوزيع، ط تسويق ا
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ترويجي مزيج ا اصر ا  ع

تتفاعل مع بعضها  يت مثله مثل المزيج التسويقي، التيت ون المزيج الترويجي من مجموعة من المتغيرا
البعض لتحقيق أهداف المؤسسة، حيث ا ه جزء من المزيج التسويقي للمؤسسة فهوا ا يخرج أبدا عن أيطار 

 يج الترويجي باختصار.التسويق وفي ما يلي سوف  تطرق إلى المز 

يش ل اإشهار أحد وسائل الترويج المعروفة وتعتبر وسيلة اتصال غير شخصية ل قل المعلومات  اإعان: -
الخاصة بالسلعة أو الخدمة، الغرض من ذالك إق اع المستهلك بشراء السلعة  وتهدف المؤسسة من خال 

 1ين والمرتقبين .اإشهار إلى اتصال بأ بر مجموعة من المستهل ين الحالي

بيع: - تعتبر قوة البيع أو البيع الشخصي وسيلة أساسية في ااتصال بالعماء وهي تعتبر من وسائل  قوة ا
أساسية في ااتصال بالعماء وهي تعتبر من وسائل ااتصال الشخصية حيث تعبر عن المجهدات  

 مساعدته على القيام بعملية الشراء.الشخصية التي تبذل لحث العميل المرتقب على شراء سلعة أو خدمة و 

عامة: - عاقات ا هي  شاط تسويقي يهدف إلى تحقيق الرضا والتفاهم بين المؤسسة وجماهيرها سواء داخليا  ا
 أو خارجيا من خال سياسات وبرامج تست د في ت فيذها على اأخذ بمبدأ المسؤولية ااجتماعية.

مبيعات: - يعات هو ال شاط الترويجي الذي يحفز المستهلك على الشراء حيث أ ه  شاط ترقية المب ترقية ا
 2ويشجع الوسطاء على بيع وتوزيع الم تج، حيث تؤثر على السلوك أ ثر من تأثيرها على الموقف.

ث ثا مطلب ا ي: ا ما مخطط ا   ا

لمشروع من المهمة في مخطط اأعمال الذي يوفر الحساب احتياج ا اأجزاءيعتبر المخطط المالي جزء من 
 .اأرباحو مصادر التمويل الم اسبة و  ذلك التقديرات المستقبلية و  اأموال

ي ما مخطط ا  أوا : ماهية ا

تعريف اأول: يعرف المخطط التمويلي على أ ه دفتر شامل يجمع مختلف اآثار ال قدية لقرارات ااستثمار  ا
 3.والتمويل على المدى الطويل

ي  ثا تعريف ا عرض لحالة مالية تقديرية على المدى الطويل بحيث يحدد  ل رف أيضا على أ ه ويع: ا
مقدار وأصل موارد رؤوس اأموال الضرورية لتغطية احتياجات التمويل على المدى الطويل من استثمارات 4من

 واحتياجات رأس المال العامل.

                                                             
1  ، دعاية(محمد عبد مباشر وا بيع ا ترويجي ) ا مزيج ا  .22، القاهرة، ص1112، 2دار الفجر لل شر والتوزيع، ط  ،ا
مؤسسة  وسي ليلى،  2 ة مؤسسة ااقتصاديةواقع وأهمية اإعان في ا قال, موبيليس اتصاات. دراسة حا لهاتف ا جزائر  ل يل شهادة  مذ رة م ملة ,ا
 .22، ص 1112 -1112قس طية ،  –جستير في العلوم التجارية، جامعة م توري االم

: Démos, 1997, p 190. », éd Analyse et décision gestion financière «Couland Alain,   3 
998, p 151.: gualino, 1 édition, éd 

ème
, 2Analyse financièreGrandguimmot Béatrice et Francis,   

4 
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 شروط تحقيق التوازن المالي. -
ثا تعريف ا ى أ ه خطة مالية تتضمن بعض التفصيات ال يفية استخدام اأموال بصفتها علويعرف أيضا: ثا

 1. موارد،  ما تتضمن  يفية الحصول على هذ الموارد
ي: ما مخطط ا  مراحل إعداد ا

 2:يتم إعداد المخطط بقتباع المراحل التالية  
 تقديرية موجودة وا معطيات ا  مل والتي تش :تحليل ا

 ؛التعريف بااستثمارات الضرورية )الميزا ية التقديرية لاستثمار( -
 ؛جمع المعلومات التقديرية عن ال شاط -
تحديد احتياجات تمويل ااستغال المتعلقة بمستوى ال شاط )أي اعتبار فقط التغيير الحاصل  -

 ؛في احتياجات رأس المال العامل لاستغال(
 ؛يري )بااعتماد على جدول حسابات ال تائج التقديرية(تحديد طاقة التمويل الذاتي التقد -
 ؛اأخذ بعين ااعتبار السياسة التقديرية لتوزيع اأرباح -
 ؛اعتبار مخطط ااهتاك للديون الموجودة في السابق -
والتي تم   ا من تحديد ااحتياج  حوصلة  ل ذلك في مخطط التمويل الذي ي ون غير متوازن، -

 العام للتمويل.

 بحث عن وهي عملية البحث عن موارد أخرى للتمويل،مع اأخذ بعين ااعتبار أثر هذ موارد جديدة:  ا
التمويات على الموارد وااستخدامات،سواء تعلق اأمر بالتمويل بواسطة اأموال الخاصة )إعا ات زيادة 

الس دي أو ااقتراض  رأس المال، التمويل الذاتي، شبه اأموال الخاصة(، أو التمويل بااستدا ة)التمويل
 الب  ي(.

 وهذا  في هذ المرحلة  عمد للبحث عن التوازن العام لمخطط التمويل، :إحداث تغييرات على ااستخدامات
 بالبحث عن تحسي ات مم  ة ع د استخدامه.

  قص ة تغطية ا ظرفيمحاو تمويات: أ وفي هذ الحالة يم ن توقع تأجيل توزيع اأرباح أو بعض  في ا
  ثمارات أو اللجوء إلى قروض الخزي ة لتغطية العجز في موارد التمويل.ااست

 
 
 
 

                                                             
يمبارك لسلوس،   1 ما تسيير ا  .222ص  1121 ،الجزائرديوان المطبوعات الجامعية،  ،ا
شورة ,مصادر التمويل وأثرها على الوضع المالي للمؤسسة محمد بوشوشة،  2 رة ماجستير غير م ، 1112، جامعة محمد خيضر بس رة، الجزائر،مذ
  .22ص
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يا: تمويليثا مخطط ا ات ا و  م
 يلي: في ما حيث ان المخطط التمويلي يحتوي على عدة م و ات  ذ رها

لمشروع :   -1 ية  يف اإجما ا ت  ا
 1:والتي ت قسم إلى ت اليف استثمارية وت اليف التشغيل

يف ااست 1-1 ا ت  :ثماريةا
تتمثل الت اليف ااستثمارية في المبالغ التي تجمد في صورة أصول ازمة إتمام العملية اإ تاجية وذلك لمدة 

 دورة إ تاجية على اأقل  اآات والمعدات والمبا ي.

 :ية تت ون من ع صرين أساسيين وهمافالت اليف ااستثمار 

شاء" : - يف اإ ا مبدئي "ت  ااستثمار ا
ق عليها عادة اسم ت اليف رأس المال الثابت أو الت لفة الرأسمالية، ومن أهم خصائصه هو خضوعه ل ل ويطل

من اامتاك والتقادم فااهتاك  ع ي به ا خفاض القيمة الحقيقية لأصل  ظرا استعماله، أما التقادم ف ع ي به 
 ا خفاض القيمة الحقيقية لأصل  ظرا للتقدم الت  ولوجي.

  2ذا ااستثمار المبدئي  جد :وفي ه

ملموسة: .2 ثابتة ا وهذ اأصول تتضمن  افة الت اليف التي يتم إ فاقها على شراء اأصول اأصول ا
 وهي تتضمن: ،المادية الملموسة الطويلة اأجل والتجهيزات

اأرض  هذ الت اليف تتمثل في ثمن شراء تلكاأرض وتجهيزها  تقوية تربتها، و ت اليف الحصول على  -
.ليها مصاريف التسوية والتقوية، و مضاف إ قامة شب ة مجاري تصريف الميا  ا 

ت اليف الحصول على اآات والمعدات الضرورية في العملية اإ تاجية أو التي تدخل مباشرة فيها، إضافة إلى  -
ذ الت اليف تشمل ثمن المعدات المساعدة في العملية اإ تاجية  معدات الم اولة وال قل الداخلي والتخزين وه

شرائها يضاف إليها مصاريف  قلها وتر يبها والتأمين عليها، والضرائب الجمر ية إذا  ا ت اآات مستوردة من 
 الخارج.

ت اليف اأثاث والمعدات الم تبية الخاصة ب ل اأقسام اإدارية التي يحتويها المشروع باإضافة إلى ت اليف  -
 تر يبها و قلها.

أو احتياطي الطوارئ، وهذا ااحتياطي يضعه المشروع لمواجهة أي تغيرات غير متوقعة في دراسات احتياطات  -
 الجدوى. وهذا ااحتياطي  قسمه إلى: 

                                                             

 
1
جدوى ااقتصادية",بسيو ى،" سعيد زردق، محمد عبد الرحيم أحمد   .222ص  ،1122القاهرة،مبادئ دراسات ا

 .221 -222ص ص  مرجع سابق.بسيو ى ا سعيد زردق، محمد عبد الرحيم أحمد  2
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   :مادي والذي يضعه المشروع لمواجهة الطوارئ المادية والتي قد ت تج عن خطأ في تقدير  ااحتياطي ا
من  مية هذ  %2ية، ولذا يضع المشروع  سبة احتياطي تصل إلى المبيعات وم ه الخطأ في تقدير المواد اأول

 اأصول.  
 :ي ما والذي يضعه المشروع لمواجهة الطوارئ المالية والتي قد ت تج عن تغيرات غير متوقعة في  ااحتياطي ا

عار % من اأس21و  2أسعار بعض اأصول  تيجة التضخم مثا، لذا يضع المشروع  سبة احتياطي يتراوح بين
 ويم ن تسمية هذا ااحتياطي باحتياطي ارتفاع اأسعار.

ملموسة: .1 ثابتة غير ا البعض من هذ اأصول ي ون له قيمة بيعية، والبعض اأخر ا ت ون له  اأصول ا
  1: ، وهذ اأصول الغير ملموسة تتضمن ما يليبيعيهقيمة 

 ت اليف دراسة الجدوى التمهيدية أو المبدئية. -
 الجدوى التفصيلية ب ل م و اتها التسويقية، المالية، الف ية..... ت اليف دراسة -
 ت اليف الدعاية و اإعان عن المشروع قبل اافتتاح أو قبل تشغيل المشروع. -
ت اليف التجارب المقامة على المشروع و ت اليف إصدار اأسهم بما تحتويه من مصاريف التسجيل و الرسوم  -

 القا و ية.
 ختراع والحصول على ااسم التجاري أو العامة التجارية.ت اليف براءات اا -
 ت اليف تدريب العمال خال فترة اإ شاء والتجهيز أي خال فترة ما قبل التشغيل. -
ت اليف دراسة عروض التوريد لأصول ومستلزمات اإ تاج، وت اليف التعاقد مع الموردين وهذ ااستثمارات  -

 صول المع وية.الغير ملموسة ت درج تحت اسم اأ
ويتضمن مجموعة اأصول القصيرة اأجل والتي يتم تقديرها للوفاء بمتطلبات دورة  ,رأس المال العامل   -

تشغيلية أو إ تاجية من حياة المشروع، وهو يت ون من جميع اأصول الجارية أو المتداولة الازمة للتشغيل 
 وتتضمن:

والم تجات تحت التشغيل وقطع الغيار  الوسطيةد الخام والسلع المخزون من السلع، والذي يتضمن الموا -
 ومستلزمات الصيا ة.

اأصول ال قدية التي تحتفظ بها لمواجهة أية أعباء  قدية خال فترة التشغيل اأولى  المصروفات الص اعية  -
 البيعية والتشغيلية وأجور العمال والطاقة وخدمات المرافق ااجتماعية.واإدارية و 

ما يم ن ماحظته في الت اليف ااستثمارية بصفة عامة هو أن فترة التشغيل تختلف من أصل استثماري إلى 
أشهر  2أشهر، ومخزون قطع الغيار لمدة  2 خر، ف جد مثا أن مخزون المواد اأولية ا بد أن ي في لمدة 

 .أشهر 2وااحتياطات ال قدية ا بد أن ت في لمدة 

                                                             
 .221 ،222، ص ص مرجع سابق"بسيو ى، " سعيد زردق، محمد عبد الرحيم أحمد 1
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تشغيل 1-2 يف ا ا   :ت

 اليف التشغيل يقصد بها جميع اأصول التي تدخل في العملية اإ تاجية خال فترة معي ة و  جدها تتضمن تف
 ما يلي: 

ت اليف ااحتياجات من المواد اأولية ومستلزمات اإ تاج وت اليف الصيا ة وقطع الغيار الازمة، إضافة إلى -
 .الوسطيةالم تجات 

 رد البشرية التي يشغلها المشروعت اليف اليد العاملة أو الموا -
ة:  -1 خزي ة ا  مواز
تمثل الخزي ة القيم المالية )حجم السيولة ال قدية الفعلية( الموجودة تحت تصرف المؤسسة خال دورة معي ة،  

ملة فهي عبارة عن مبلغ القيم الجاهزة أو المتاحة الفعلية، أي صافي القيم الجاهزة، وهي الفرق بين الموارد المستع
 .1في تمويل  شاط المؤسسة وااحتياطات ال اتجة عن هذا ال شاط خال فترة زم ية معي ة

تقديرية: - 3 تمويلية ا ة ا مواز   ا
تقديرية:   ة ا مواز  تعريف ا

 لقد تعددت التعاريف المتعلقة بالمواز ة التقديرية،  ذ ر م ها :
ير ع ها باأرقام، وهذ اأرقام قد ت ون في ش ل هي ت وين الخطط الخاصة بفترة زم ية مقبلة مع التعب -

 .2مبالغ مالية، أو ساعات عمل أو وحدات إ تاج،...أو أي مقياس رقمي  خر"
تقديرية: ات ا مواز واع ا ه اك أ واع مختلفة من المواز ات التقديرية وهي ضرورية سواء  ا ت بال سبة  أ

  3وتتمثل هذ اأ واع في: للمؤسسات ال بيرة أو ذات حجم متوسط أو الصغيرة،
  :لمبيعات تقديرية  ة ا مواز تعتبر من أ ثر المواز ات الفرعية ذات أهمية فهي المصدر الرئيسي لإرادات  ا

الذاتية للمشروع، و جاح  ظام المواز ات التقديرية يتوقف إلى حد  بير على مدى الدقة في الت بؤ بالمبيعات، 
 بالمبيعات بقتباع اأساليب العلمية. ولهذا يجب أن تتم عملية الت بؤ

  :تاج إ تقديرية  ة ا مواز تعرف على أ ها الجدول الزم ي للعمليات اإ تاجية في فترة زم ية مستقبلية وتهدف  ا
إلى تقدير ال ميات التي ترغب المؤسسة في إ تاجها في فترة مستقبلية وتعتمد اعتمادا  بيرا على المواز ة 

 تالتقديرية للمبيعا
  :لمشتريات تقديرية  ة ا مواز عداد بر امج اإ تاج ي ون ه اك  ا بعد إعداد المواز ة التقديرية للمبيعات وا 

 احتياج للمواد اأولية الازمة، ويتم وضع جدول زم ي لشراء هذ المواد وتبين هذ المواز ة:

                                                             
1
مؤسسة"" عرباجي إسماعيل،   .21، ص 2222 زائر،الج ، الطبعة الثا ية،اقتصاد ا

 . 222، ص2222دار ال هضة العربية ، بيروت ،  إدارة اأعمال,, جميل أحمد توفيق  2
3
ة تسيير"فر وس محمد،    تقديرية " أداة فعا ات ا مواز  .2، ص2222الجزائر ،  ديوان المطبوعات الجامعية ، ,ا
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 ال ميات الواجب شراءها من  ل  وع من المواد اأولية.  -

 يتم فيه الشراء.التاريخ الذي   -

 الت لفة المقدرة للمشتريات.  -

   :مباشرة أجور ا تقديرية  ة ا مواز ويقصد باأجور المباشرة التي تسدد إلى العمال الذين يعملون في أقسام ا
 اإ تاج وهي تتغير مع إ تاج تغيير طردي والغرض من هذ المواز ة هو:

 بساعات العمل. تحديد العمل المباشر الازم لإ تاج معبر ع ه  -

 تقدير ت لفة اأجور المباشرة الازمة لإ تاج.  -

 إمداد إدارة المستخدمين بالبيا ات العمال حتى تعمل على توفيرها.  -

   :قدية تقديرية ا ة ا مواز تحتل م ا ة مهمة في اإدارة  يللم شدأة فه توضح هذ المواز ة المر ز ال قديا
في حالة العجز تلجأ المؤسسة إلى اإقراض، أما إذا  ان الرصيد فائضا القرار الم اسب  اتخاذوبواسطة يتم 

 1فهي صاحبة  القرار في التصرف بذالك الفائض.

تائج  -2  :جدول حسابات ا

يم ن تعريف جدول حسابات ال تائج على أ ه: جدول  لخص ت اليف و واتج الدورة بغض ال ظر عن تاريخ 
بين هذ ال واتج والت اليف بعد طرح اإهتا ات والمؤو ات، ربحية أو  تحصل ذالك أو تسديد،  ما يوضح الفرق

 2خسارة الدورة.

ية -2 ميزا  :ا

ية:  ميزا هي جدول مرتب ومقوم لع اصر موجودات ومطالب مؤسسة ما في تاريخ معين وعن طريق تعريف ا
اافتتاحية والميزا ية لميزا ية ا طاق المؤسسة في  شاطها حيث يوجد  وعين من الميزا يات في المؤسسة وهما : ا

 3الختامية.

ية: ميزا اصر ا  ع

  :تتش ل الميزا ية أساسا من ع صرين اأصول والخصوم

  :اصر اأصول ااستخدامات أو الممتل ات التي تعتبر مل ا للمؤسسة وم ها الثابتة والم قولة،  هي مجموعةع
 4المدي ون.وتشمل اأصول  ل ما يتعلق بااستثمارات، المخزو ان، 

                                                             
رخالص صافي صالح،  1  .22 ،22 ص، ص مرجع سبق ذ
ي ، اصر دادي عدون 2 ما تحليل ا  .2ص  ، دار المحمدية العامة، الجزائر،ا
محاسبي"شباي ي سعدان،  3 مخطط ا محاسبة حسب ا يات ا  .21الجزائر، ص  ، ديوان المطبوعات الجامعية،"تق
لمؤسسةمحمد بوتين، " 4 عامة  محاسبة ا  .2ص  ،2222، ديوان المطبوعات الجامعية ،الجزائر، ا
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وتت ون ااستثمارات من ممتل ات تم إ شاؤها من طرف المؤسسة وأماك تم حيازتها لمباشرة  ااستثمارات: -
تثمارات إلى: المصاريف  شاطها وتستعمل ااستثمارات لمدة طويلة وبالتالي فهي قيم دائمة، وت قسم ااس

 ، القيم المادية .القيم المع وية ،اإعدادية

مخزو - وتشمل  ل اأماك التي تم شراؤها أو تم إ تاجها داخليا بهدف استها ها واستعمالها في اإ تاج  :انا
 أو إعادة بيعها وتضم: البضاعة، المواد واللوازم.

حقوق(: - ون )ا مدي وتشمل جميع حقوق المؤسسة على الغير وتت ون من مجموعتين، اأولى قابلة للتحقيق  ا
 ، التسبيقات،دي و ااستثمار، مدي و المخزو اتممل الحقوق الع اصر التالية: والثا ية جاهزة، وتش

 .الزبائن أو العماء، القيم الجاهزة
 :خصوم اصر ا  :ع اصر اأصول، وت قسم إلى قسمين وتتمثل في المصادر المالية التي تستعمل لتمويل ع
  الخاصة.اأموال   -
  .الديون  -
مردودية: -5  عتبة ا
هي ال قطة التي ع دها يتساوى مجموع ال فقات مع مجموع اإيرادات، وبذلك ي ون صافي الربح يساوي    

  1.أعلى هذ ال قطة تسمى بم طقة اأرباح وأد ى هذ ال قطة تسمى بم طقة الخسائر الصفر،
تعادل:  -  طرق تحليل ا
ن خال خريطة التعادل أو رياضيا من خال بعض المعادات ويم ن الوصول لعتبة المردودية إما بيا يا م  

 الرياضية.
  :ية بيا طريقة ا  ا

يتم تحديدها وفق اأساليب البيا ية وذلك من خال جعل المحور العمودي يمثل اإيرادات والت اليف،أما   
ل  ل  قطة عليه، اإيرادات المحور اأفقي فيمثل اإ تاج أ والمبيعات ثم يتم رسم م ح ى اإيراد ال لي،الذي تمث

المتوقعة وع د  ل مستوى من مستويات اإ تاج،  ما يرسم م ح ى الت اليف ال لية، الذي تمثل  ل  قطة عليه 
إضافة إلى رسم م ح ى  ن  ل مستوى من مستويات اإ تاج،مستوى إجمالي الت اليف الثابتة والمتغيرة وع

 .يرةالت اليف الثابتة وم ح ى الت اليف المتغ

 وع د تحليل  قطة التعادل بيا يا، ابد من اافتراضات التالية:  
 ثبات سعر الوحدة. -2 
 ثبات الت لفة المتغيرة للوحدة الم تجة. -1
 

                                                             
يمعامر شقر،  أيمن الش طي،  1 ما تحليل ا  .222ص ،1112، 2، دار البداية  اشرون وموزعون ، عمان، طقدمة في اإدارة وا
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وعلى أساس هذ اافتراضات توجد عاقة خطية بين م ح ى اإيراد ال لي والت اليف ال لية،هذ العاقة تتضح 
 : ما يلي

 راد ال لي =الت اليف ال لية. : اإي*في  قطة التعادل
 اإيراد ال لي. : الت اليف ال ليةقبل  قطة التعادل

 الت اليف ال لية. بعد  قطة التعادل ي ون: اإيراد ال لي
  :تعادل رياضيا قطة ا  تحديد 

ج، يم ن الوصول إلى  قطة التعادل رياضيا إما في صورة حجم لإ تاج  أو في صورة قيمة معي ة لهذا اإ تا 
 ما يم ن الوصول إليها إما من خال اإجماليات أو من خال المتوسطات وهذا بااست اد على المعادات 

 1:التالية
ثابتة  يف ا ا ت تعادل = ا متوسط  /قطة ا متغيرة. –اإيراد ا متوسطة ا لفة ا ت  ا

، وجميع ال تائج المخططة مما سبق  ستخلص أن هذا المخطط يقود إلى تلخيص عمل المؤسسة في مدة معي ة 
لها بش ل عام، فهذا المخطط يصلح أن ي ون أداة تخطيط و أداة مفتاح للتسيير تسمح بت ظيم  شاطات 

هي اإيرادات الشهرية، أجل جميع  المؤسسة،  ما تسمح أيضا لصاحب أو مسير المؤسسة أن يتوقع ما
 التطبيقات المالية.

ثا تمويل  :ثا  مصادر ا
 لة اأجل مصادر طوي 

يتميز التمويل الطويل اأجل بدرجة استحقاقية أقل من غير من أ واع التمويل اأخرى، لذالك  جد في أعلى 
الميزا ية المحاسبية للمؤسسة وي سب التمويل الطويل اأجل هذ الميزة  ظرا ل و ه يوجه لاستعماات التي 

 تعطي مردودية بعض بعد مدة طويلة من الزمن.
ة(اأموال  -2 مملو خاصة )ا  ا
ت ظمن اأموال المملو ة وسائل التمويل المساهم بها أو المترو ة من طرف المالك أو المال ين تحت تصرف    

وذلك ع د إ شاء المؤسسة أو في المؤسسة بصفة دائمة، حيث يم ن أن ت ون على ش ل مساهمة أو عي ية، 
ولى من حسابات المخطط الوط ي للمحاسبة وذالك في حالة رفع رأس المال بعد ذلك وهي تمثل المجموعة اأ

  الجا ب اأيسر من الميزا ية المحاسبية.
   :عادية تعتبر اأسهم العادية أحد مصادر التمويل الطويل اأجل، حيث تعتمد المؤسسات على اأسهم ا

اليف إصدارها خصوصا ع د التأسيس وذالك لحاجتها إلى أموال ضخمة وعدم قدرتها على تحمل ت 
 ااقتراض وشروطه.

                                                             
 .22 ص مرجع سابق,سعيد عبد العزيز عثمان،   1
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  :ممتازة رأس مالها وذالك لما قد تلجأ المؤسسات إلى إصدار اأسهم الممتازة وذالك  وسيلة لرفع  اأسهم ا
ي تسبه هذا ال وع من اأسهم من امتيازات يم ن أن تجذب المستثمرين استثمار أموالهم في رأس مال 

 المؤسسة .

  طويلة اأجل قروض ا التي تقوم باستثمارات طويلة اأجل إلى الب وك لتمويل هذ العمليات  تلجأ المؤسسة :ا
 ظرا للمبالغ ال بيرة التي ا يم ن تعبئتها لوحدها، و ذالك  ظرا لمدة ااستثمار وفترات اا تظار الطويلة قبل 

 1البدء في الحصول على عوائد.
 تمويل قصير اأجل  مصادر ا

وعة من ااحتياجات وذلك من اجل تمويل عملية استغالها والتي ا تزيد تواجه المؤسسة في اأجل القصير مجم
عن الس ة لذالك يجب على المسير المالي البحث عن مختلف الموارد لتغطية هذ ااحتياجات حلمؤسسة العديد 

 من حيث يتاح أمام المؤسسة العديد من مصادر التمويل القصيرة اأجل والتي هيا 
  تجاري حيث ا ه ذالك التمويل القصير اأجل الذي ي شأ ع دما تحصل المؤسسة على بضاعة  : اائتمان ا

من الموارد دون أن تدفع قيمتها فورا، وفي هذ الحالة يم ن القول أن الموارد قدم تمويا للمؤسسة ليس في 
مالها في ش ل مبلغ من المال وا  ما في ش ل بضاعة تتعامل فيها المؤسسة من اجل إعادة بيعها أو استع

 2العملية الص اعية.

  :مصرفي القصيرة اأجل التي تتحصل عليها المؤسسة من  يقصد باائتمان المصرفي تلك القروض اائتمان ا
الب وك وشر ات اأموال، وذالك من اجل تغطية احتياجات من اأموال لتمويل دورة استغالها، وذالك  تيجة 

ا تحتاج إلى هذا ال وع من التمويل الذي يت اسب مع الطبيعة المت ررة لت رار العمليات خال هذ الدورة فق ه
 3لهذ العمليات .

 
 
 
 
 

 
 

 

                                                             
رة(,محمد بشوشة،  1 وابل بس اعة ا ص ية  وط مؤسسة ا ة ا لمؤسسة ) دراسة حا ي  ما وضع ا تمويل وأثرها على ا ة ل يل غير م شورة، مذ ر  مصادر ا

 .22 ،22 ص ، ص1112،  لية العلوم ااقتصادية وعلوم التسيير، بس رة ااقتصاديةشهادة الماجستير في العلوم 
ي( ظير رياض محمد الشحات،  2 ما تحليل ا تسير )ا  .222، ص 2222، دار المحمدية العامة ، الجزائر، مراقبة ا
 .22ص  مرجع سابق,محمد بشوشة،  3
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فصل  خاصة ا

ويساهم في تطورها في ضل الم افسة الشديدة من  ،يع ي بالضرورة  جاح المؤسسة اأعمالإن  جاح مخطط 
مؤسسة على التخطيط ل ل عملياتها و ا تهاج قبل المؤسسات اأخرى، و ال فيل بذلك هو أن تقوم ال

 اءمتتااستراتيجيات التسويقية و المالية و الت ظيمية وعلى اختبار ااستراتيجيات المبت رة و المعاصرة التي 
 .الم تجات و الخدمات المسوقة من قبل المؤسسة
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 تمهيد

عرف مجتمع ا تغيرات عديدة مست مختلف الفئات، من أطفال،  شباب،  هول، وحتى  ساء فف رة         
إا ا ه وبح م هذ التغيرات التي مست  تسوق المرأة  ا ت شبه محظورة أو حتى ف رة غريبة على مجتمع ا.

على بعض ا ما فرض عليها التردد حاجاته إشباعخروجها  الضروريالبيئة أصبحت اأسواق تعج بال ساء ومن 
 ت.ات اأ ل السريع ومقاهي اأ تر اأما ن العمومية للضرورة  مح

لي ن هذا المشروع  هذا ما دفع ا إلى تب ي ف رة مشروع يسمح للمرأة لولوج أما ن فيها راحتها وم ها ضالتها.
 من صفوف الرجال ومزاحمتهم أما  ها.تج با لاختاط ومعا اتهم  سيودع ال ساء لي فل بأهم ا شغالهم مقهى

على الخدمات العادية ا يقف المشروع  هوأ  م برا ومحيط للتبادل الثقافات وبالفعل تعتبر مشاريع ال وفي شوب
 )الشاي والقهوة ( بل اابت ار والتطوير.

اأرباح بل أن بعضها تفشل في تحقيق الحد اأد ى في من أن ال ثير من هذ المشاريع والم تشرة ب ثرة وبالرغم 
ليحقق حتى الت اليف التشغيل فقن السبب الرئيسي يرجع إلى أن المجتمع قد يتعدى مرحلة القبول بالخدمة 

بالوقت الذي تقضيه في ال وفي شوب مريحة وهادئة يجعلها تستمتع،  أجواءالعادية  اهيك عن الطلب لمستخدم 
 شوب ويجعل فرصة ت رار زيارتها  بيرة جدا.ويجعلها تستمتع بالوقت الذي يقضيه في ال وفي 

 وسوف  تطرق في هذا الفصل:

مبحث اأول -  .تقديم عرض للو الة الوط ية لدعم تشغيل الشباب : ا

ي: - ثا مبحث ا  وصف المشروع. ا

ث - ثا مبحث ا  المحاور اأساسية للمشروع. :ا
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شب دعم تشغيل ا ية  وط ة ا ا لو مبحث اأول: تقديم عرض   ابا
مطلب اأول :    شبابا دعم تشغيل ا ي  وط جهاز ا شاء وتعريف ا  . ANSEJ إ

 : يم ن أن  قدم  شأة وتعريف الو الة  ما يلي
 2المؤرخ في  22-22من اأمر رقم  22تم إ شاء الو الة الوط ية لدعم وتشغيل الشباب عما بأح ام المادة 

، وقد وضعت تحت 2222جا في  12المؤرخ في  ،122-22بموجب المرسوم الت فيذي رقم 2222صفر عام 
 سلطة رئيس الح ومة، ويتولى الوزير الم لف بالتشغيل المتابعة العملية لجميع  شاطات الو الة.

وهي هيئة وط ية ذات طابع خاص تتمتع بالشخصية المع وية و ااستقال المالي، وتسعى لتشجيع  ل الصيغ 
 ابي من خال إ شاء مؤسسات مصغرة إ تاج السلع والخدمات.المؤدية إ عاش قطاع التشغيل الشب

شباب  دعم تشغيل ا ية  وط ة ا ا و  : ANSEJمهام ا
 :بالمهام التالية 22/122تقوم الو الة الوط ية طبقا للمرسوم الت فيذي رقم  
 والتوظيف؛تشجع  ل التدابير المساعدة على ترقية تشغيل الشباب من خال برامج الت وين والتشغيل   -
 إتاحة المعلومات ااقتصادية والتق ية والتشريعية أصحاب المشاريع لممارسة  شاطاتهم؛ -
 تق ية، ت ظيمية و تشريعية؛ تقديم المعلومات للشباب ذوي المشاريع في مختلف المجاات ااقتصادية، -
 تقوم بمرافقة أصحاب المشاريع خال مرحلتي إ شاء والتوسع؛ -
 ستثمارات التي ي جزها أصحاب المشاريع في إطار احترامهم لب ود دفتر الشروط؛تتابع اا  -
تقوم بتسيير مخصصات الص دوق الوط ي لدعم تشغيل الشباب م ها اإعا ات، التخفيضات في  سب   -

 1الفوائد.
ي:   ثا مطلب ا شبابا دعم تشغيل ا ية  وط ة ا ا و حها ا تي تم تمويل ا  صيغ ا
 2ين يتمثان في التمويل الث ائي والتمويل الثاثي وسوف  وضح ذلك من خال الجداول التالية:للتمويل صيغت 
ائي: :أوا  ث لتمويل ا ي  ما ل ا هي  أصحابللشباب  المال من المساهمة المالية الشخصية رأسيت ون  ا

 يى مستويين والجدول التالوقرض بدون فائدة تم حه الو الة وي قسم هي ل هذا ال وع من التمويل إل المشاريع
 يوضح ذالك:

 
 
 
 

                                                             
صغيرةمتابعة شالعيد قريشي، عمر قريد،  1 مؤسسات ا شاء ا مرافقة إ دعم و ا ات ا شباب -ب دعم تشغيل ا ية  وط ة ا ا و اأيام العلمية الدولية  ،-ا

سيير، جامعة محمد الثالثة للمقاواتية تحت ع وان: فرص و حدود مخطط اأعمال الف رة اإعداد و الت فيذ،  لية العلوم ااقتصادية و التجارية و علوم الت
 .1121/أفريل 22/22/22 رة، الجزائر، خيضر، بس
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جدول ) ثاثي1-2 ا تمويل ا ي  ما ل ا هي  (  ا

 
مستوي شخصية قيمة ااستثمار ا مساهمة ا قرض بدون قرض ا  ا

ANSEJ 
 %  29 71 % دج2.111.111أقل من  1

دج 2.111.111ما بين  2
 دج21.111.111و

 % 72 % 29 

مصدر:   تقييم وتمويل م تشغيل الشباب، ضمان المستقبل، التمويل الث ائي بااعتماد على بن ش هو فريدة و بن يوب لطيفة، الو الة الوط ية لدعا
ة واية تلمسان شباب، دراسة حا دعم تشغيل ا ية  وط ة ا ا و مصغرة عن طريق ا مؤسسات ا ، اأيام العلمية الدولية حول المقاواتية:  ليات دعم ا

-2والتجارية وعلوم التسيير، جامعة محمد خيضر، بس رة، الجزائر، اأيام  ااقتصاديةؤسسات في الجزائر، الفرص والعوائق،  لية العلوم ومساعدة إ شاء الم
 .2، ص1122ماي  2-2

يا ثاثي: ثا لتمويل ا ي  ما ل ا هي ويشمل المساهمة المالية لصاحب المشروع وقرض بدون فائدة تم حه : ا
تتحمل الو الة تغطية جزء من فوائد يتوقف مستوى التغطية حسب ال شاط وموط ه ويتم  الو الة وقرض ب  ي

 1:لكبمستويين والجدول التالي يوضح ذ ضمان هذا ال وع من التمويل
جدول ) ثاثي (2-2ا لتمويل ا ي  ما ل ا هي  ا

 
مستوى مساهمة  ااستثمارقيمة  ا ا

شخصية  ا
قرض بدون  ا

 فائدة
ي ب قرض ا  ا

 أقل من  1
 دج2.111.111

1 %  % 29 21% 

ما بين  2
دج 2.111.111

 دج21.111.111و

2 % 28 % 70 % 

مصدر:     الو الة الوط ية لدعم تشغيل الشباب، ضمان المستقبل، التمويل الثاثيم شورات   ا

 تقدم الو الة مجموعة من اإعا ات واامتيازات الجبائية  ستعرضها فيما يلي:  ما

 

                                                             
محققة في  .أمالبن يعقوب الطاهر مهري  1 جازات ا تمويل واا شباب من حيث ا دعم تشغيل ا ية  وط ة ا ا و تائج ا م إطارتقييم  هوض با سسات ؤ ا

مصغرة  عامة  -دراسة حول واية سطيف –ا اساتهتقييم اثار برامج ااستثمارات ا ع فترة  على ا اوا مو وااقتصاد خال ا  2001تشغيل وااستثمار  وا
 . 2013مارس  12 -11مدارس الد تورا جامعة سطيف  الدولي المؤتمر أبحاث 2014 –
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 ا ية: اإعا ما  تشمل مرحلتين  ستظهرها على ال حو التالي:ت ا

 :شاء  في مرحلـــــــــــة اإ
 1يلي: تتمثل اإعا ات المالية فيما

 وهو قرض على المدى الطويل تم حه الو الة. القرض بدون فائدة: -
 الفوائد  التخفيض من  سبة الفائدة على القرض الب  ي:في إطار التمويل الثاثي تدفع الو الة جزءا من -

 على القروض الب  ية  ويتباين مستوى التخفيض حسب طبيعة وموقع ال شاط.
  جبائية  :اامتيازات ا
 TVAاإعفاء من  - 
 %2تخفيض من  سبة التعريفة الجمر ية بال سبة المعدات التجهيز المستورة الى  سبة  -

 لممارسة ال شاطاإعفاء من حقوق  قل المل ية في الحصول على العقارات المخصصة  -
 اإعفاء من حقوق التسجيل على العقود الم شئة للمؤسسات المصغرة  -

 :مرحلـــة ااستغال 
 س وات بداية من ا طاق ال شاط2اامتيازات الجبائية المم وحة المؤسسة لمدة  -

 ت المه ية اإعفاء ال لى من الضريبة على أرباح الشر ات وعلى الدخل اإجمالي و الرسم على ال شاطا -
 اإعفاء من الرسم العقاري على الب ايات و الم شآت اإضافية المخصصة ل شاطات المؤسسة. -

ث:  ثا مطلب ا ةا ا و مشاريع في ا  مسار دراسة ا
 يتم تمويل المشروع عبر الو الة بعد المرور بجملة من الخطوات تتمثل في ما يلي:  

ت جماعية )ا محادثات ا ى: ا خطوة اأو  وجيه(ا
وفيها يتم لقاء الشباب الذين يمل ون روح المقاواتية، من خال جلسة مع مستشار الو الة  لتزويدهم بمعلومات  

حول مهام الو الة و ذا توضيح بعض الخطوات إ شاء المشاريع المتبعة في إطار الو الة باإضافة إلى محتوى 
 الملف التسجيل و  يفية إيداع ملفاتهم.

ثا خطوة ا مشروعا صاحب ا ي  ملف اأو  ية: إعداد ا
 يتضمن ملف التسجيل ما يلي :   
 (21شهادتان أصليتان للمياد رقم ) .2

 شهادة اإقامة .1

 .((Extrait de Roleشهادة عدم اإخضاع للضريبة .2

 شهادة الخبرة العلمية أو شهادة فاح أو شهادة مدرسية وذلك حسب ال شاط المختار. .2

                                                             
1
 .مطبوعات الو الة الوط ية لدعم وتشغيل الشباب  
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 الو الة)يوضح طبيعة ال شاط وم ا ه(. طلب خطي موجه لمدير فرع .2

 س ة.11-22شهادة إعفاء من الخدمة الوط ية إذا  ان سن الشاب يتراوح ما بين .2

 فاتورة ش لية للتأمين على العتاد)المبلغ خارج الرسم( .2

 فاتورة ش لية للتأمين على العتاد)مبلغ التأمين ب ل الرسوم( .2
ملفات ثة: مراجعة ا ثا خطوة ا  ا

لة بمراجعة الملفات المدفوعة  من حيث مدى مطابقتها مع الشروط الموضوعة والتأ د من أن هذا تقوم الو ا 
الشاب الذي يبحث عن المقاواتية وذلك من خال حصول الو الة على شهادة عدم اا تماء)من طرف الص دوق 

 ((CASNOSراء أو الص دوق الوط ي للضمان ااجتماعي لغير اأج  CNASللضمان ااجتماعي لإجراء 
ملف رابعة: تقييم ا خطوة ا  ا

فردية: 1 محادثة ا فيها يتم م اقشة أصحاب الملفات بش ل فردي مع اإدارة للتأ د من مهارات الشاب : ا
وتحضير  فسيا للقاء لج ة الم اقشة من حيث إعطائه معلومات عن اللج ة و يفية الم اقشة واأسئلة المتوقعة 

 طرحها عليه.

ة2 لج ية : ا ما محلية وا )إعادة  .: أسست هذ اللج ة من طرف الوالي اتخاذ قرار موافقة أو رفض أو تأجيلا
 الملفات. ال ظر(

لمؤسسة:  ي  و قا وين ا ت خامسة: ا خطوة ا بعد موافقة اللج ة تقوم الو الة بت وين المؤسسة قا و يا من خال ا
اقة فاح وذلك حسب طبيعة ال شاط الممارس حصول الشاب على سجل تجاري، أو بطاقة حرفي، أو بط

 باإضافة إلى حصوله على البطاقة الجبائية.
ي:  سادسة: فتح حساب ب خطوة ا يتم تحويل الملف إلى الب ك بعد ااشتراك في ص دوق ضمان القروض ا

 يداعوذلك للحصول على موافقة مبدئية من طرف الب ك لم ح القروض.بعد يتم فتح حساب ب  ي للشاب إ
مساهمته الشخصية  مرحلة أولى، وفي المرحلة الثا ية تقدم الو الة للشاب  ل من ااعتماد، شهادة اا خراط في 

 ص دوق الضمان ودفتر الشروط، وفي  فس الوقت يتم إيداع  سبة مساهمتها في الحساب الب  ي للشاب.
لضمان، دفتر الشروط(إلى الب ك لتودع هي و مرحلة أخيرة ي قل الملف)ااعتماد شهادة اا خراط في ص دوق ا

 اأخرى  سبة مساهمتها في الحساب.ثم يخضع الشاب لت وين في مجال  شاط مشروعه وتختلف المدة من  شاط 
ي ثا مبحث ا مشروع وأهدافها  : وصف ا

مطلب اأول مشروعا  : وصف ا

ه في الواية حيث ا ه يت فل هو مقهى  سوي ثقافي، اأول من  وع ( coffee-shop EVA وفي شوب )   
، حيث ا ه خاص بالمرأة فقط تخدم راحتها التيبتوفير الراحة للمرأة السوفية من خال تقديم جميع الخدمات 

ضافتا لذلك العامات في المحل  لهن  سوة بحيث   .اء الخاص بها ذا الفضستجد راحتها من خال ه أ هاوا 
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العمر، الطبقة، المستوى الثقافي، الم ا ة  تحديد الواية بدونحيث ان زبائن المحل سوف ي ن جميع  ساء 
 ااجتماعية  سوف يستقبل) طلبات، معلمات، أستاذات، عامات، وحتى ربات البيوت ...(.

جدول رقم) وفي شوب 3-2ا معلومات اأساسية حول   حواء(  ا

مشروع  ملخص ا

محل  coffee-shop EVE اسم ا

وان ع  واية الوادي –الشط  – وفمبر  أولحي  ا

تجاري سجل ا شاط وزمز في ا  2121 -112 اسم ا

مشروع  واية الوادي -الشط موقع ا

مشروعتم  تقديم مشروبات باردة وساخ ة + وجبات خفيفة جات ا

عاملة  عمات 2  اأيادي ا

 1430000 رقم اأعمال  

مصدر:  الطالبة  إعدادمن  ا

 عدة أسباب: حيث اختيرت ف رة المشروع ل

 س وات. 2حلم وطموح شخصي ت ون م ذ  -

 افتقار الم طقة لمثل هذا المشروع اأول من  وعه في الواية. -

 الشيء المهم اختيار الف رة هو من أجل راحة المرأة السوفية. -

 معا ات شخصية أحسست بقلحاح ورغبة في وجود مثل هذا المشروع  امرأة من الدرجة اأولى. -

في م ان العمل دون أ ل ودون  يبقواالفتيات العامات في وقت فراغهن إما يضطروا أن  يوجد العديد في -
 راحة أو يقطعن مسافات  بيرة للذهاب لبيوتهن. 

مشروع ووصفهالسابق يم   ا تحديد في ظل الملخص  بالتحديد لي ون مشروع  وفي شوب خاص  مقومات ا
 بائ ه وذالك من خال:بال ساء بواية الودي يقدم خدمات مميزة لخدمة ز 

 تش يلة واسعة من أجود أ واع المشروبات ) مشروبات حارة، باردة، عصائر، مشروبات غازيه(. -

 تقديم وجبات تتراوح بين الوجبة الخفيفة البسيطة إلى الوجبة الساخ ة و الحلويات الجاهزة . -
                                                             

. وزارة 2222 /12 /12المؤرخ في  22 -22المرسوم رقم مقهى ومطعم،) رخصة مع المشروبات الواية، مدرية الت ظيم والشؤون العامة(  702-212 1
جاري، المدرية التجارة. المر ز الوط ي للسجل التجاري.  تيب حول  يفية التسجيل في السجل اتجاري وقائمة ال شاطات المق  ة. المر ز الوط ي للسجل الت

 .1121الجزائر، ديسمبر  -العامة، المحمدية
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ثل  ل ر ن مجال خاص لقاصد ويتميز ال وفي شوب بفخامة التصميم الداخلي .، وتقسيمه أر ان بحيث يم
 يتيح له فرصه الصفاء والخلوة للتف ير أو ااستجمام.

 ما تتميز م تجات ال وفي شوب بالجودة العالية وم اسبتها ل ل اأذواق واأمزجة  ما يتم تجهيز أص اف خاصة 
 وحسب الطلب إضفاء شخصية مستقلة ومميزة لل وفي شوب .

 :يم خدمات أ ثر رفاهية لمرتادي ال وفي شوب مثلو خطط في المستقبل للتوسع بتقد

 .تخصيص ر ن خاص لخدمة اإ تر ت -
 تخصيص م ان خاص لعقد مؤتمرات ومحاضرات خاصة بالمرأة. -

 م ان خاص للعب أطفال ال ساء أللتي يرتدن المحل . -

ي  ثا مطلب ا مشروع :ا هدف من ا  ا

والطالبات الجامعيات والعامات،  ،ء في الم طقةوترفيهي راقي لل ساويهدف المشروع لتوفير م ان اجتماعي 
بش ل يحافظ علي الهوية الخلقية للواية وبأقصى احترام مم ن للوقت، وهو اأمر الذي يحقق أهمية متوائمة مع 

 .تزايد الحر ة في الحياة الدراسية والمه ية

 جو م ه من عائد فعلي:ه اك عوامل يجب مراعاتها ع د التف ير في مثل هذا المشروع بحيث يحقق المر 

  .روع وباأخص حي ما يستهدف ال ساءالموقع له أهمية  بيرة بال سبة لهذا المش -
 .الدي ور لها أهمية  بيرة ويجب أن ت ون فخمة وبسيطة في وقت واحد -
  .ااعت اء باللون وبالضوء ومحاولة خلق تجا س بي ما لخلق أجواء من الراحة والطمأ ي ة -
مقومات المشروع ومن أهم أسباب  جاحه واستمرار يجب الع اية بهم وتدريبهم  الع صر البشري من أهم -

  .وبمظهرهم الخاص من  ظافة و اابتسامة الدائمة في وجه الزبون
ال ظافة من أهم اأمور التي يجب أن تأخذ بجدية وحرص وبدون أد ى تهاون،  ذالك عمليات الصيا ة   -

 .يرام و أن  ا ت اأمور تسير على ما ومتابعة ووضح جداول زم ية لت فيذها حتى
شوب يع ي ا ه وضع في المحل ثقته من خال توفير  يتقدير الزبون، ع دما تجد زبو ًا  ثير اارتياد لل وف -

 .حتى  فسيا وا  ماله الراحة ليس الجسما ية فقط 

       جاحه، وهو ما يحدو ا واست ادا إلي ما سبق وفي رأي الخاص فقن التخطيط الجيد أي مشروع أحد أهم أسباب   
 :لتحديد واضح في هذ الدراسة أهم مقومات المشروع علي ال حو التالي

تتواجد فيها  التي اأما ن إيجاد م ان مميز إقامة المشروع ويفضل أن ي ون على مقربه من عد شر ات أو -
  الجامعات و اأسواق.....ال سوة ب ثرة 

 ها المشروع مع الوضع في الحسبان أن ي ون ه اك مبلغ للطوارئ .تحديد الميزا ية التي سوف تبدأ ب -
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 اختيار طاقم العمل على أن ي ون له خبر ولو قليلة إلى حد ما في مثل هذا العمل. -

 .هتمام باإضاءة ومدخل ال وفي شوبالعمل على دي ورات مميزة وجميلة مع اا -

 علي ربحية للمشروع . ل ذلك لتشجيع الزبائن على العودة مرة أخرى وتحقيق أ

ويتميز المجتمع ااقتصادي الحالي بسهولة طلب سلع ومعدات تشغيل المشروع والحصول علي جميع المعدات 
 الازمة والتي يم ن توفيرها من المصدر الرئيسي. 

مساهمة في  ارا  :اابت

يعتبر ميزة للعدم التطرق  ساهم بش ل  بير في اابت ار، ول ن هذا المشروعت فق ه امؤسسة خدمية  إ هابما 
مجتمع، ومن لمثل هذا المشروع في الواية، ويعتبر من المحات الثقافية ااجتماعية أ ه يضم جميع طبقات ال

بتشجيعهن وتشجيع حتى ربات البيوت من   قومحفات خاصة بمثقفات الواية ه ذا  فترة إلى أخرى  قوم بققامة
تشجيع  وأيضابققامة حلقات إسامية،الت مية البشرية   قوم وأيضا والخياطة م مهاراتهن مثا في الطبخخال تقدي

ثقافة ال تابة، حيث  خصص م ان صغير وراقي تقوم جميع زبو ات الدائمات للمشروع بوضع ال تب في هاذي 
لم تبة وه ا تها ّتأتي بها إلى اائأو تملك  تب قديمة  أو قامة بقر  الم تبة، حيث ت ون مل هن من خال التي لديها

 تصبح هاذي الم تبة ملك لهن.

من جا ب التسويق أو اإشهار لبعض المؤسسات  ااستفادةهو ومهم جدا ذالك ويوجد عامل مهم  إلىإضافة 
للمحل  قشهار الخياطة والحاقة   قيرادالمحل يستقبل طلبات اإشهار وذالك يعود  أنفي الواية  حيث  سويةال 

 مجات .وطبيبة ال ساء في  ل ال

ث  ثا مطلب ا ية:ا و قا طبيعية ا  لمشروع ا

 مؤسسة فردية خاصة ) شخص طبيعي( وش ل هذ المؤسسة موجه عموما للمؤسسة ذات الحجم البسيط

  ما أن است مال إجراءات التسجيل لدى السجل التجاري سريعة جدا.

أماك د لتشغيل ؤسسة يم ن أن يمتالم ديونب المؤسسة والمؤسسة، فقن تسديد يسبب التدخل بين أماك صاح
 التسجيل لدى السجل التجاري يم ح لصاحب المؤسسة صفة التاجر لمستخدميها.الى  باإضافةالشخص 
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جدول رقم ) لمشروع4-2ا ي  و قا ل ا ش  ( ا

 

مؤسسة  خاصة. –فردية  –خدمية  وع ا

 عيمة قزي ااسم

شاط  2121 -112 رقم ا

تجاري  cofé-shop EVA ااسم ا

ترخيص  بااستغالترخيص  ا

مسرح به شاط ا  مقهى + مطعم ا

مستثمر  مال ا  41000 ااجتماعيرأس ا

و  ع  واية الوادي –الشط  ناا

مصدر:   من إعداد الطالبة اعتمادا على المعطيات المتحصل عليهاا

ا:  ك تستحقين  شعار ت ... أ  من أجلك  أ

لمشروع مقترحة  تجاري ا عامة ا الراحة و تعبر عن المرح و  التيبع اية و  أش الهو  ألوا هتم اختيار  :: ا
 .ااستمتاع. تم المزج بي ها لت ون العامة التجارية جذابة، معبرة و سهلة التذ ر

 
 

 
                                                             

. وزارة 2222 /12 /12المؤرخ في  22 -22مع المشروبات الواية، مدرية الت ظيم والشؤون العامة( المرسوم رقم مقهى ومطعم،) رخصة  112-212 1
جاري، المدرية التجارة. المر ز الوط ي للسجل التجاري.  تيب حول  يفية التسجيل في السجل اتجاري وقائمة ال شاطات المق  ة. المر ز الوط ي للسجل الت

 .1121الجزائر، ديسمبر  -العامة، المحمدية
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 :غايات واأهدافا

 ;ضمان البقاء وااستمرارية في السوق -

 ;تحقيق أرباح المؤسسة -

 ;توفير م اصب شغل خصوصا لل ساء -

 ;ف رة إبداعية جديدة لمجتمع ا إدخال -

 ;ت ظيم السوق -

  ;تقديم خدمات لل ساء العامات والطالبات الجامعيات وحتى ربات البيوت -
 .التوسع مستقبا -

مبحث  ثا ثا مشروع: ا دراسة ا محاور اأساسية   ا
ث الخاصة بال وفي شوب من حي ات مخطط اأعمال ع اصر وم و  إلى أهم في هذا المبحث سوف  تطرق

 .وأخيرا ستتطرق للجا ب المالي له التسويقي،والجا ب  ، تاجيالت ظيمي واإ الجا ب

مطلب اأول  تسويقي :ا  .لمشروعمخطط اأعمال ا

إن المعلومات التي يتم ب اؤها في الدراسة التسويقية تعتمد عليها التحليات المالية و ااقتصادية والف ية واإدارية 
 عليها القرارات ااستثمارية في المشروع. للمشروع وبالتالي يب ى

مش تسويقية  ا ا اصر اآتية :وتشمل دراست ع وفي شوب ا  روع ا

 تحليل السوق. -

 تحليل الفئة المستهدفة )العماء(. -

 تحليل الم افسين والمقار ة معهم. -

 الخطة التسويقية. -

سوق -2  :تحليل بيئة ا

  .تحليل موقع المشروع والمميزات التي يتمتع بهاخال من 

لل واحي التي تتمتع بها الوادي،   م ان المشروع اتخاذجيدة تدعم صحة قرار  تسويقيةيعد مقومات  وما سبق
 .د مثل هذا المشروع، فضا عن الميزات الت افسية في قلة وجو ل واحي ااجتماعية لخصائص الس انو ذا ا
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مستهدفة: -1 فئة ا   تحليل ا
يقارب  ما أيس ان الواية  إجماليمن   %22 يقدر يعدد ال سو اأخيرة لواية الوادي فقن  إحصائياتحسب 

يستهدف مشروع ال وفي شوب  افة المقيمين بمدي ة الوادي بحيث  صف س ان الواية وهذ  قطة ايجابية، حيث 
 1ي اسب طلبات الجامعة ا والعامات بشر ات المحيطة ب وفي شوب والس ان المحليين.

سية جيدة أيضدًا في  و ه الوحيد في الم طقة ، و أيضا من خال خدماته المميزة وي تسب ال وفي شوب ميزة ت اف
 وأيضا اأول من  وعه في الواية. متفوقا به علي م افسيه.  وموا بته للتطوير والتحديث يتخذ م ا ه أعلي

تموقع  :ا

زيج التسويقي المائم وفي  هاية فقن المؤسسة تعمل على تحقيق الغرض الم اسب للسوق المستهدف وتطوير الم
بالمزايا التي  (الخدمة -الم تجلها بما يضمن اختال الم ا ة المرغوبة في أذهان المستهل ين عن طريق الغرض )

 يحققها.

محتملين - زبائن ا  :ا

حيث أن المحل ومن اسمه يستهدف فئة ال ساء فقط، من عامات، طالبات، وحتى ربات البيوت، ب ل أعمارهم، 
 وفير الراحة والرفاهية أ ثر وتسهيل عليهم الع اء اليومي.وهذا لهدف ت

 ويزداد الطلب في المحل في الموسم الدراسي بح م قربه من الجامعة 

افسون - م  ا

 يتم تقسيمهم  ما يلي:

افسون مباشرون:  ا يوجد م افسون مباشرون يمارسون هذا ال وع من الخدمات باعتبار مشروع جديد ولم م
 تصرح من قبل.

 وم همافسون غير مباشرون: م

و ة اأخيرة، حيث ا ه المحات م تشرة وبش ل هائل في اآمطاعم اأ ل السريع المختلطة: حيث أن هاذي 
 محات،  21من  أ ثريوجد تقريبا في  ل م طقة 

 محات المرطبات والحلويات: وأيضا هاذي المحات يعتبرون م افسون غير مباشرين للمحل.

 

 

                                                             
صوري. مقابلة مع السيد، 1 مدير مصلحة اارشيف، ااما ة العامة ، بمقر الواية ، واية الوادي ، مديرية البرمجة ومتابعة الميزا ية لواية الوادي،  جمال م

 .1121جويلية 
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محتمل - سوق ا مبيعاتا  ة وتقدير ا

لتقدير المبيعات ومعرفة رأي من الفئة المستهدفة للمشروع قم ا بقجراء مقابلة مع العديد من العامات والطالبات 
حيث قمت بزيارة ميدا ية  قة في الواية ومقابات المدة الماضيةوحتى زيارة الى مدرسات الخياطة وبعض الحا

ية، المح مة، مدرية الشؤون ااجتماعية، مدرية المؤسسات الصغيرة إلى العديد من اإدارات )مقر الوا
وأيضا الجامعة، وزيارة لبعض ربات البيوت،  (....، وأيضا بعض الب وكو الة دعم وتشغيل الشباب والمتوسطة،

 ومعلمات الخياطة والحاقات

 .ومن خال الماحظة من هذ المقابات

  ية واإير طاقة اإشغا لمشروع :فرضيات حساب ا فدة  مست يف ا ا ت محقق وا  اد ا

 فرد  24لعدد رسي بما يساوي طاقة اشغالية  املة   24تتسع لعددطاوات   6عدد الطاوات -

تزيد للس وات التالية، وبفرض أن   % للس ة اأولي 21 راسي ( ب سبة  2بفرض أشغال الطاولة الواحدة ) -
% في 211يتم أشغال الطاولة في الس ة اأولي ب سبة أشغال دقيقة وعليه  21مدة أشغال الطاولة الواحدة 
 أفراد في الساعة علي الطاولة (. 2الساعة الواحدة )أي عدد 

 .ساعات 2بفرض عدد ساعات عمل  -
% للس ة اأولي تزيد للس وات التالية )استجابة  21بفرض  سبة اإشغال في الس ة اأولي لل وفي شوب  -

 خدمات ال وفي شوب(.للتطور الطبيعي للطلب علي 

  x 2)عدد طاولة( 6وعليه يم ن حساب اإشغال لل وفي شوب في اليوم الواحد  التالي : -
%  سبة إشغال ال وفي x 21)لحساب إشغال الساعة(  X 1% ) سبة اإشغال( x 21)عدد  راسي الطاولة ( 

ددت قيمة المبيعات اليومية حيث حفرد في اليوم الواحد.96 ساعات )عمل ليوم (=  x 2شوب للس ة اأولي 
 دج. 2111
 swotتحليل  -3

جدول رقم ) وفي شوب5-2ا ل ضعف  قوة وا قاط ا  ) 

قوة ضعف قاط ا  قاط ا

 وف في تقبلهاخبما  و ها ف رة جديدة سوف ي ون تر  مشروع جديد للم طقة

 عدم المعرف الجيدة للمسير في مجال تسير ال وفي م طقة إ شاء المشروع إستراتيجية
شوب على أ مل وجه للعدم خبرته في هذا المجال أ ه 

 في بداية مسيرته العملية 

 قابلية المشروع من طرف المجتمع ا يتعارض 
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 المبادئ واأخاق

وادي ساء في ا صف  ما أي %44سبة ا يعادل 
واية ان ا  س

مشروع في  مثل هذا ا رجال  توقع معارضة من ا
مج طبيعة ا ك  بداية، وذا محافظا  تمع ا

 عداد الطالبةامن مصدر : ا

تهديدات - فرص وا  ا

 وفي الجدول التالي سوف  تطرق إلي أهم الفرص والتهديدات التي تواجه ال وفي شوب

جدول رقم ) تهديدات6-2ا فرص وا  ( ا

 

فرص  تهديدات ا  ا

افسين عدم وجود م سوق  ار ا لسوق  احت افسين  ية دخول م  احتما

متو  بحث ا ذا ا طقة عن ه م ان ا اصل من طرف س
 مشاريع

مشابهة  محات ا مشروع من قبل ا ية اإطاحة با احتما
مختلطة   ا

بيرة  مستهدفة  فئة ا بداية ا عراقيل في ا مشروع ببعض ا ية اصطدام ا  احتما

مصدر :    من إعداد الطالبةا

تسويقية -2 خطة ا  :ا

قط :  م هج لتحقيق وضع ت افسي أعلي ، وتميز علي الم افسين ويعتمد ال وفي شوب علي خطة تسويقية ليس ف
 ول ن أيضا لخلق طلب قوي علي خدمات ال وفي شوب من سياسات التسعير والتوزيع والترويج .

حيث يوفر ال وفي شوب خدماته بأسعار ت اسب المستوي العام للزبائن المستهدفين في الم طقة معتمدين علي 
 رار الزيارة أ ثر من ارتفاع هامش الربح .تحقيق ربحية أ بر من ت 

ة  ما يعتمد ال وفي شوب علي الترويج لعامته التجارية من خال  شر إعا ات عن اافتتاح  قعا ات ثابت
 .علي الطرق وفي الصحيفة المحلية
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 :تج م   ا

 قسم الثا ي أ ات خفيفة أما اللقد تم تقسم م تجات المحل إلى قسمين: إلى مشروبات ب وعيها البارد والساخن، 

جدول) مشروع7-2ا تجات ا  ( م

مشروبات ات خفيفة ا  أ

 سا دويتشات بأ واعها  عصائر طبيعية

 اطباق بأ واعها عصائر مصبرة

 بيزا بأ واعها  مشروبات غازية

 حلويات تقليدية شاي

 مرطبات قهوة

و  مثلجات )في الصيف( ابتشي

ا في   س

مصدر:  طالبةمن إعداد ال ا
 سعر  :ا

 بما أ ه ا يوجد م افسين مباشرين للمشروع فق  ا تب ي ا اأسعار المتعارف عليها في السوق 

 أسعارقدر ا  فق  اومن خال تقدير ا للمبيعات وزيارة بعض المحات المشابهة لل وفي شوب بواية بس رة 
 م تجات ا  اأتي 

 .دج   50قدرت متوسط المشروبات الساخ ة والباردة  -

 .دج  150متوسط اأ ات الخفيفة  -

 ترويج  :ا

سيتم ترويج شفويا لم تجات المحل من خال ال لمة الم قولة: والمعرف عن واية الوادي أن أي مشروع جديد 
على الجديد وتجريب  ل ما ي تقل بسرعة وبصورة هائلة، حيث من طبيعة س ان الواية وم ذ القدم حب التعرف 

 هو دخيل عن الواية وبال سبة لل وفي شوب اأول من  وعه فيتوقع إقبال هائل في اأول

على  ل زيارة  يج مباشرتا من خال توزيع بطاقاتأي  قوم بالترو  يعرف بطريقة من الفم إلى اأذن: وأيضا ما
 .المرتادين للمحل
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 اإشهار 

 1:ا يليسأحاول ضمان اإشهار لمحل  م

 

جدول رقم) مشروع(8-2ا يف إشهار في ا ا  : ت

تفاصيل وع اإشهار يف  ا ا ت  ا

  42 cm)  .1292 ) 211 .11  =1111 (A3ملصقات )حسب قياس 

  2111 .192 =1211 (cm  .8,7cm 5,7) زيارة )عمل(بطاقات 

 21.111 متر 2ة+ تر يب غميم+ صباتص افتة محل

مجم  22211 ــــــــــــــــــــوعـــــــــــــا

مصدر:  بة إعدادمن ا طا  ا

، السوق، محات الخاصة ببيع مابس  صالو ات الحاقةلصقات في اأما ن الخاصة بالمرأة، الم وضعيتم 
 العيادات الخاصة بال ساء واأطفال. وأيضاال ساء واأطفال، 

 ات التواصل ااجتماعي: الفيس بوك  واليوتوبت وشب ى اإشهار عن طريق مواقع اأ تر سوف  تب  وأ ا

 : مشروع ان وموقع ا  م

واية: .2  موقع ا

 يحدها   ² م 22.222تقع واية الوادي في الج وب الشرقي من التراب الوط ي وهي تتربع على مساحة قدرها 

 الجهة الشمالية : تبسة، خ شلة، بس رة .  -

 وج وبها: ورقلة.  -

 ة. الجلفوغربها: ورقلة، بس رة،  -

 أما شرقا فتحدها  الجمهورية التو سية. -
مشروع: .1  موقع ا

 يحدها ² م 2291تقع م طقة الشط في وسط الواية مساحتها  

 غربا: بلدية وادي العل دة. -
 شرقا: بلدية الطريفاوي. -

                                                             
صر بشير.مقابلة مع السيد  1 لف  -م خارجية، بااتصالم عاقات ا  . ز المدي ة للصحافة واإشهارشر ة مر  وا



ي ثا فصل ا   coffee Eva  -chopإعداد مخطط اأعمال                               ا
 

 

55 

 شماا: بلدية حسا ي عبد ال ريم. -
 ج وبا: بلدية البياضة. -

حيث أ ها مؤخر ا تقلت إليها جميع د م طقة الشط. ية الوادي وبالتحديسوف يتم افتتاح المحل في وا
ضافة إلى اأحياء الجديدة التي  ضافة إلى قربه من الجامعة وا  اإدارات المهمة في الواية.  مدربات الواية وا 

ضافتا إلى افتتاح حديقة التسلية الجديد2222ماي 2تتسم بقوة س ا ية هائلة أهمها حي   ، وحي ال ظور  وا 

ل رقم) ش وادي(3ا واية ا تقسيم اإداري   : ا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ومن خال هذ الخريطة  احظ أن موقع المشروع في  صف الواية أي المر ز  

موقع  مميزات ا

 م طقة حية  -

 قربه من الجامعة -

 قربه من اأحياء الس  ية  -

 م طقة عبور إلى وايات أخرى  -

 مشروع ي ا  :مب

ضافةلمعمارية والقابلية لتعديل الدي ور للتطوير يجب أن يتسم مب ي المشروع بالفخامة ا تعديات لتحسين  وا 
 راء المحل ويقوم سوف يتم  .فساحة التصميم الداخلي ،  ما يجب أن يتميز برحابة مداخلة وتعددها ومظهرة

 .بقضافة تعديات
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ل رقم) ش لمشروع4ا دسي  ه ل ا ش  ( ا

 

 

 

 

 

 

 

 

مصدر : من  بةا إعدادا  طا

 

 

 تمييز  : إستراتيجية ا

بعد اا تهاء من دراسة السوق ، استطع ا الحصول على المعلومات اأساسية من اجل وضع اسراتيجيت ا على 
من اجل الحصول على أفضل رؤية ، من ه ا س قوم   اأجل القصير ، اأجل المتوسط و اأجل الطويل

 .2Pلتسويقيتضم المزيج ا  بتطويرها عن طريق خطة تسويقية

 تحضير

 الخدمة

 ااستقبال
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وتهدف هذ اإستراتيجية إلى تقديم سلعة أو  فاإستراتيجية التي ستعتمد عليها المؤسسة هي إستراتيجية التمييز
خدمة مختلفة عما يقدمه الم افسون لت اسب رغبات واحتياجات المستهلك الذي يهتم بالتميز والجودة أ ثر من 

 . 1حتى و لو  ان مرتفعاهتمامه بالسعر 

وفي شوب  "لتميز بال سبة وي من ا  ا ه يخص فئة محدد وه ا ي من التميز " EVAمشروع 

مطلب تاجي ا ظيمي واإ ت ي: مخطط اأعمال ا ثا  ا

يشمل هذا الجزء من الخطة تحديد جميع ااحتياجات والتجهيزات الازمة لبدء تشغيل المشروع 
ن الت اليف اأخرى والمصروفات الازم تحملها للقيام  المعدات والمهمات واأدوات والمواد الخام.... وغيرها م

 بالمشروع .

وحيث أن أول خطوة لتحديد احتياجات تشغيل المشروع هي تحديد الطاقة اإ تاجية له وخدماته المقدمة، وحيث 
 ذا الساخ ة، والباردة، والعصائر، مشروبات غازيه، و  -يقوم ال وفي شوب بتقديم تش يلة واسعة من المشروبات :

تقديم وجبات تتراوح بين الوجبة الخفيفة البسيطة إلى الوجبة الساخ ة و الحلويات الجاهزة، لذا فقد حددت ال واحي 
 الف ية للمشروع علي ال حو التالي :

 مشروع  عمال ا

 حيث يتم توظيف العمال من خال تجربة اأداء، واستجواب وأيضا من خال العاقات العامة 

 بين أ ثر العمال في المشروعوالجدول التالي ي

جدول رقم) يفهم احتياجات( 2-9ا ا مشروع من موارد بشرية وت  ا

عمال عدد ا يات ا مسؤو مهام وا مؤهات ا  ا

مسير  ل ما يتعلق بتسيير المحل و ذالك  2 ا
 ااستقبال

 ماستر مقاواتية

مقدمات 
خدمة  ا

تحضير جميع اأ ات الخفيفة والمشروبات  1
 والباردة و ذا الحلويات الساخ ة

تق ي سامي  متحصل على شهادة الطبخ 
 والحلويات

محضرات 
خدمة   ا

تقديم  ل ما يطلبه الزبائن وأيضا يهتموا  1
 ب ظافة المحل

 متحصل على شهادة لسيا س

مصدر :   الطالبة إعدادمن ا

                                                             

 99/92/9995http://forum.arjwana.com/t1074179.html :1موقع اانترنت
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 لمشروع ظيمي  ت ل ا هي  ا

 يت ون الهي ل الت ظيمي ل وفي شوب حواء من:

 توى اأول: الذي يمثل المسير الذي يتولى مهمة إدارة المشروع، وتوجيه العمال المس

الخدمة التي يطلبها الزبائن، وأيضا يضم الخدمة: حيث يقوم بتحضير  مجهزاتحيث يضم،  المستوي الثا ي:
 مقدمات الخدمة حيث يقم ا بتقديم الخدمة.

ل رقم ) ش مشروع5ا خاص با ظيمي ا ت ل ا هي  ( ا

                                        

 

 

 

 

مصدر:   الطالبة إعدادمن ا

مسير:  يمثل صاحب القرار، ويتولى اإشراف على جميع  شاطات المشروع من حيث ا ه يقوم بجميع اأعمال ا
 ن والزبائن.التي يقوم بها العمال في المشروع،  ما يقوم بجميع أعمال اإدارة والمحاسبة ويتعامل مع الموردي

خدمة:  اأساس الذي يرت ز عليه المشروع أ هم هم من يقم ا بتحضير الخدمة التي يطلبها وهم تقريبا مجهزات ا
 زبائن المحل إضافتا الى التح م في تسيير المواد اأولية للمحل يوما بيوم.

خدمة:  باابتسامةهم يجب أن يتميزون وهم من يستقبل ا الزبائن، ويلبين طلبات الزبائن أيضا حيث ا  مقدمات ا
 الدائمة، ورحابة الصدر.

  ) لمشروع ازمة  مشتريات ا ية ) ا مواد اأو  ا

يتم سد حاجة المشروع للمواد الخام الخاصة بم تجاته من المشروبات والعصائر والوجبات السريعة من السوق 
 .الم تجات المحلي ويتم الشراء يوم بيوم للحاجات المطلوبة للحفاظ علي طازجة

ث ثا مطلب ا لمشروع: ا ي  ما مخطط ا  ا

تمويلية:  خطة ا  ا
اما بال سبة  ENSEJس ستغل في تمويل المؤسسة فرصة دعم الدولة للشباب عن طريق و الة دعم الشباب    

 لمصاريف ال راء فهي تدفع مسبقا عن طريق تمويل ذاتي.و س شرح  يفية توزيع قرض دعم الشباب.

 مسير المشروع

 مجهزات الخدمة مقدمات الخدمة
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لمشروع ول تحليل اجد متوقعة  يف ا ا ت  ا

 :ي مبا موقع وا  ا

 شهر  22شهر برغم أن فترة العمل في الس ة  21سوف  قوم ب راء محل لهذا المقهى حيث ست ون ال راء 

  22119111وقيمة ال راء: 

جدول رقم) مشروع  (  10-2ا لفة مصروفات تأسيس ا  بيان ت

مصدر:   الطالبة إعدادا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

محل مبلغ مصاريف ا  ا
راء  1111136 مصاريف ا

ماء هرباء وا  22111= 2111+  21111 مصاريف ا
محل ور وتجهيزات ا دي  211111 مصاريف ا

 21111 مصاريف اإعان واإشهار 
ترخيص  11111 مصاريف ا

 53500 مصاريف أخرى

مجموع  3888500 ا
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 : ازمة ية ا ف ات واأجهزة ا ي ما لفة ا  بيان ت

جدول مشروع (11-2رقم) ا مستخدمة في ا  اآات ا

مصدر:   CHISSI BELGACEMالطالبة است ادا إلى  إعدادمن ا

 

 

 

TOTAL H,T PRIX UNITAIRE QTE DESIGNATION N 
117000,00 19 500,00 6 Kit de table et4 chaise   12 
46 500,00 46 500,00 2 Friteuse a elect 2*8 litres 11 
275 000,00 275 000,00 2 Four a pizza 2 etage 4 plat XTS 12 
355 500,00 102 000,00 2 Machine a shawarma 12 
142 000,00 152 000,00 2 Eplucheuse 10 kg 12 
91 000,00 142 000,00 2 Machine a jus 3 bacs 12 
42500,00 48 000,00 2 Plaque chauffante a gaz 80 cm 12 
125 500,00 155 000,00 2 Table pizza5 bacs 12 
230 500,00 290 500,00 2 Presse café 3 bras 12 
57 500,00 65 500,00 2 Garde chaud 21 
29 500,00 35 000,00 2 Machine Panini GM 22 
12000,00 19 500,00 2 Fontaine freche  21 
165000,00 165 000,00 2 Laminoire a pizza 22 
135 000,00 135 000,00 2 Presentoire 2 m 22 
105 000,00 105 000,00 2 Vitrine a boisson 22 
65 500,00 78 500,00 2 Petrin a 10 kg 22 
1995000,00 TOTAL  H,T 

339 150,00 TVA 17% 
2334150,00 T,T,C 



ي ثا فصل ا   coffee Eva  -chopإعداد مخطط اأعمال                               ا
 

 

59 

 
ازمة :( 12-2جدول ) ة ا عما لفة ا  بيان ت

مصدر:      الطالبة إعدادمن ا

ثابت (13-2رقم ) جدول مال ا رأس ا لفة  ت  تحليل ا

ثابت مال ا  رأس ا
بيان  المبلغ ا

 1445111 معدات وادوات

محل  361111 راء ا

ور  111111 دي
تأسيس  21111 مصروفات ا

ثابت مال ا لفة رأس ا ي ت  2475111 إجما
مصدر:   من إعداد الطالبةا

 .وتمثل قيمة حيازتها خارج الرسم : وأدواتمعدات  -

محل:  راء -   وع من دج ويسعى عقد ال راء لمدة س تين  221111ويمثل قيمة  راء الس ة الواحدة ا
 .من بدايته المشروع استقرارتوفير 

ور:  - دي  ويدخل ضمن مصاريف التجهيز.ا

تأسيس:  -  دج. 11111وقدرة قيمتها ب مصاريف ا
 : عامل مال ا  رأس ا

ويحتاج المشروع لضخ مبلغ من رأس المال استثمار في العملية التشغيلية لحين توليد التدفقات ال قدية من 
عاملخدامها في ااستثمار وهو ما يعرف المشروع بما يسمح باست مال ا وأعتقد في  فاية قيمة ت لفة  برأس ا

 تشغيل دورة لمدة شهر و صف وبذلك ي ون رأس المال العامل علي ال حو التالي :

وظيفة بيان ا قيمة ا  ا
مسير  3111.111 1. 35110111 ا

خدمة  4111.111 2. 2111.111 محظرات ا
خدمة  3611.111 2. 1011.11 مقدمات ا

 00990999 اجمالي التكلفة الشهرية للعمالة
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جدول رقم) لمشروع14-2ا عامل  مال ا  ( رأس ا

عامل مال ا  راس ا

مبلغ بيان ا  ا

 أجور س وية 1272000

 اء و غاز م  هرب 85000

 استها ات الس ة اأولى 214500

 أعباء أخرى 53500

مجمـــــــوع 1625000  ا

مصدر:            إعداد الطالبةا

مضافة - قيمة ا رسم على ا  : قم ا بقدراج ضمن قيمة رأس المال العامل  احتياج.ا

ى - ة اأو س  أشهر من تمويل ال شاط.  2: ارتأي ا ضمان استهاك ا

 قط حساب إضافي للحصول على مبلغ صفري.هو فأعباء أخرى:  -

ثاثي( 15-2جدول رقم ) تمويل ا لمشروع ومساهمات ا ازم  تمويل ا  ا

مصدر:          قدمةبااعتماد على المعطيات الم من أعداد الطالبةا

 
 
 
 
 
 
 

 

لمشروع ازم  تمويل ا  ا

 راس المال الثابت 2475000

 راس المال العامل 1625000

مجمــــــوع 4100000  ا
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جدول رقم ) وفي شوب16-2ا ل ثاثي  تمويل ا  ( مساهمة ا

  

 

 

 

        
مصدر  ومات المقدمةمن إعداد الطالبة بااعتماد على المعل: ا

جدول رقم ) لمشروع( 17-2ا ية اافتتاحية  ميزا  ا

مصدر:   من إعداد الطالبة بااعتماد على المعلومات المقدمةا

ب اأصول  :جا

 التثبيتات المادية : ويمثل قيمة المعدات الازمة للمشروع خارج الرسم -

قيمة المضافة القابلة لاسترجاع عن عملية شراء المعدات مدي ون  خرون: ويمثل قيمة الرسم على ال -
 الازمة للمشروع.

 الخزي ة: وت ظمن الحساب الجاري الب  ي و ذا الص دوق وتودع بالخزي ة القيمة المضافة المثقل عليها -

خصوم ب ا  جا

 . %2رأس المال ااجتماعي: وهو حصة مشار ة صاحب المشروع في التمويل الازم ويمثل  سبة  -
 من قيمة التمويل الازم للمشروع %12: ويمثل  سبة ANSEJقرض و الة  -

ثاثي تمويل ا  مساهمات ا

مبلغ سبة ا ة ا ممو جهة ا  ا

 مساهمة شخصية 1% 41000
 ANSEJو الة  29% 1189000

 قرض ب  ي 70% 2870000
مجموع 4100000  ا

وفي شوب  مشروع  ية افتتاحية   EVAميزا

خصـــــــــــــــــــوم  اأصـــــــــــــــــول ا

مبلغ بيان ا مبلغ ا بيان ا  ا

 تثبيتات مادية 1995000 رأس مال اجتماعي 41000

ة  1189000 ا ون  ANSEJ 0قرض و  آخرونمدي

ك 2870000 ب ة 2105000 قرض ا  خزي

خصوم 4100000  مجموع اأصول 4100000 مجموع ا
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من القيمة ال لية للتمويل  %21القرض الب  ي: هو يمثل الجزء اأ بر من التمويل حيث بلغت  سبة -
 المطلوب.

 

جدول رقم ) تقديرية ل( 18-2ا ية ا ميزا وات 5ا  س

 اأصــــــــــــــــول 

ة  س ة  5ا س ة 4ا س ة  3 ا س ة  2ا س بيان 11ا  ا

 أصول غير جارية  

 تثبيتات مادية 1995000 1695750 1396500 1097250 798000

 تثبيتات أخرى 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

جارية 1995000 1695750 1396500 1097250 798000  مجموع اأصول غير ا

 أصول جارية  

 مخزو ات 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 عماء 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 مدي ون  خرون 339150 0,00 0,00 0,00 0,00

ة 4435150 4624100 5033460 5275002 5080044  خزي

جارية 4774300 4624100 5033460 5275002 5080044  مجموع اأصول ا

 مجموع اأصول 6769300 6319850 6429960 6372252 5878044

مصدر:   بااعتماد على المعلومات المقدمة من إعداد الطالبةا

 %22 احظ ت اقص قيمة التثبيتات المادية  ل س ة بمعدل
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جدول رقم ) خصوم19-2ا ب ا  ( جا

خصــــــــــــــوم  ا

ة  س ة  5ا س ة  4ا س ة  3ا س ة  2ا س بيان 11ا  ا

 رؤوس أموال خاصة  

 اجتماعيرأس مال  41000 41000 41000 41000 41000

 احتياطات 0,00 0,00 0,00 0,00 550251,52

 مجموع ر.أ خاصة 41000 41000 41000 41000 591251,52

 ديون م.طويلة اأجل  

 قرض ب  ي 2870000 2870000 2870000 2296000 1722000

1189000 1189000 1189000 1189000 1189000 
قرض و الة 

ANSEJ 

 ديون ق اأجل  
 مورد 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 دائ ون  خرون 637900,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ديون 4737900,00 4059000,00 4059000,00 3485000,00 2911000,00  مجموع ا

ة  879600- 650150- 540040- 550251,52 653792,67 س  -ربح-تيجة ا

 مجموع اأصول 6769300 6319850 6429960 6372252 5878044

مصدر  اد الطالبة اعتمادا على المعطيات المقدمة: من إعدا

 ااحتياطات: تظهر في الس ة الخامسة وذالك راجع لتحقيق ربح في الس ة الرابعة لحياة المشروع. -

ون اآخرون - دائ  و هو حساب ش لي لتسوية الفروقات بين أصول و خصوم الميزا ية :ا

قرض الب  ي ي ون بداية في الس ة الرابعة      القرض الب  ي: ي ون افترض ا أن المشروع في دفع أقساط ال -
ي:.)إعفاء لثاثة س وات( تا جدول ا  ويستهلك حسب ا

 
 
 

 
 
 
 



ي ثا فصل ا   coffee Eva  -chopإعداد مخطط اأعمال                               ا
 

 

58 

ك20-2جدول رقم ) ب  ( جدول استهاك قرض ا

مصدر:   من إعداد الطالبة بااعتماد على المعلومات المقدمةا

ة  ا المفروض أن يتم البدا في تسديد للو الة بعد تسديد قرض الب ك مباشرتا أي ثاث  :ANSEJقرض و
س وات إعفاء باإضافة إلى خمسة س وات  قدرة لتسديد قيمة القرض الب  ي مع ا الس ة اأولى. لبداية تسديد 

لقرض ت ون في الس ة التاسعة للمشروع ومدة إرجاعه هي ثاثة س وات والجدول التالي يوضح  يفية قيمة ا
 .  تسديد

ة  21-2جدول ) ا  ANSEJ( جدول استهاك قرض و

ة  ا  -ANSEJ-جدول استهاك قرض و

باقي قرض ا مسددة ا دفعات ا دفع ا قسط واجب ا  ا

رسم على 
فائدة  ا

فائدة  ا
وية س دفعة  ا ويةا س  ا

قيمة  ا
 اأصلية

ة س  ا

792666,667 396333,3333 396333,3333 / / 396333,333 1189000 1 

396333,333 792666,6667 396333,3333 / / 396333,333 1189000 2 

0 1189000 396333,3333 / / 396333,333 1189000 3 

مصدر :    ةمن إعداد الطالبة بااعتماد على المعلومات المقدما

 

 

 

 

ك ب  جدول استهاك قرض ا

قرض  ا
باقي  ا

دفعات  ا
مسددة  ا

قسط واجب  ا
دفع  ا

رسم على 
فائدة  ا

فائدة  ا
وية س  ا

دفعة  ا
وية س  ا

قيمة ا
ة اأصلية س  ا

غيت / 574000 574000 2296000  1 2870000 574000 أ

غيت / 574000 1148000 1722000  2 2870000 574000 أ

غيت / 574000 1722000 1148000  3 2870000 574000 أ

غيت / 574000 2296000 574000  4 2870000 574000 أ

غيت / 574000 2870000 0  5 2870000 574000 أ
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تائج( 22-2جدول رقم )  جدول حسابات ا

مصدر:   من اعداد الطالبة بااعتماد على المعطيات المقدمةا
 
 
 
 
 
 

وفي شوب ايفا" تائج تقديري   "جدول حسابات ا

ة  س ة  5ا س ة  4ا س ة  3ا س ة  2ا س بيــــــــــــــــــان 1ا  ا
 رقم اأعمال الس وي 1430000 1573000 1730300 1903330 2093663

 ها ات الس ويةااست 429000 471900 519090 570999 628098,9

 - راء -خدمات  180000 180000 180000 180000 180000

استغال 821000 921100 1031210 1152331 1285564,1 مضافة  قيمة ا  ا

 مستخدمين أعباء 1272000 1272000 1272000 127200 127200

 مصاريف تأمين على اأجراء 445200 445200 445200 44520 44520

 ضرائب و رسوم معفى 38066,6 41873,26

 فائض ااستغال 451000- 350900- 240790- 987064,4 1116490,84

 أخرى إيرادات 0 0 0 0 0

 استرجاع مؤو ات و ما شابهها 0 0 0 0 0

299250 299250 299250 299250 299250 

مخصصات اهتاك و 
 مؤو ات

        129350 

خاصة بأول - أخرى أعباء
 -س ة

عملياتية 879600- 650150- 540040- 687814,4 817240,84 تيجة ا  ا

 ايرادات مالية 0 0 0 0 0

 اعباء مالية 0 0 0 0 0

ية 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ما تيجة ا  ا

ضريبة 879600- 650150- 540040- 687814,4 817240,84 عادية قبل ا تيجة ا  ا

 ضرائب الواجب دفعهاال معفى معفى معفى 137562,88 163448,168

 ضرائب مؤجلة على ال تائج 0 0 0 0 0
ية 879600- 650150- 540040- 550251,52 653792,67 ما ة ا س  تيجة ا
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تائج  جدول حسابات ا

 رقم اأعمال -

 يوميا وعليه رقم  2111مات التي يقدمها المشروع هو أول س ة افترض ا أن العائد اليومي  ظير الخد
 اأعمال الس وي.

 "شهر عمل.22يوم عمل"  12رقم اأعمال اليومي 

 2111 .12 ،21  =2221111دج س ويا 

 س ويا. %21 ست ون  ما اعتبر ا أن  سبة  مو رقم اأعمال 

دورة -  استهاك ا

 من رقم ااعتماد الس وي %21باعة..الخ تمثل افترض ا إن استهاك الدورة من لوازم مستخدمة وبضاعة م

خدمات -  ا

 س ويا. 221111= 21 .شهريا   15000وت حصر في مصاريف ال راء الس وية حيث مبلغ ال راء الشهري

مستخدمين -  أعباء ا

 دج س ويا2121111دج وم ه  212111وتتمثل اأصول الصافية شهريا ماقيمته

مستخدمين -  مصاريف تأمين على أعباء ا

 دج 222111=  1922. 2121111من قيمة ااجور اي ،%22مثل ما  سبته وت

 ضرائب ورسوم -

من قيمة رقم  %1س وات ابتداءا من الس ة الرابعة قدر ا قيمة الضرائب ب 2المشروع معفى من الضرائب لمدة 
 اأعمال .

 إيرادات أخرى -

 ليس للمشروع إيرادات أخرى خال السداسي اأول.

ات:مخصصات ااهتاك  - مؤو  وا

معدل ااهتاك  أساسيوجد مؤو ات أما بال سبة لاهتا ات  والجدول التالي بوضح طريقة الحساب على  ا
 %22س وي 

ة: –أعباء أخرى  - س  خاصة بأول ا
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شهار...الخ.  و تشمل مختلف المصاريف من دي ور، تأسيس وا 
ية: - ما تيجة ا  ا

 اء فقد ألغيت الفوائد على القروض.ا إيرادات مالية للمشروع أما بال سبة لأعب
تائج: - ضريبة على ا  ا

من  %11المشروع معفى من الضرائب لمدة ثاثة س وات و قدر ا قيمة الضريبة واجبة الدفع على ال تائج ب 
 ال تيجة المحققة.

لتثبيتات 23-2جدول رقم ) خطي  معدل -( ااهتاك ا  %15ا

مصدر  الطالبة بااعتماد على المعطيات المقدمة إعدادمن  :ا

لمشروع (24-2رقم) جدول ة  خزي  تدفقات ا

تقديري  وي ا س ة ا خزي  -وفي شوب ايفا-جدول تدفقات ا

ة  س ة  15ا س ة  14ا س ة  13ا س ة  12ا س بيان 11ا  اا

 رأس المال ااجتماعي 41000 41000   41000   41000   41000

 ANSEJقرض و الة  1189000 1189000 1189000 1189000 1189000

 قرض الب ك 2870000 2870000   2870000   2296000   1722000

 رقم اأعمال 1430000 1573000 1730300 1903330 2093663

 مخصصات ااهتاك 299250 598500   897750   1197000   1496250

 مجموع اإيرادات 5829250 6271500 6728050 6626330 6541913

 استها ات استغال 429000 1923900 1971090 1971090 935298,9

مادي لتثبيتات ا خطي   معدل  -ة جدول ااهتاك ا  -% 15ا
محاسبية   قيمة ا ا

باقية م ا مترا وي ااهتاك ا س قسط ا قيمة اأصلية ا ة ا س  ا

1695750 299250 299250 1995000 1 

1396500 598500 299250 1995000 2 

1097250 897750 299250 1995000 3 

798000 1197000 299250 1995000 4 

498750 1496250 299250 1995000 5 

199500 1795500 299250 1995000 6 

0,00 1995000 199500 1995000 7 
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 - راء-خدمات  180000 180000 180000 180000 180000

 مستخدمين أعباء 1272000 1272000 1272000 1272000 1272000

445200 445200 445200 445200 445200 

تأمين على 
 المستخدمين

 ضرائب معفى 175629,48 205321,43

 أعباء مالية تم إلغاء الفوائد 

 حيازة تثبيتات 1995000 1995000 1995000 1995000 1995000

        339150 

على حيازة  
   TVAالتثبيتات

 دفع أقساط القرض 0,00 0,00   0,00   574000 ألغيت 574000

مخرجات 4660350 5816100 5863290 6612919,48 5606820,33  مجموع ا

ة 1168900 455400 864760 13410,52 935092,67 خزي  رصيد ا

مي 1168900 1624300   2489060   2502470,5   3437563,2 ترا رصيد ا  ا

مصدر   من اعداد الطالبة ب اءا على المعطيات المقدمة : ا
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ي خاصة ثا فصل ا  ا
 ون قد وضح ا شيئا من الغموض في دراست ا من خال توضيح اإجراءات المتبعة في ختام هذا الجزء  

وهذا في إطار الو الة الوط ية لدعم و تشغيل الشباب من خال  بال وفي شوبالخاص  اأعمالفي مخطط 
الورق  خطوة، وهي وضع مخطط ف رة المشروع على أولالدراسة التق ية ااقتصادية المتبعة بهذا   ون قد ا هي ا 

، و بعد ذلك القيام بالتعديات الازمة قبل اا طاق في الخطوة الثا ية و هي اأساتذةتقييم لج ة  ا تظارفي 
الوط ية و و اات دعم الشباب، ل ي تصبح هذ الف رة حقيقة و مشروع مجسد  اإداراتعرض هذا العمل على 

 في ارض الواقع. 
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لقددد حاول ددا مددن خددال بحث ددا هددذا التحدددث عددن مخطددط اأعمددال فق دده يم ددن القددول أ دده يقددوم بوضددع صددورة 
المؤسسة وهدذا بدقبراز  دل الجوا دب المتعلقدة بالتسدويق أي بتحليدل السدوق والسدوق المسدتهدفة  ةاستراتيجيشاملة عن 

باإضافة إلى تر يبة المزيج التسويقي أما بال سبة للعمليات واإ تاج التي تم التطرق فيهدا إلدى اختيدار موقدع الوحددة 
يتعلددق بالجا ددب المددالي يعتبددر ذو أهميددة  . وفيمدداالمسددئوليناإ تاجيددة و ددذلك تحديددد  مددط اإ تدداج المتبددع مددن طددرف 
الماليدة والتقدديرات اأوليدة وهدذا بال سدبة للمؤسسدة  فاتلل شدو  بيرة في  تر يبة مخطط اأعمدال حيدث يبدين تفصديا 

 قديرات المستقبلية والبحث عن مصادر التمويل وتحديد جوا ب المخاطرة بال سبة للمؤسسات الجديدة.تالقائمة وال
و عبارة عن وثيقة توضح الرؤيدة واأهدداف المسدتقبلية التدي تريدد المؤسسدة تحقيقهدا وذلدك مخطط اأعمال ه

باأخذ بعين ااعتبار متغيرات المحيط الداخلية والخارجية. حيث حاول ا مدن خدال بحث دا هدذا إبدراز أهميدة مخطدط 
ر  بيددر فددي الرفددع مددن الت ميددة اأعمددال وم و اتدده و ليددة إعددداد اتجددا المؤسسددات الصددغيرة والمتوسددطة التددي لهددا دو 

المحليدددة والوط يدددة، حيدددث يم دددن القدددول أن مخطدددط اأعمدددال يلعدددب دور  بيدددر فدددي اسدددتمرارية المؤسسدددات عمومدددا 
ء الت ظدديم والصددغيرة والمتوسددطة خصوصددا، حيددث اتسددم مخطددط اأعمددال داخددل مؤسسددات الدراسددة بالعشددوائية وسددو 

ة و دذلك عمدال الو الدة الوط يدة لددعم تشدغيل الشدباب مدن أصدحاب المشداريع مدن جهدوهذا راجع إلى فقددان ت دوين 
جهددة أخددرى، وهددذا ا ع ددس علددى المؤسسددات بالسددلب الشدديء الددذي أدى إلددى وجددود ال ثيددر مددن الصددعوبات ال اجمددة 

 على  يفية إعداد مخطط اأعمال بتق يات علمية واضحة ودقيقة. ااطاععن عدم 
للجا دب التطبيقدي  سدات الدراسدة وبعدد تحليل دا دا بهدا علدى مؤسفبعد عملية جمع المعلومات والمتابعدة التدي قم

سقاطه على الجا دب ال ظدري رأي دا أ ده ابدد مدن لفدت اا تبدا إلدى جملدة مدن ال تدائج ب داءا علدى  فرضديات اأوليدة الواٍ 
 للدراسة:

المشداريع عمومدا والمشداريع  ةاسدتراتيجييعتبر مخطدط اأعمدال  ظدام يجسدد الت امدل بدين م و اتده حيدث يع دس  -
 الصغيرة  خصوصا على المدى القصير والطويل.

 ح المقاولة واإبداع واابت ار.رو تويات ااقتصاد في الدول وتدعم رفع من مسالتساهم المشاريع في  -

اإعددداد وهددذا راجددع لفقدددان الت ددوين ل ددل مددن و أعمددال عددن وجددود سددوء فددي الت ظدديم لقددد ع ددس واقددع مخطددط ا -
 لمشاريع والو الة.أصحاب ا

 المتمثلة في ما يلي: التوصيات وب اءا على  ل ما تقدم  قترح مجموعة من

  ي مددن دور المشدداريع الصددغيرة فددي تددوفير م اصددب عمددل. وزيددادة الدددخل القددومي. وتلبيددة رغبددات الزبددائن والدددفع
 بعجلة الت مية إلى اأمام.

 عرقددل سدديرها تم الدددور الددذي تلعبدده المشدداريع الصددغيرة إا أ هددا تواجدده جملددة مددن التحددديات والمعوقددات التددي رغدد
 زوالها. إلىوتطورها وفي معظم اأحوال 

  ا ت ف رة المشروع جديدة . إذاإن إعداد مخطط اأعمال ليس باأمر السهل وخصوصا  

  على شهادة التأهيل قبل الحصول على التمويل.يجب إعداد دورة ت وي ية أصحاب المشاريع وحصولهم 

 .يجب التقليل من اإجراءات البيروقراطية والقضاء على الدوافع الشخصية في تقديم الدعم 
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  لجا ب التسويقي  و ها من أهم مراحل مخطط اأعمال.لتب ي ثقافة أ ثر وعي 

  ج.اعتماد دراسات وأبحاث السوق بهدف تحديد طبيعة الم تج وحجم اإ تا 

 .إعطاء أ ثر اهتماما لجوا ب العمليات واإ تاج من جهة اختيار الموقع وأ ماط اإ تاج 

  التر يددز ال بيددر علددى الجوا ددب الماليددة والتصددريح المددالي دون إهمددال أي ع صددر قددد يددؤدي إلددى رفددض مخطددط
 اأعمال من أصحاب المصالح والمستثمرين.

 إلدى  21طويل ل ي ا ي دون ممدل حيدث يتدراوح مدن  على مخطط اأعمال أن ي ون سهل وواضح ودقيق غير
 .صفحة موضح فيه جميع الع اصر دون إهمال أي جزئيات صغيرة يم ن أن تؤدي به لرفض 21

  ي ون م توب بش ل واضح وأيضايجب أن ي ون مخطط اأعمال واضحا فهو يبرز  قاط قوة المشروع.   
  الجديدة على مجتمع اتعتبر محات ال وفي شوب من المشاريع اإبداعية.   
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في  ص اعة الدواء –الت افسية للمؤسسات الص اعية  ةااستراتيجيمياح عادل، هي ل السوق ودور في تحديد  .8

 2010.مذ رة ماجستير، غير م شورة، جامعة بس رة، الجزائر، ، 2008-2000الجزائر 
)دراسة حالة: مجموعة  ااقتصاديةهادفي خالد، دور المحاسبة التحليلية في تحديد سياسة التسعير للمؤسسة  .9

 ااقتصادية لية العلوم  لبات الحصول على درجة الماجستير،ط(. مذ رة ضمن متااقتصاديةمن المؤسسات 
 .1122- 1121، وعلوم التسيير ، جامعة بس رة

 والمجات ملتقيات
الثاثة حول  اأف ار إلى مخطط اأعمال، اأيام العلمية الدولية ، السيرورة المقاواتية من توليدبراهيمي  وال .2

والتجارية وعلوم  ااقتصادية لية العلوم   ،أعمال الف رة واإعداد والت فيذالمقاواتية فرص وحدود مخطط ا
 .1121فيفري  ،22.22.22رة، الجزائر.بس  التسيير، جامعة
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بوطرفة صورية، دور  ظام المعلومات في إعداد وت فيذ مخطط اأعمال بالمؤسسة،  .برحومة عبد الحميد .1
فرص وحدود مخطط اأعمال الف رة واإعداد والت فيذ.  لية  الثاثة حول المقاواتية اأيام العلمية الدولية

 .1121فيفري  ،22.22.22بس رة، الجزائر. والتجارية وعلوم التسيير، جامعة ااقتصاديةالعلوم  
تقييم  تائج الو الة الوط ية لدعم تشغيل الشباب من حيث التمويل  .أمالبن يعقوب الطاهر مهري  .2

تقييم اثار برامج  -دراسة حول واية سطيف –سسات المصغرة ؤ ال هوض بالم إطارواا جازات المحققة في 
 2014 – 2001على التشغيل وااستثمار  وال مو وااقتصاد خال الفترة   اوا ع اساتهااستثمارات العامة 

 . 2013مارس  12 -11مدارس الد تورا جامعة سطيف   الدولي المؤتمر أبحاث
، ورقة عمل مقدمة إلى الملتقى الوط ي حول التخطيط ااستراتيجيةي واإدارة حاتم قابيل، المدير العرب .2

 .1112ااستراتيجي وتحسين جودة اأداء المؤسسي: ادوار القيادات اإدارية، ط جة، الممل ة المغربية، 
بعد  في تطوير اأداء المؤسسي في عصر ما استثماريمخطط اأعمال  مدخل  على فاح الزعبي. .2

الثاثة حول المقاواتية  في م ظمات اأعمال اأرد ية)  موذج ريادي مقترح(، اأيام العلمية الدولية الص اعة
والتجارية وعلوم التسيير،  ااقتصاديةفرص وحدود مخطط اأعمال الف رة واإعداد والت فيذ.  لية العلوم  

 .1121فيفري  ،22.22.22بس رة، الجزائر. جامعة
فرص اأيام العلمية الدولية حول المقاواتية ر اج،  يف ا شئ مشروعي الصغير،  فاتن ر اج، زخي محمد .2

 .1121أفريل  22_22_22 وحدود مخطط اأعمال: الف رة اإعداد و الت فيذ أيام
، الملتقى الدولي حول تأهيل المؤسسة ااقتصاديةفي المؤسسة  التسويقية ااستراتيجية ربالي بغداد، م ا ة  .2

 .1112ا توبر  21- 12،  ااقتصادية
مخطط اأعمال ع اصر اأساسية أهمية في مسار المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، اأيام  لطرش طاهر، .2

الثاثة حول المقاواتية فرص وحدود مخطط اأعمال الف رة واإعداد والت فيذ.  لية العلوم   العلمية الدولية
 .1121،فيفري 22.22.22رة، الجزائر.بس  والتجارية وعلوم التسيير، جامعة ااقتصادية

, ستعمالي لمخطط اأعمال ومساهمتها في بعض العمليات ااستث ائية للمؤسسةاامحمد جاب، اإطار  .2
الثاثة حول المقاواتية فرص وحدود مخطط اأعمال الف رة واإعداد والت فيذ.  لية  اأيام العلمية الدولية

 .1121،فيفري 22.22.22بس رة، الجزائر. والتجارية وعلوم التسيير، جامعة ااقتصاديةالعلوم  

وائل أبو دلبوح، طبيعة وأهمية الم شأة الصغرى والصغيرة والمتوسطة ودورها في تحقيق الت مية المتواز ة .21
في الم شأة  وااستثماريل و مللم شأة الصغيرة والمتوسطة، الت واستراتيجية الح ومة لرعايتها، الملتقى اأول

 .1112سورية –الصغيرة والمتوسطة اأفاق والتحديات، دمشق 
يحي مصطفى عليان ، إدارة وت مية الموارد البشرية في الم تبات اأرد ية. ورقة بحثية مجلة جامعة .22

 .2-2، العدد  11دمشق ، المجلد
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