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 وقل اعملوا فسیرى اهللا عملكم ورسوله والمؤمنون
كم بما كنتم عالم الغیب والشهادة فینبئ إلىوستردون 

  .تعملون
  104: سورة التوبة اآلیة



 

  
  

 

  وكفى والصالة والسالم على الحبیب المصطفى سیدنا ونبینا لحمد هللا  

 .وحبیبنا محمد صلى اهللا علیه وسلم 

  :وصدق حبیب اهللا حین قال 

  ،فان همن لم یشكر الناس لم یشكر اهللا،ومن أسدى إلیكم معروفا فكافئو  *             

  * لم تستطیعوا فادعوا لــه

  نشكر اهللا ونحمده حمدا كثیرا مباركا على هذه النعمة الطیبة والنافعة، نعمة العلم والبصیرة

على مجهوداتها " راهیمي نوالب"الفاضلة المشرفة على هذا العمل  ةیشرفنا أن نتقدم بجزیل الشكر إلى أستاذ

والتي كانت حافزا  إلتمام الكریمة التي بذلتها والتوجیهات التي قدمتها والثقة التي وضعتها في شخصنا 

  .هذا العمل المتواضع 

  أن نقدم امتناننا وتقدیرنا إلى كل من قدم لنا ید العون من قریب ىوال ننس

  .أومن بعید، وحفزنا على إتمام هذا العمل 

على المساعدة وتقدیم المعلومات الالزمة  مدیریة السیاحة لوالیة بسكرة و الوكاالت السیاحیةكما نشكر 

  إلتمام هاته المذكرة 

  .  وكل من یتصفح هاته المذكرة 
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أهمیة بالغة في مختلف القطاعات واألنشطة، نظرا  ذا في اآلونة األخیرة أصبح موضوع المقاوالتیةإن         

فهي أداة هامة من أدوات التعامل مع التطورات البیئیة الدولیة آلثاره القیمة على مستوى تطور األمم ورفاهیتها، 

المورد  المقاوالتیةأصبحت الجدیدة ، سواء كان ذلك یتعلق بالمشاریع الفردیة أو االقتصادیات الوطنیة ، حیث  

یخلق فیها  تضع األفراد والمؤسسات أمام التحدي، مماو إذ المفتاح  لتحقیق النمالرئیس لتحقیق المیزة التنافسیة و 

االستمراریة والتنافسیة من أجل السبق إلى البدء قبل اآلخرین وتحقیق مزایا إنتاجیة، تنظیمیة أو تسویقیة، وعلیه 

  .لصناعة الجدید في مختلف المجاالتفهي ضرورة حتمیة 

 عنصرا أساسیا في إستراتیجیةحیث یشكل مخطط األعمال المهمة في المقاوالتیة ومن إحدى المواضیع   

 مؤسسیهاو تعرف بالمؤسسة  وهویة المؤسسات، ویستمد مخطط األعمال هذه األهمیة على اعتبار أنه یمثل وثیقة

، كما یعتبر وسیلة اتصال تجاه هذه األطراف ...) شركاء، البنوك، رأس المال المخاطر، (لدى مختلف األطراف 

   .النخراط في المشروع حیث یسمح لهم بتقییم المخاطر التي هم مقدمون على تحملها عند ا

ذا كان مخطط األعمال مهما بالنسبة لجمیع المؤسسات فإن أهمیته تزداد عندما یتعلق األمر بإنشاء        ٕ وا

المؤسسات الصغیرة والمتوسطة ، حیث أن هذه األخیرة تكون بطبیعتها محدودة اإلمكانیات والخبرة ومقدمة على 

كز في السوق، حیث یتطلب األمر منها التعریف بنفسها كمتعامل مستقبل مجهول تفتقد فیه إلى خاصیة التر 

  . یستحق الثقة به ویتمتع بكامل الجدیة واالحترافیة في إقامة شراكة مع اآلخرین

تعتبر السیاحة من أكثر الصناعات نموًا في العالم، فقد أصبحت الیوم من أهم القطاعات في و كجانب أخر 

قطاع إنتاجي یلعب دورًا مهمًا في زیادة الدخل القومي وتحسین میزان  تعتبرحیث ؛ الدولیةالمحلیة و التجارة 

 .المدفوعات، ومصدرًا للعمالت الصعبة، وفرصة لتشغیل األیدي العاملة، وهدفًا لتحقیق برامج التنمیة

  ،حضاريالو  االجتماعيمنظور المن إضافة إلى أهمیتها  
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  :اإلشكالیة العامة

 ً   :اإلشكالیة التالیةعلى ما سبق یمكن طرح  بناء

  ؟وكالة سیاحیةلأعمال مخطط  إعداد كیف یمكن           

  :أهمیة الدراسة

 :في أنه من اهمیة الموضوع المدروس أهمیتهیكتسي البحث  

 ق التطرق إلیه موضوع جدید لم یسب.  
 إشباع الفضول الشخصي لمعرفة خفایا الدراسة.  
 إستمرار المؤسساتساهم مخطط األعمال في كیف ی المیول الكبیر لمعرفة. 
 زیادة الرصید المعرفي في التخصص .  

  :أهداف الدراسة

  :نسعى من خالل هذا البحث إلى تحقیق جملة من األهداف منها 

  المؤسسات الصغیرة والمتوسطةإبراز العالقة بین مخطط األعمال ونجاح.  

 تحدید أبعاد مخطط األعمال.  

 الرهانات المرتبطة بإعداد مخطط األعمال السیطرة على مجمل. 

  محاولة التركیز على إحدى مواضیع الساعة والمتمثل في اختیار أحسن السبل والوسائل من

نشاء مؤسسات اقتصادیة ناجحة، قصد النهوض بها في ظل التحوالت  ٕ أجل خلق وا

  .كتلاالقتصادیة التي یشهدها العالم من تكتل وشدة التنافس القائم بین هذه ال

 معرفة خطوات ومتطلبات إعداد مخطط األعمال.  

 تحدید دور مخطط األعمال في تنویر صورة مشروع المستقبل.  
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  :أسباب اختیار الموضوع

لم یتم إختیار الموضوع من باب الصدفة أو العشوائیة ، بل مبنیا على مبررات موضوعیة علمیة هادفة 

 : نذكر منها 

 المتمثل في المقاوالتیة تناسب الموضوع مع تخصصنا الجامعي. 

  إحدى مواضیع الساعةالمؤسسات الصغیرة والمتوسطة  ا أناعتبار. 

 معرفة الدور أو األثر الذي یتركه مخطط األعمال على المؤسسات الصغیرة والمتوسطة.  

  : هیكل الدراسة         

 و نظري جانبین إلى البحث تقسیمقمنا  ب المنهجي للتقسیم احتراما و متطلباته و الموضوع لطبیعة نظرا

  :حیث تم التقسیم كما یلي   تطبیقي

   ، في المبحث األول أما المبحث الثاني تناولنا"  حول مخطط األعمال تمومیاع" عنوان تحت األول الفصل

الواقع على  الدراسة النظریة تطبیق إلى خالله من نسعى الذي و التطبیقي بالجان فقد تضمن ني الفصل الثاأما 

 . السیاحیة تبدءا بتعریف الوكاال مخطط أعمال لوكالة سیاحیة البحث تضمن ،إذ عمليال

   .لنعرض في األخیر خاتمة نقدم فیها أهم النتائج المتوصل إلیها سواء من الجانب النظري أو التطبیقي

  : منهج البحث وادوات جمع المعلومات

واإللمام واإلحاطة بمختلف جوانبه ، ولإلجابة على اإلشكالیة الرئیسیة    و  الموضوع دراسة أجل من

الوصفي التحلیلي باعتباره األنسب لهذا النوع من الدراسات باإلضافة إلى  المنهج على اعتمدنااألسئلة الفرعیة 

 المفاهیم مختلف على المنهج الوصفي لضبط االعتماددراسة الحالة التي خص بها الجانب المیداني ،حیث تم 
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 د 
 

الخاصة بالدراسة  المعلومات معالجة أما التحلیلي فتم اعتماده لجمع ومخطط األعمال و وظائفه   كمفهوم

أین تمت  بمدیریة السیاحة لوالیة بسكرة و عدة وكاالت منها وكالة قرطي للسیاحة والسفر المیدانیة التي تمت 

  .بالمقابلة كأسلوب لجلب البیانات االستعانة
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    :تمهید

كثیر من العوامل في نظرا للتطورات السریعة والمتتالیة في مجال المقاوالتیة ، وفي ظل تداخل وتأثیر ال          

إلى اللجوء  أصبح من الضروري _ اخلي أو المحیط الخارجي للمؤسسةسواء من المحیط الد_ عالم األعمال

عمال جیدة تكون متناسبة واألهداف المنشودة أإعداد خطة ب وذلكقبل مباشرة أي مشروع مخطط األعمال 

  .للمؤسسة

  :إلى  سنتطرق ا الفصلهذفي         

  المبحث األول المقاوالتیة ومخطط األعمال 

  المبحث الثاني تحت عنوان عناصر مخطط األعمال   
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  مخطط األعمال و المقاوالتیة:المبحث األول

كونها  ثممن كونها عملیة إنشاء مؤسسة  ابتدءاعرفت المقاوالتیة وتمت معالجتها من عدة نواحي    
بناءا على هذا تعرف على أنها ؛عملیة خلق القیمة وصوال إلى كونها مفهوما یتمحور حول الفرصة واستغاللها 

؟بواسطة من؟ وبأي نتائج یتم اكتشاف وتقییم واستغالل فرص خلق السلع والخدمات كیف :االختبار المعمق ل 
  .ا یجیب علیه ویوضحه مخطط األعمالالمستقبلیة ؟و هذا م

  تعریف المقاوالتیة والمقاول: المطلب األول 

من أهمها اإلقتصادي ، توضح وظیفة المقاول في التطور ةجدید مفاهیم،جاءت 20القرن في بدایة  

لتنمیة نظریة ا"حیث یرى في كتابه على إعتبارات اإلقتصاد التقلیدي ؛والذي إنفصل   Schumpeterالمنظر

  ."السوقدینامكیة منشئ  فهوممثل مركزي للتغییر ومسؤول اإلبداعات واإلبتكارات أن المقاول " اإلقتصادیة 

  تعریف المقاوالتیة  .1

وهي أساسا ظاهرة تأتي  سساتؤ المتناسق في عمل األشیاء غیر العمومیة في " تم تعریف المقاوالتیة على أنها

سیرورة یمكن أن نجدها في مختلف البیئات وبأشكال مختلفة تقوم "وقد عرفت أیضا بأنها  ".تحت ظل قیادة كفوءة

تخلق هذه اإلبداعات ، اتؤسسمأو  أفرادبإدخال تغیرات في النظام اإلقتصادي عن طریق إبداعات قام بها 

 1".مجموعة من الفرص اإلقتصادیة 

 

 

 

 

 

                                                             

التكوین وفرص :المقاوالتیةألولى حول مداخلة ضمن األیام العلمیة الدولیة ا ، المقاربات البیداغوجیة لتدریس المقاوالتیة والمقاربة الكفاءاتعدمان مریزق، 1
  . 1،جامعة محمد خیذر ، بسكرة، ص2010أفریل  6،7،8األعمال 
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  تعریف المقاول .2

بأنه الشخص الذي ینقل المصادر اإلقتصادیة من إنتاجیة منخفضة إلى إنتاجیة "1985عرف بیتر دراكر عام 

دارةالذي یتحمل المخاطرة  هو" بأنه أیضاوعرف ، "عالیة ٕ   1".العمل والمشروع  وا

  2 :هانمنذكر تمیزه عن غیره من األفراد، و التي یجب أن تتوفر في المقاول  الخصائصو من 

 االستعداد والمیل نحو المخاطرة.  

 الرغبة في النجاح . 

 لثقة بالنفسا.  

 االندفاع للعمل . 

  االستعداد الطوعي للعمل ساعات طویلة. 

 االلتزام . 

 التفاؤل . 

 المنهجیة والنظام.  

  

  

 

                                                             

التكوین وفرص :مدخلة ضمن الملتقى الدولي حول المقاوالتیة ،آلیات دعم ومساندة المشروعات الذاتیة والمبادرات لتحقیق التنمیة ن ،منصوري الزی 1
  . 5،جامعة محمد خیذر ، بسكرة، ص2010أفریل  6،7،8األعمال 

  
تنوع : مداخلة ضمن األیام العلمیة الدولیة الرابعة حول المقاوالتیة عند الشباب ، أثر خصائص المقاول في النیة المقاوالتیة ،بزقراري عبلة براهیمي نوال،  2

أفریل . 25. 23بسكرة،  جامعة محمد خیذر، كلیة العلوم اإلقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر ، فئات المتعاملین ،إختالف الظروف ومحیطات األعمال ،
2013. 
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  تعریف مخطط األعمال :ثانيالمطلب ال

مثلما حظي به مخطط  المقاوالتیةلم یحظ موضوع باهتمام العدید من الكتاب والباحثین في مجال   

ن هؤالء الباحثین طاألعمال وهذا للدور الكبیر الذي یلعبه هذا األخیر في نجاح واستمراریة المشاریع، لهذا فقد تف

  .  تعار یف متعددة هوالكتاب في إعطاء

ّ هو ملف تمهیدي شامل یقدم مخطط أحداث مفصلة تساعد من أجل تقدیر مدى ال :01تعریف ال جاعة ن

   1.والمردودیة المستقبلیة للمؤسسة

 المستقبلیة التجاریة األعمال أو/و الناجحة التجاریة األعمال بها وتستعین بها ، معترف إدارة أداة وه:02التعریف 

 األهداف تلك تحقیق بها یتم التي الكیفیة واقتراح المشروع، أغراض تسجیل خاللها من یتم حیث أحجامها، بكافة

   2.محددة زمنیة فترة خالل

عمل،والحصول على رأس المال دوى فكرة وثیقة تصف العمل وتستخدم لفحص ج هو عبارة عن :03التعریف 

  3.خدم كخارطة طریق للعملیات المستقبلیةستوكذلك ت

هو مستند متعدد المعاني لما یحتویه، وهذا انطالقا من نفس قاعدة المعلومات، عدة تخصصات  :04التعریف 

 .ممكنة إلى الداخل والى خارج المؤسسة المستقبلیة، ومنه یمكن القول أنه وثیقة عمل، وكذلك وسیلة لالتصاالت

4 

                                                             

1Michel Coster, Entrepreneuriat, Pearson Éducation, Paris, France, 2009, p 134.  
مداخلة ضمن األیام العلمیة الدولیة الثالثة حول  ،اإلطار اإلستعمالي لمخطط األعمال ومساهمته في بعض العملیات االستثنائیة للمؤسسةمحمد جالب،2

 .2012د خیذر ، بسكرة ،المقاوالتیة ، كلیة العلوم االقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر ،جامعة محم
 

ستراتیجیة منظمات األعمال المتوسطة والصغیرةطاهر محسن منصور الغالبي،  3 ٕ  .210،ص2009دار وائل للنشر والتوزیع ، ،إدارة وا

2008,  , Dunod, paris, France,Construire son business planJar niou et Georges Kalousis, -Catherine Léger 4

p 8-9. 
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أداة تسییریة ،عمل  وثیقة هو سابقة الذكر نالحظ أنها تشترك في أن مخطط األعمال المن  خالل التعاریف 

قناع  وسیلة إتصال،لمستقبل اللحاضر و  ٕ   . وا

  الجید مخطط األعمال ودور خصائص :ثالثالمطلب ال

بعدة خصائص تجعله یلعب دورا كبیر في نجاح المؤسسات سواء جدیدة أو في إطار  مخطط األعمالیتحلى 

  .توسعال

   مخطط األعمال خصائص .1

وعلیه  داقیة كبیرة لدى األطراف المعنیةإلى شروط تجعل منه وثیقة ذات مصیخضع تحریر مخطط األعمال 

وفي هذا المجال، یتمیز مخطط األعمال الجید   .یتعین أن یتحلى محرروه بالحرص ویولیه الكثیر من العنایة

  1 :بالخصائص التالیة

بعرض األمور األساسیة ویجنب السقوط في عرض قضایا فرعیة رغم  ذلكیسمح : اإلیجاز والتلخیص 1.1

كلما كان یتمیز بصفة اإلیجاز والوضوح كلما دل ذلك على حیث  ،أهمیتها المفترضة بالنسبة للمشروع

قدرة المؤسسین على التحكم في هیكلیة المشروع ومساراته الرئیسیة وهو ما یشكل إشارة إیجابیة لكل 

  األطراف المعنیة

تتعدد المقاصد من استعمال مخطط األعمال حسب األطراف التي لها : صیاغة مناسبة للمرسل إلیهم 2.1

ذا كانت المؤسسة تستعمله أیضا لمقاصد متعددة، فإنها في الغالب تحاول أن توظفه  ،عالقة بالمشروع ٕ وا

ل یخدم هذا وعلیه یتعین علیها صیاغته بشك ،بشكل أكبر في تحقیق مقصد معین من بین هذه المقاصد

  .المقصد

                                                             

 ةمداخلة ضمن األیام العلمیة الدولیة الثالث ،مخطط األعمال عناصره األساسیة أهمیته في مسار إنشاء المؤسسات الصغیرة والمتوسطة لطرش الطاهر ، 1
  . 2012بسكرة، جامعة محمد خیذر، كلیة العلوم اإلقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر ، حول المقاوالتیة،
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ویتحقق  ،یتعین أن یتم تحریر بطریقة بسیطة وسهلة الفهم من أي طرف كان :الوضوح وسهولة الفهم 3.1

كما أن  ، دقیق ذلك باستعمال مفردات بسیطة واضحة المعنى وقادرة على التعبیر عن الفكرة بشكل 

البساطة وسهولة الفهم تعني تجنب استعمال مفردات موغلة في التقنیة وتتجاوز مدارك القارئ العادي 

  . )غیر المتخصص(

یتمثل مبدأ الواقعیة في  ،تمثل الواقعیة جانبا مهما بالنسبة لمخطط األعمال الجید :العمالنیة والواقعیة 4.1

وتبرز أهمیة الواقعیة بشكل  ،ضرورة التعاطي مع المشروع بشكل تبرره معطیات موجودة في الواقع

فلیس مهما أن تعبر عن  ،خاص على مستوى تحدید األهداف أو على مستوى الوسائل الموظفة لتحقیقها

كما یتعین أن یتمیز طرح محاور  ،طموحات كبیرة ال توجد مبررات كافیة في الواقع تؤید تحقیقها

المشروع بشكل عملي دون الدخول في تبریرات ذات بعد نظري أو معنوي وتزداد عمالنیة المخطط كلما 

  .كانت واقعیته كبیرة

كما تتمثل الدقة في  ،في جمع واستعمال معطیات تتمیز بالموثوقیةتتمثل مصداقیته :المصداقیة والدقة   5.1

ن حقیقة وجوهر المشروع، وهو ما یعني ضرورة اختیار المعطیات التي أن هذه المعطیات تعبر ع

وعلى هذا األساس، یعتبر من غیر المفید اللجوء إلى استعمال أرقام  ،تتناسب وتنسجم مع المشروع

ومعطیات منمقة والمبالغة في ذلك على أمل خلق انطباع إیجابي حول فرص نجاح المشروع، بل یعتبر 

 . باعا سلبیا حول صاحب المشروع د تخلق انطذلك نقیصة أساسیة ق

تعین أن یكون الملف معروضا بشكل منطقي مع هیكلة جیدة على مستوى تبویب ی :الهیكلة الجیدة  6.1

 ،عناصره مثل تصنیف هذه األخیرة إلى عناصر رئیسیة وعناصر فرعیة بشكل تخدم العرض والتحلیل

  .كما یتعین أن یبین العرض والتحلیل نقاط القوة في الملف
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یعتبر االنسجام في عرض البیانات وتحلیلها، إلى جانب مبدأ :التجانس في عرض البیانات والتحلیل   7.1

یمكن تبریر ذلك باإلشارة إلى أن  ،المصداقیة، من العناصر الهامة الممیزة لمخطط األعمال الجید

  .الذهن لدى صاحب المشروع ووضوح الرؤیة بالنسبة إلیه االنسجام یعكس صفاء في

متجانسة فیما بینها بشكل یتیح التحقق من مدى التوافق بین  معطیات المستعملةیقتضي االنسجام أن تكون ال 

 .الوسائل المستعملة والخطوات المرغوب في تنفیذها

 مخطط األعمال الجید دور  .2

  1:فیما یلي بصورة جیدة ونذكر ذلكمخطط األعمال بشكل ملموس على تقدم مشروع إنشاء المؤسسة    یساهم

 .فكرة إلى مشروع قابل للتحقیقالتحویل  .1

 .وسیلة للتوضیح بطریق تحلیلیة واسعة ومتینة ألهداف النشاط في المدى القصیر والمتوسط  .2

 .تي لنمو المشروع المقاوالتي أو التجاريتوضیح قابلیة التنفیذ، قابلیة االستمرار واإلدراك الوق .3

 .تحدید هویة المشاركین اآلخرین في السوق والتعبیر عن اختالفاتهم  .4

د للمشروع .5 ّ  .یعتبر خریطة طریق مع تحدید مؤشرات التطور الجی

 .عملیة للتنفیذ .6

 .یبرهن على كفاءة المنشأ في التخطیط والتنبؤ .7

" خطة "هنا باألحرى معرفة : مشروعه قید اإلنجازووضع  )اإلنشاء(مساعدة المنشأ على البناء  .8

 .والمتعلق عموما بالوظیفة الداخلیة لمخطط األعمال مخطط األعمال المعني،

من أجل إنجاز المشروع والتي تعتبر الوظیفة الخارجیة  : )األصل التمویلي(إیجاد موارد خارجیة .9

  .لمخطط األعمال
                                                             

1 Jean-Philippe poisson, rédiger son business-plan, vue d’ensemble des règles à respecter, quintes, 
conférence du28 novembre2002, page 3, charger 
àl’adresse    :(http://www.polytechnicum.org/illustration/business-plan.pdf. 

http://www.polytechnicum.org/illustration/business-plan.pdf.
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    1 وظائف مخطط األعمال: المطلب الرابع

  :مخطط األعمال إلى داخلیة وخارجیة یمكن تصنیف وظائف

أثناء العمل المنجز الممتد إلعداد  )الوسیلة اإلستراتیجیة :( الوظائف الداخلیة  لمخطط األعمال  .1

وسیتم التفصیل بدقة في هاته الوظائف على شروط اإلنجاز المشروع  حاملیركز  مخطط األعمال،

  :الثالث فیما یلي

خطة العمل فالمشروع على صقل هویة عمله في المستقبل،  حاملساعد ی: التفكیر واتخاذ القرارالمساعدة على  )1

قة، لهذا فإن واتخاذ القرار یجتاز نحو خطوة اإلنشاء التي تعد ممكنة،  تلعب دورا في الحد من عدم الیقین والدّ

 .روع بعد تحلیل مختلف التغیراتویتألف لذلك الهدف تحدید نطاق المش

 ثنین من المبادئ األساسیة للعمل لتحقیق هذا الهدف مع نتیجة أفضلهناك ا: 

قة: الجدیة والصرامة  .أ   .إنجاز العمل مع بیانات میدانیة للتحقق من الصحة والدّ

 .في الكثیر من األحیان الحد من التفاؤل  .ب 

 إلى التفاؤل الوهمي  یدفع ال وسة التي یشترطها المشروع ویسمح بمعرفة الرهانات الملم. 

  إذا كان العمل المنجز ذو جودة عالیة فإنه یساعد على الحصول على نتائج معتبرة، وفي حالة العكس

    .للمشروعفإن هذا سیؤدي إلى نتائج سلبیة بالنسبة 

  ،نه یقدم دعم ملموس وهذا عن طریق التطبیق والتجسید لما تم كتابته من ألیعتبر كمرآة للمستقبل

ل یق نوع العمل، واألنشطة، ونموذج العمسن لطبیعة المشروع، وبالتدقالمعلومات التي توضح بطریقة أح

 .مختصر

ر ، باإلضافة إلى ذلك یسمح بطرح نظرة أساسیة والمتمثلة في التقدی :المساعدة على التقدیر للمستقبل )2

تغیرات المعلومات المتعلقة بقطاعه ویشكل مختلف ال یقوم بالتعرف على فإن حامل المشروع في فترة إنجازه
                                                             

1 Michel Coster, Entrepreneuriat, Pearson Éducation, Paris, France, 2009, pp 137 _142. 
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ویتعرف على المتحاورین  )المالیة، وكذلك احتیاجات الكفاءة (ار التي یمكن أن تواجههطاألخ ، المحتملة

ین وهذا یخفّض بطریقة ملموسة وفعالة لشكوكه ّ  .االقتصادیین المستقبلی

  معرفة وقیاس أهداف المشروع، وكذلك المسار اإلستراتیجي المتبع من أجل الوصول إلیهعلى العمل. 

وعموما هذه الوظیفة الداخلیة لمخطط األعمال تتموضع على رؤیة نظریة كالسیكیة في المقاوالتیة التي 

تعتبر أن أي مشروع قبل كل شيء یمثل اإلجابة عن فرصة مكتشفة مسبقا، إن من بین الحدود لهذه 

وق أكثر األبعد ، وخاصة في مادة إنشاء المؤسسة أین تتفقدیرالوظیفة یتموقع في البعد الخیالي للت

، وعلى العكس إذا كان المشروع یتبع بدقة لمخطط األعمال البدء )المنطقیة(الشخصیة على العقالنیة 

 .والتطویر، هذا یساهم في مصداقیته وجودته وعلى قیمته

على بناء رؤیة هذه األخیرة قد تكون له  حامل المشروعیساعد  ) :للمستقبل(المساعدة للمرحلة القادمة )3

یسهل المؤسسة الحدیثة، هداف أل الواضحق یدقالتأن حیث كدلیل للمراحل اإلستراتیجیة المستقبلیة القادمة، 

من أجل الوصول إلى األهداف، كل هذا یسمح بتوقع اإلیجابیات للمسار المتبع،  معرفة الخطوات الوسیطیة

یر وجهة المشروع، إذن وبطریقة أخرى وضع الوسائل من وعند االقتضاء معرفة األسبا ّ ب التي تؤدي إلى تغی

  .أجل المراقبة الحسنة للمشروع عن انطالقه

 )وسیلة لالتصاالت ومساعد للبحث عن الموارد(  :الوظائف الخارجیة لمخطط األعمال .2

شارة للمحیط بأن في هذا المنظور، وظیفة مخطط األعمال هو أكثر جدیة، حیث یتمثل في قدرته لإل  

 .المشروع على وشك الحدوث، بطریقة مستهدفة، من ناحیة تعبئة الطاقات أو لجلب الموارد

  إن أهداف التحدث عن المشروع تسمح بتركیبه كالتالي: 

 .الهدف هو معرفة عن قرب األطراف اآلخذة المحتملة للمؤسسة المستقبلیة: التحدث عن المشروع  .أ 

بین األطراف اآلخذة، البعض منها باستطاعتها جلب الموارد المالیة من : البحث عن رأس المال  . ب

 .من أجل التخصیص للمشروع الوسائل الّالزمة
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أي الشركاء اإلستراتیجیون للمشروع، والفكرة الملخصة والتي تتمثل في :  )جلب المنخرطین(التجنید.ج

كون مخطط األعمال علیه أن یحدث فائدة، والتجنید الممكن لألطراف اآلخذة، مهما كان دورها 

 .وطبیعة الموارد التي یمكن جلبها للمشروع 

رد الّالزمة إلنجاز المشروع، للتحدث عن المشروع وتجهیز هذا األخیر من الموا: التحدث عن المشروع )1

 :حیث یجب أن ندقق في الخصائص الخمسة التالیة

  التعرف على طبیعة المشروع. 

  االستفسار بدقة وفعالیة حول حامل المشروع. 

 موقف حول المشروع  ذیسهل ویساعد على األطراف األخرى إلتخا. 

  وع یوضح القابلیة للتطبیق، االستمراریة، الطموح، ومرد ودیة المشر. 

جمع رأس المال الضروري إلعطاء بدایة النطالق المشروع، تلخیص وظیفة  :البحث عن رأس المال  )2

  :مخطط األعمال كالتالي 

 تحدید قواعد المؤسسة التي ستنشأ لتقدم األطراف الآلخدة المقابل نتیجة مساهمتهم. 

مفتاح الدخول إلیجاد المستثمرین المحتملین یعتبر. 

جتماعات وتحدد المخاطر تطلب في جمیع الحاالت وقبل كل شيء برمجة ا إن مؤسسات رأس مال

 .الذي یبین أن المشروع قادر على االنتقال إلى الخطوة التالیة محتواه

 هذه الغایة الخارجیة تعتبر وسیلة إقناع لحاملي الموارد، لذا فإن مخطط األعمال یأخذ شكل وسیلة

د، ولیس القیادة، إذن فهو یصبح وثیقة مفصل ّ ة، تتضمن عروض مالیة مثبتة عن نموذج أعمال جی

ودیة للمشروع، بحیث یضمن لحاملي رأس المال مردیكون ذو قابلیة للتطبیق، واالستمراریة وعلى 

 .عوائد الستثماراتهم 
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هنا سیبحث على جذب شركاء حامل المشروع  : )الشركاء اإلستراتیجیین( األطراف األخذة تجنید )3

یف مخطط ) شركاءال(لمشروعه وهؤالء  مختلفین، متعارضین حیث أن البعض منهم یعتبرون بأنه یجب تكیّ

األعمال مع طبیعة المتفاوضین، وهذا یمكن أن یعود بالخطر في حالة وجود وجهات نظر مختلفة كثیرة 

ا حامل المشروعبین األطراف اآلخذة، والذي سوف یكون لها تأثیر ینتج عنه فقدان الثقة ب ّ  .كلی

 عمالألعناصر مخطط ا: نيثاالالمبحث 

بإنشاء مقاولة جدیدة أو بإدخال جملة من التعدیالت التنظیمیة  یذ مخطط األعمال سواء تعلق األمرإن إعداد وتنف

بالنسبة للمؤسسة القائمة، یتطلب عدة قرارات متداخلة فیما بینها، واتخاذ هذه القرارات یتوقف على مدى دقة 

الخ، إضافة إلى إمكانیات المؤسسة ...بالنسبة لوضعیة السوق، المنافسة، الزبائنالمعلومات المتحصل علیها 

  .المادیة والبشریة 

  التسویقي األعمالمخطط   :طلب األولمال  

   مخطط التسویقيال من أهم المحاور التي یجب دراستها والتطرق إلیها في مخطط األعمال هوإن 

  التسویقي  األعمالمخطط  ماهیة :األول عالفر             

  :سنحاول ذكر بعضهاو التسویقي  األعماللقد تعددت تعاریف مخطط  التسویقي األعمالمخطط تعریف :أوال  

  لهذا في  االستعدادبما سیكون علیه المستقبل  مع  قدیرفي الواقع یشمل الت بأنه:  فایولیعرفه

االختیار المرتبط بالحقائق ،ووضع واستخدام الفروض المتعلقة  بأنهیعرفه جورج تیري  أما،المستقبل

كما یعرف ، ضرورتها لتحقیق النتائج المنشودةالمقترحة التي یعتقد ب األنشطةبالمستقبل عند تصور 

  1 .واستمرارهحیویة لنجاح المشروع  أداةعلى انه 

                                                             

  .137،ص1987منشورات دار السالسل ،الكویت ،، أساسیات اإلدارةزكي محمود ھاشم، 1
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  األهدافبما سیكون في المستقبل حول عناصر العمل الالزمة لتحقیق  لتوقعنه اأویعرف على 

على حلها واالستفادة من االیجابیات المتوقعة في ،والعمل األداءت قاالمطلوبة،واالستعداد لمواجهة معو 

  1. المستقبل في إطار زمني محدد،ومتابعة هذا األمر وقت التنفیذ

 أو حدث مستقبلي، بشأن حاضر قرار اتخاذ المخطط التسویقي هو أن على تتفق التعریفات جمیع أن نالحظ    

 .مستقبال لتنفیذه بدائل عدة من بدیل اختیار

  مخطط األعمال التسویقي داد أسباب إع:ثانیا 

، فهو الذي یقود إلى التعرف على نشودةیلعب التسویق دورًا حاسمًا في تحقیق األهداف الم      

ُحدد طبیعة المنتجات والخدمات التي یطلبها هؤالء  مقومات النمو من زبائن جدد وأسواق جدیدة، وی

  . المؤسسةالزبائن، ویبین المیزة التنافسیة التي تتمتع بها 

إتباع قواعد  المؤسسة علىتشمل جمیع األنشطة التسویقیة و یجب على الخطة التسویقیة المكتوبة أن   

 .التفكیر المنظم، بحیث ترسم أهدافًا محددة، موضحة األنشطة األكثر فعالیة الواجب تنفیذها

  2 :التسویقي بما یلي المخططقوم ی

 رتب األولویاتی و ربط بوضوح بین األهداف واإلجراءاتی.  

 إلى أین ترید الوصول وما هي الوسائل التي ستمكنها من الوصول لمؤسسةوضح مسار ای.  

 تحدید الموارد المطلوبة وأفضل الطرق في توزیعها.  

 تحدد المسؤولیات، والمهام، والبرنامج الزمني.  

                                                             

  .19ص ،  1996القاھرة، نشر، دار بدون ،االستراتیجي والتخطیط اإلدارة ،حسن دیاب الفتاح عبد1 
، األیام العملیة الثالثة حول المقاوالتیة فرص و حدود أهمیة مخطط األعمال التسویقي للمؤسسات الصغیرة و المتوسطةمراد إسماعیل و شلغاف بن عمر، 2

  .5، ص 2012فیفري  19-18-17األعمال الفكرة و اإلعداد و التنفیذ، كلیة العلوم االقتصادیة والتجاریة علوم التسییر جامعة بسكرة ، 
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 یجاد أفضل الوسائل للقیام لمؤسستحث ا ٕ دخال التجدید والتنویع، وا ٕ ة على التفكیر باستراتیجیات جدیدة، وا

  .بأنشطتها

 تعمل على تخفیف المخاطر ألنها تتنبأ بمشاكل السوق وتهدیداته وأخطاره وتقلباته.  

 تقدم منهجًا لقیاس وتحسین وتطویر األنشطة التسویقیة. 

ة بمراجعة خططها في ضوء المستجدات مؤسسیجب على الخطة التسویقیة أن تتمیز بالمرونة بحیث تسمح لل

  .تجابة للتغیرات بسرعة أكبراالسو  والفرص الجدیدة والمشاكل الطارئة

  1 دراسة السوق :الفرع الثاني 

ترتكز على جانبین من الدراسة ، جانب كمي وآخر و دراسة السوق تعني التحلیل الكیفي والكمي للسوق ،         

 ) .نوعیة ( نوعي بمعنى القیام بدراسة كمیة ودراسة كیفیة 

  أنواع دراسة السوق :أوال

  :  الدراسة الكمیة .1

إلى تحدید الكمیة التي یمكن بیعها واألوقات التي تباع فیها واألماكن التي یتم فیها تصریف السلعة ، فهي  تهدف

  :  و تتم الدراسة الكمیة  بواسطة نتج ؟ننتج ؟ متى نكم : توصلنا لإلجابة على التساؤالت 

 أو دراسته ب مو قنذي إجراء الدراسة في المیدان بفضل االستجوابات حول المشكل ال:  سبر اآلراء

  )حله

 وهي عینات ممثلة للمجتمع المدروس ، ودائمة ، والتحقیقات تتم دائما على : العینات الدائمة

  .نفس األشخاص

                                                             

1 Mohamed seghir djitli, comprendre le marketing, berti édition Algérie,1990 ,p 97 .   
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   ) :الكیفیة( الدراسة النوعیة  .2

لسلعة وتكشف عن استعماالت تؤثر على طبیعة اهو الحصول على معلومات عن السوق   منهاالهدف     

ماذا ننتج ؟ وعموما الدراسة النوعیة تكمل الدراسة الكمیة    : وصلنا لإلجابة على التساؤل ت وهيللسلعة ،  جدیدة 

  : أما التقنیات المستعملة عموما فهي 

  نزبائالالمقابلة المباشرة مع .  

  المالحظات في الحاالت الحقیقیة بواسطة آلة تصویر مخفیة تسجل السلوك الطبیعي للشراء عند

 . الخ …  نائزبال

ن   بحیث یمكن اعتبار كل زبائتجزئة السوق إلى قطاعات فرعیة متمیزة من ال" هو  1تقسیم السوق: ا ثانی

  ".  قطاع على انه السوق مستهدفة یمكن الوصول إلیه بواسطة مزیج تسویقي متمیز

عبارة عن خاصیة أو أكثر من  وهي، ا هبالبحث عن أسس مالئمة یمكن أن یتم التقسیم وفق تقسیم السوق یبدأ 

وبصفة عامة فان األسس المعتمدة  ،ل التسوق من تصنیفهم في قطاعاتان المرتقبین تمكن رجزبائخصائص ال

الذین یستجیبون للمؤشرات التسویقیة بنفس الطریقة وفي  الزبائن تجمیعللتقسیم یجب اختیارها بحیث تؤدي إلى 

  :ویمكن ذكرها كالتالي ن في القطاعات األخرىزبائستجابة البشكل مختلف عن ا في قطاع ما نفس الوقت

بحكم عادات الناس وتصرفاتهم من منطقة جغرافیة ألخرى فان األساس  :األساس الجغرافي  .1

  . تقسیم السوق وهو یأتي في مقدمة األسس التي تستخدم لهذا الغرضعلیه في الجغرافي یعتمد 

الجنس ، الحجم ، الدخل ، مستوى ،وهناك الكثیر من هذه األسس ومنها السن : ةس الدیمغرافیساأل .2

  الخ… التعلیم ، الحالة االجتماعیة ، االنتماء الدیني  والجنسیة والمهنة 

                                                             

، رسالة دكتوراه ،غیر منشورة ، قسم التسییر، كلیة العلوم اإلقتصادیة  ة وأسالیب تطویرهیصادتسات اإلقسقي في المؤ یو لتساإلتصال  ا دورفرید كورتل ،   1
  .13ـ09، ص ص 2005والتجاریة وعلوم التسییر ، جامعة الجزائر ،
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ویمكن حصره بصفة عامــة في  الشخصیة ،   :التقسیم على أساس الخصائص السلوكیة لألفراد  .3

   .منتوج واستعماالته ، الوالء للعالمةنمط الحیاة ، حوافز الشراء ، معرفة ال

وفقا لهذا األساس فان تقسیم السوق یتم بناء على فوائد التي   :التقسیم على أساس فائدة السلعة  .4

  انه یحصل علیها من السلعة  زبونال  ىیر 

المؤسسة هنا تعتمد على درجة كثافة االستعمال الفعلي   :التقسیم على أساس كثافة االستعمال  .5

  .ة للتمییز بین الفئات المختلفة للسلع

وفقا لهذا العامل فانه یمكن تقسیم السوق إلى قطاعات :التقسیم على أساس العامل التسویقي  .6

ن للعوامل التسویقیة مثل جودة المنتج ، درجة الحساسیة زبائمختلفة بناء على درجة استجابة ال

 . الخ … للسعر ، اإلشهار 

  1اتجاهات السوق: ثالثا

یعرفه  عدة مداخل لتعریف السوق ، فهناك من یعرفه بإعتباره المكان الذي تباع فیه السلع،والبعض األخر هناك 

بإعتباره مجموعة المشترین والبائعین الین یتجمعون في مكان ما بغرض التعامل في سلعة معینة،وأحیانا یعرف 

لناحیة التسویقیة ،بأن السوق هو مجموع بأنه تفاعل قوى الطلب و العرض على سلعة معینة ،ویمكن القول من ا

  .معینةطلب الزبائن الفعلین و المحتملین على سلعة أو خدمة 

  في الحصول علیها من السلع و الخدمات في ظل  زبونوهو عبارة عن الكمیات التي یرغب ال: الطلب
 2.عوامل معینة

 قیاسا إلى المبیعات الكلیة للصناعة في السوق  ؤسسةالنسبة المئویة لمبیعات المهي  الحصة السوقیة
  3.من نفس المنتج أو الخدمة

                                                             

  1نادیة العارف،اإلدارة اإلستراتیجیة،الدار الجامعیة،مصر،2001، ص59.
  . 24، ص  2000، دار حامة للطباعة و النشر  ، عمان ،  )مدخل كمي و تحلیله ( إستراتیجیة التسویق محمد جاسم الحمید الصمیدعي ،  2

  .220ص،مرجع سبق ذكره ،محسن الغالبي  طاهر 3
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  تحلیل الزبائن: خامسا 

  تعریف الزبون .1

  شخص معنوي أو طبیعي یدفع للحصول على سلعة أو عدة سلع ، أو االستفادة من خدمة أو

 1.عدة خدمات لموارد ما
  2".الخدمة التي تنتجها المؤسسة الزبون هو من یدفع مقابل الحصول على السلعة أو 

 أنواع الزبائن .2

كثیرا ما یقتصر فهمنا للزبون على أنه ذلك الشخص الذي یتقدم لشراء منتجات أو الحصول على 

  : الخدمات ،إال أن هذا المعنى یعتبر ناقصا بعض الشئ، والزبائن ینقسمون إلى فئتین

 لمنتوج أو الخدمة، أي أنها المستخدم هو الشخص أو المؤسسة التي تشتري ا:  الزبون الخارجي

 3.األخیر للمنتوج أو الخدمة 

 هو الرئیس أو الزمیل في اإلدارات المختلفة داخل المؤسسة والذي یجب  خدمته : الزبون الداخلي

 4.بنفس طریقة خدمة الزبون الخارجي 

  المنافسة تحلیل:سادسا 

 5 مایكل بورتر تحلیل قوى المنافسة  

                                                             

  1جمال الدین محمد المرسي و مصطفى محمود أبو بكر، دلیل فن خدمة العمالء و مهارات البیع، الدار الجامعیة، مصر ،2009، ص16
  .120،ص2008،دار وائل للنشر والتوزیع ، األردن،2، ط اإلدارة واألعمالصالح مهدي محسن العامري ،طاهر محسن منصور الغالبي ، 2
  .215، ص2007و التوزیع ، األردن ،، دار الجریر للنشر  إدارة الجودة الشاملة في القطاعین اإلنتاجي و الخدميمھدي السامرائي ،  3
  .23،ص2005، دار هومة للنشر و التوزیع ،الجزائر ، إدارة الجودة الشاملةلعویسات،  جمال الدین 4
  .10ـ  09،صص 1998شر والتوزیع ، األردن ، ن، دار الیازوري لل اإلدارة اإلستراتیجیةسعد غالب یاسین ، 5
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 التفاوضیةتهدیدات الداخلین الجدد ، قوة  :المنافسة في الصناعة على خمسة عوامل هي تتوقف درجة 

خدمات بدیلة ، وجود منافس قوي ضمن  أولمشترین ، تهدیدات منتجات ل التفاوضیة  ، قوة  للموردین

  .المشاركین في المنافسة

تمثل شدة المنافسة في الصناعة مركز القوى التي تساهم في تحدید جاذبیة : شدة المنافسة في الصناعة  .1

نمو الصناعة ، نصیب التكلفة الثابتة إلى : الصناعة ومن بین العوامل المؤثرة في تحدید شدة المنافسة 

   .القیمة المضافة للنشاط ، مدى عمق تمیز المنتج ، التوازن بین المتنافسین  إجمالي

الداخلون الجدد یجلبون معهم طاقات جدیدة ورغبة في امتالك حصة في السوق : سین جددتهدید دخول مناف .2

على المعوقات الموجودة في البیئة وعلى توقعات المشارك الجدید حول ردود فعل  هم، ویعتمد تهدید

ن تجاه العالمة التجاریة زبائالمنافسین اآلخرین ومعوقات الدخول هي مشكلة تمیز المنتج والوالء العالي لل

، رد فعل المنظمات الموجودة في لتوزیع والتمویل والبحث والتطویروالتسویق وا اإلنتاجالمعروفة ، تكالیف 

  .السوق

 أرباحوبالتالي انخفاض  األسعارحیث یمكن للمورد التصرف برفع  )للمجهزین (الموردین  تفاوضیةقوة ال .3

یل للمورد ، وتتعاظم قوة المساومة للمورد إذا استطاع تحقیق تكامل عم زبون، خاصة عندما یكون ال زبونال

  .تكامل خلفيأو  أمامي

تتعاظم قوة المشتري إلى الحد األقصى عندما تكون صناعة المشتري تمثل حصة : نزبائلل التفاوضیةقوة  .4

  .تحقیق تكامل خلفي  لزبونمهمة في حجم تجهیزات األعمال ككل ، وعندما یستطیع ا

النجاح االستراتیجي یعتمد بصورة جزئیة على وجود أو عدم بدائل بنفس  إن   : البدیلة والمتاحة نتجاتالم .5

ة ، لذلك قوة أو ضعف كل من المورد أو المشتري ؤسسالنوعیة أو أفضل نوعیة ولكن اقل تكلفة لمنتجات الم

مكانیةالمواد في الصناعة  أهمیةیعتمد مباشرة على  ٕ ذات أسعار  أخرىتعویضها بمواد أو منتجات  وا
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تفضیلیة مناسبة باإلضافة إلى وجود ضمانات عملیة باستمرار تدفق المواد والسلع أو المنتجات البدیلة من 

  .ة ؤسسمصادر التورید إلى الم

  تحلیلSWOT ) تحلیل عناصر القوة والضعف والفرص والتهدیدات(   

تحلیل  إجراءة هو في ؤسسعلى مستوى الم ستراتیجیةاإل لى في صیاغة الخطةو الخطوة األ إن   

SWOT   تحلیل ،القصوى  همیةبعد االنتهاء من عملیات تحلیل وتشخیص العوامل الحیویة ذات األ

SWOT     ة على أساس عناصر القوة والضعف والفرص ؤسسمفیدة لتحلیل الوضع العام للم أداةهو

  1 :والتهدیدات

تلك األشیاء الملموسة و غیر الملموسة التي تمتلكها المؤسسة وتكون قادرة على إستخدامها  :القوة  .1

 .بشكل إیجابي إلنجاز أهدافها وبما یجعلها متفوقة على المنافسین في ذات الصناعة

هو النقص في اإلمكانیات والقدرات التي تمكن المؤسسة من بلوغ ما تسعى إلى تحقیقه  :لضعف ا .2

 .افسین وما ینعكس بالتالي على مستوى األداء المتحقق فیهاقیاسا بالمن

أو األحداث المحتمل حصولها حالیا أو مستقبال في السوق والتي یمكن هي المجاالت  :الفرص  .3

أن تستثمرها المؤسسة لتحقیق أهدافها عبر إعتماد إستراتیجیة و غالبا ما تقاس الفرص بالعائد 

 .ة أو الحصة السوقیة النقدي المتحقق أو القیمة المضاف

التي تحول دون تحقیق المؤسسة ألهدافها بالشكل الذي تلك العوامل أو األحداث  :التهدیدات  .4

بمقدار النقود التي خسرتها أو في  ،وتقاس تسعى إلیه ویكون لها آثر سلبي على المؤسسة 

  .إنحصار حصتها السوقیة 

                                                             

،مداخلة  )لصناع السیارات TOYOTAحالة تطبیقیة على مؤسسة (لبناء إستراتیجیات التسویق  SWOTالمیزة التنافسیة بإعتماد تحلیل ثامر البكري ،1 
یة المنافسة وإلستراتیجیات التنافسیة لمؤسسات الصناعیة خارج قطاع المحروقات في الدول العربیة ،كلیة العلوم االقتصاد:ضمن الملتقى الدولي الرابع حول 

  .pdf، 12،جامعة العلوم التطبیقیة الخاصة ، عمان ، ص
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في     SWOTجه الرئیسیة بالبحث والتدقیق عند تنفیذ مدخل و مجموعة متنوعة من األ ةالتالی نقاطوضح التو 

    .التحلیل

 التحلیل الداخلي .1

 عناصر الضعف1.1

 عدم وضوح التوجه االستراتیجي.  

 الموقف التنافسي المتدهور .  

 زبائنتسهیالت مهملة لل.  

 نقص الموهبة والخبرة اإلداریة.   

 معدل انجاز ضعیف في تنفیذ الخطط.   

  الضروریة في اإلستراتیجیة العملیة الداخلیةالمعاناة من المشاكل.  

 عدم القدرة على تحویل المتغیرات.  

 عناصر القوة2.1

 الكفاءة الممیزة 

 زبائنمعرفة جیدة بال  

 مهارات تنافسیة جیدة   

 قیادة جیدة للسوق   

 النوعیة العالیة للمنتجات   

 تحسینات على المنتجات إلجراءمتاحة  إمكانیة  

 المصادر المالیة المتاحة 
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  التحلیل الخارجي .2

 التهدیدات1.1

 احتمال دخول منافسین جدد .  

 زیادة مبیعات المنتجات البدیلة.   

 نمو بطيء في السوق .  

  مناوئةسیاسات سعریة .  

 زیادة الضغوط التنافسیة .  

 والموردین زبائننمو قوة المساومة لل. 

  نزبائتغیر أذواق وحاجات ال. 

  الفرص

 الدخول إلى أسواق جدیدة في السوق. 

 إضافة إلى خط المنتج .  

 تنوع المنتجات ذات العالقة.   

 التكامل العمودي إمكانیة .  

 نمو أسرع في السوق .  

 العمل مع شركاء استراتیجیین في میدان الصناعة.    
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  1 : تعریف المیزة التنافسیة

 من المستعملة تلك من فعالیة أكثر جدیدة طرق اكتشاف إلى ةسؤسالم توصل تنشأ بمجرد التنافسیة المیزة"

 عملیة إحداث بمجرد آخر وبمعنى، میدانیا االكتشاف هذا تجسید بمقدورها یكون حیث المنافسین، قبل

  ."الواسع بمفهومه إبداع

  استراتیجیات المزیج التسویقي: لثالثا فرعال

   الخدمة/ استراتیجیة المنتوج: أوال

نها تدرك أن مركزها یرتبط بفعالیتها في ن أللزبائتحاول المؤسسات أن تقترب باستمرار من حاجات ورغبات ا

تعتبر ،عندهم الخدمة/ ن وما تعنیه السلعةلزبائوفقا لوجهات نظر ا الخدمة/تحقیق أهدافها، فیجب أن تهتم بالسلعة

  .الخدمة محور النشاط التسویقي للمؤسسة أي موضوع التبادل بین المؤسسة و أسواقها

 

  2: المزیج الخدمي  

 و الذي یمكن"  مزیج الخدمة"التي تتعامل مع أكثر من خدمة ، یكون لدیها بما یعرف بـ  إن المؤسسة

مجموع الخدمات التي تقدمها المؤسسة الخدمیة في آن واحد، و یتكون من الخطوط التي تندمج :"بأنه  تعریفه

  ". بینهماتحت كل منها مجموعة من الخدمات التي تتصف بدرجة من التماثل و التكامل فیما 

   :بما یلي المزیجو یتمیز 

  عدد الخدمات التي تقدمها المؤسسةویشیر إلى : االتساع 

   یشیر إلى إجمالي عدد الخدمات المقدمة والتي تتكون منها كافة خطوط الخدمات ، :الطول  
                                                             

  .55ص ،  2002اإلسكندریة، الجامعیة، الدار ،تطبیقي منهجاإلستراتیجیة  واإلدارة االستراتیجي التفكیر ،جمال الدین محمد المرسي وآخرون 1 
  
  .73_61، صص  1994، معهد الدراسات المصرفیة، عمان ،األردن،  أصول التسویق المصرفي ناجي معال، 2
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 فإذا كان أحد البنوك یقدم ,و یعني التشكیلة الخدمیة التي یتكون منها خط الخدمة الواحد:العمق

  .الواحد إنما یشیر إلى عمق الخط  فإن هذا التنوع داخل الخط,من نوع من القروض أكثر 

 ن من حیث إستعمالها من قبل یعني درجة الترابط بین مختلف خطوط الخدمة سواء كا :التوافق

   .الذي یطلبها أومن حیث أسلوب توزیعها الزبون

  1 :إستراتیجیة التسعیر: ثانیا

ع الخدمات لحد كبیر كما یظهر بالجدول الثاني مما یدل على إختالف تتباین مسمیات السعر في قطا

  .الظروف و البیئات و المؤثرات المحیطة بقرار التسعیر في المجال اآلخر بقطاع الخدمات

  .أمثلة لمسمیات السعر): 01(جدول رقم 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  .362،ص 2002،الدار الجامعیة، مصر،  إدارة التسویقمحمد فرید الصحن ، :المصدر        
                                                             

  .362،ص 2002،الدار الجامعیة، مصر،  إدارة التسویقمحمد فرید الصحن ،  1

  مجال أستخدمها  التسمیة
  مجال النقل و االتصاالت  التعریفة ،القیمة الثمن ،
  الفحص الطبي  الكشف 

  س و الجامعاتو ر الد  المصروفات
  أعمال السمسرة  العمولة 
  العقارات  اإلیجار 
  المحامات  األتعاب 
  الفنادق و المطاعم  الحساب 

  القروض المالیة  الفائدة 
  خدمات مرور السیارات  الرسوم
  الخدمات المنزلیة و الحرفیة  األجر
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التخیل عند ى أنه من الضروري االعتماد على الخبرة و المهارة و القدرة  عل   Stantonو یري األستاذ

على  زبونیتمیز قرار التسعیر بالحساسیة نظرا لعدم القدرة الكاملة لدى ال ذإ .تحدید أسعار معظم الخدمات

  .التمییز بین الخدمات البدیلة باإلضافة لعملیة المشاركة التي تتم بینه و بین البائع أثناء االستهالك

االقتصادیون أربعة  ظروف  مختلفة  لألسواق في ظل االقتصاد الحر حیث تختلف سیاسات تسعیر  دحدو قد 

  :المنتج تبعا الختالف الظروف وهي

 مكن توفیرها بقطاع الخدمات نظرا لعدم المعرفة الكاملة لدى إن ظروف المنافسة الكاملة ال ی

  .المشترین بكل إیجابیات و سلبیات الخدمات المعروضة

 وكذلك نجد أن ظروف االحتكار الكامل ال تتوفر بقطاع الخدمات إال نادرا.  

  أما ظروف المنافسة االحتكاریة تعتبر هي الظروف األكثر كمنافسة من حیث إعتماد قرار

  .عیر علیها بمعظم قطاعات الخدماتالتس

  وظروف منافسة القلة یمكن مالحظتها بسهولة بالكثیر من القطاعات كالخدمة العالجیة

بالمستشفیات باستثناء المنشات الخدمیة غیر الهادفة للربح،كما نجد أن هدف الربح یكمن وراء 

 .أغلب قرارات تسعیر الخدمات

  1إستراتیجیة التوزیع : ثالثا 

قد یبدوا للوهلة األولى ، أنه بسبب طبیعة الخدمات و خصائصها فإن التوزیع یصبح قلیل األهمیة لدى 

تسویق الخدمات أوضحت أن التوزیع یمثل بعدا هاما في هذا  بالتسویق ، لكن التطورات في مجالمدراء 

   .المضمار

  
                                                             

   .191_  190  ص ناجي معال ، مرجع سبق ذكره ،ص 1
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 :مفهوم التوزیع الخدمي 

الخدمات یكاد یكون واحدا من حیث انه یمثل وسائل یتم من بالرغم من أن مضمون التوزیع في السلع و 

، إال أن العملیة أكثر تعقیدا عندما زبونخاللها إقامة فرصة الحصول على هذه السلع و الخدمات من قبل ال

  .یتعلق األمر بتوزیع الخدمات ، و ذلك نظرا لما تتصف به الخدمات من خصائص فریدة 

أیة وسیلة من الوسائل التي تهدف إلى توصیل الخدمة إلى :" ت تعني فقناة التوزیع ضمن سیاق الخدما

  ".بشكل مالئم و بأكبر إشباع ممكن بصورة تساعد على زیادة التعامل  لزبائنا

  أهمیة التوزیع الخدمي:  

مؤسسة على حد سواء ، و ال زبونتكمن أهمیة التوزیع الخدمي في تحقیق العدید من المنافع بالنسبة لل

لى تحقیق أكبر قدر من إشباع في حیث تسعى المؤسسة إلى تحقیق أهدافها یسعى إ زبونفال حسب هدفهكل 

 :تنفصل عن األهداف التسویقیة لها العامة و التي ال 

  :بالنسبة للمؤسسة  .1

  : و تتخلص أهمیة التوزیع للمؤسسة الخدمیة 

  من تدعیم مركزها التنافسي یؤدي إستخدام إستراتیجیة التوزیع المالئمة إلى تمكین المؤسسة

 .عن مثیالتها بین المؤسسات في إطار المنافسة غیر السعریة 

  تحقیق درجة  ونمو و رفع مبیعات المؤسسة بنسب معینة عن طریق تحسین حصة المؤسسة

 .أكبر من اإلنتشار و التوسع 

 هم بالتعامل معها كسم، لخدمات المؤسسة و ت زبائنالمحافظة على والء ال 
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  تصعید المنافسة من خالل األسعار أو الترویج قد یكون أمرا غیر مرغوب فیه أو غیر إن

أخالقي بالمرة في بعض قطاعات الخدمة كالصحة و التعلیم مما یرفع من أهمیة التوزیع 

 .بالمزیج التسویقي للمؤسسة 

 

   :زبونبالنسبة لل .2

لحاجات  األمثل اإلشباعو التي تمكن من  األربعةالخدمي عموما في تحقیق المنافع تكمن أهمیة التوزیع 

  :، و نوردها فیما یلي  زبائنو رغبات ال

في شكلها النهائي ، فالخدمة قبل أن تصبح  زبونو هي قیمة الخدمة التي یدركها ال:المنفعة الشكلیة  2-1

هو ما یطلق علیه بالمنفعة لزبون كذلك كانت مجرد فكرة ، وعلیه فإن أداءها بالشكل الذي یرضي ا

 الشكلیة للخدمة

احتها في في الخدمة نتیجة توفرها أو إت زبونو یقصد بها القیمة التي یدركها ال:المنفعة الزمنیة   2-2

  .الوقت الذي یطلبها فیه

سب أي في الخدمة نتیجة توفرها في المكان المنا زبونو تعني القیمة التي یدركها ال:المنفعة المكانیة  2-3

  .تى یستفید منها بأقل تكلفة و مجهود ح في أماكن قریبة و مریحة للزبون

ا ، و الناتج عن تفاعل زبائنهو هي القیمة أو اإلنطباع الذي تتركه الخدمة لدى :المنفعة النفسیة  2-4

  .مع أفراد اإلتصال داخل المؤسسة أو مع وسائل دعمها التقني و المادي  لزبونا

  1:إستراتیجیة التوزیع الخدمي و طرقه  

                                                             

  .404_ 400، صص 2008،األردن ، 3،دار وائل للنشر ، طإدارة قنوات التوزیعالضمور،  هاني حامد 1
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تشمل أكبر حصة سوقیة نظرا لكثافة إستخدام المنافذ  وهي) :المكثف ( الشامل إستراتیجیة التوزیع  .1

، و یتعلق األمر هنا بتوزیع  زبونالتوزیعیة المتاحة لعرض الخدمة في المكان و الزمان المناسبین لل

  ...الخدمات المیسرة كالتنظیف  تصلیح األحذیة ، الحالقة 

بإنتقاء أو إختیار عدد معین من المنافذ  المؤسسة تقوم:)رياإلختیا( إستراتیجیة التوزیع اإلنتقائي  .2

  .خدماتها في أماكن جغرافیة معینة لالتوزیعیة 

تقوم على إتباع منفذ توزیعي واحد ، غالبا ما یكون المؤسسة المقدمة للخدمة :إستراتیجیة التوزیع الوحید  .3

  .قة جغرافیة معینة ذاتها ، أو عدد محدود جدا من الموزعین العارضین للخدمة في منط

  قناتین قناة مباشرة و أخرى غیر مباشرة  عبر توزع الخدمة:طرق التوزیع الخدمي. 

تعتبر هذه القناة األقصر طوال ، و األكثر شیوعا ، مما یستوجب إختیار :قناة التوزیع المباشرة  .1

التوزیع المباشر یقوم و في قناة ،  زبون، بعنایة بسبب التالزم بین مقدم الخدمة و ال زبائنال

  :باإلتصال مباشرة بمؤسسة الخدمة من خالل  زبونال

  الحضور الشخصي إلى المؤسسة من أجل إتمام إجراءات اإلستفادة من الخدمة. 

  التیلكس  ،االنترنت،البرید ، الهاتف ، الفاكسالمختلفة اإلتصال بالمؤسسة عبر الوسائل. 

  :القناة أشكاال متعددة من الوسطاء مثل  و تضم هذه:قناة التوزیع غیر المباشرة  .2

  .و هم الشائعون في أسواق الخدمات كوكاالت السیاحة و السفر ،الفنادق : الوكالء  1- 2

و هم الوسطاء المدربون على إنجاز و تهیئة الخدمة و المخولون ببیعها مثل المطاعم و : التجار  2- 2

  .المقاهي 

ن األسواق حیث یجب أن تكون الخدمة مثل سوق ینشأ هذا النوع م: الوسطاء التابعون للمؤسسة  3- 2

  .األسهم أو اإلعالم 
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یعتبر عقد اإلمتیاز من أشهر األسالیب في تمثیل مؤسسة الخدمة ، داخل أو خارج البلد : الممثلون  4- 2

 .، و یقوم الممثل باإللتزام بتوزیع الخدمة تحت النظام التسویقي المرسوم من قبل صاحب اإلمتیاز 

و هم الوسطاء في أسواق تجار الجملة مثل منظموا الرحالت السیاحیة ، خدمات : تجار الجملة  5- 2

  .التنظیف الصناعي 

 .مثل إستیدیوهات التصویر ، تهیئة و تنسیق الزهور : تجار التجزئة  6- 2

  إستراتیجیة الترویج : رابعا 

  مفهوم ترویج الخدمات:  

 حیث لقوة الدافعة للنشاط التسویقيكثیر من الحاالت اهذا العنصر في كونه یمثل في  أهمیةتكمن 

   1.سةن تحقیق أهداف المؤسوالسیاسات واإلستراتیجیات الالزمة بما یمكن م یتطلب تحدید عناصر الترویج

  2 :و على ذلك فالمقصود بالترویج مجموعة الجهود التسویقیة المتعلقة بـ 

ال یكتفي بمعرفة جوهر الخدمة فحسب ، و إنما یحتاج إلى معرفة المزید من المعلومات  زبونفال: اإلعالم  .1

، كما یحتاج إلى نصائح و إستشارات فیما یخص ) الخ ... سعرها ، خصائصها ، مزایاها ، ( عنها 

ادة من العروض الخدمیة المتاحة و إختیار األنسب إلحتیاجاته و إمكانیاته ، وكذا الطریقة المثلى لإلستف

  .الخدمة 

  .بتفضیله هذه الخدمة دون غیرها من الخدمات المنافسة زبونینطوي على تبریر القرار الشرائي لل :اإلقناع  .2

لإلهتمام بالخدمة و ترسیخها في الذاكرة ، مما تقدم نالحظ أن  زبونالتذكیر ضروري جدا لدفع ال: التذكیر  .3

 .الترویج یعتبر نموذجا اتصالیا
 

                                                             

  .53، ص 1987، مركز النشر العلمي جامعة الملك عبد العزیز، السعودیة ،المزیج التسویقي لخدمات البنوكعبد اهللا أبو ركبة وآخرون ،حسین  1
  .405هاني حامد الضمور ، مرجع سبق ذكره ، ص  2
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 جي للخدمات المزیج التروی:  
یطلق مصطلح المزیج الترویجي على مجموعة من العناصر التي تتفاعل فیما بینها لتحقیق األهداف 

المبیعات ،  یع الشخصي ، العالقات العامة ، ترویجاإلعالن ، الب: التسویقیة للمؤسسة ، و هذه العناصر هي 

الدعایة و النشر ، لكن یصعب في مجال الخدمات تحدید مساهمة كل عنصر من هذه العناصر في تحدید 

  1.األكثر المطلوب 

  :یمكن تمثیل عناصر المزیج الترویجي في الشكل الموالي 

  

  عناصر المزیج الترویجي): 01(الشكل 

  

  الرسالة و

  واضحة و 

  مؤثرة

  

  

  

  .300، ص 2006دار الیازوري العلمیة للنشر والتوزیع ،عمان ، ، -مدخل شامل  –األسس العلمیة للتسویق الحدیث حمید الطائي وآخرون ،:ر المصد

 أو الخدمات بواسطة جهة معلومةالسلع وسیلة إتصال غیر شخصیة لتقدیم األفكار أو هو :اإلعالن  .1

  2.و مقابل أجر مدفوع

                                                             

  .305، ص 2000شباب الجامعة ، مصر ، ،مؤسسة -المفهوم واإلستراتیجیة  –اإلدارة التسویقیة الحدیثة صالح الشنواني ،  1
  .  253، ص 2006، دار المناهج للنشر و التوزیع ، عمان ،- المبادئ والنظریة والتطبیق –التسویق المعاصر عبد العزیز أبو نبعة ،   2

الشخصي البیع  

 العالقات العامة

 الدعایة

ترویج المبیعات   

 اإلعالن
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  واألفكار في محادثة أو مقابلة ، أو الخدمة ةالشفهي للسلعالشخصي و التقدیم هو :البیع الشخصي  .2

  1  . لمرتقبین بهدف إتمام عملیة البیعا زبائنبین مندوبي البیع و ال

تحقیق الرضا والتفاهم المتبادل بین  الذي یهدف إلىهي ذلك النشاط المخطط   :العالقات العامة  .3

ج تستند في تنفیذها على مراب ومن خالل سیاسات  سواء داخلیا أو خارجیا هار اهیمؤسسة ، هیئة جمال

 .األخذ بمبدأ المسؤولیة اإلجتماعیة

مجموعة من التقنیات الموجهة إلثارة الطلب في األجل القصیر یرفع مستوى :المبیعات  رویجت .4

  2 .النهائیین أو الوسطاء التسویقیین نالمستهلكیالمشتریات من السلعة أو الخدمة من قبل 

ستها و ایس وتتعلق بأنشطة مؤسسة ما ،أ المجاني ألمور نشرالالدعایة تعني :النشر / الدعایة  .5

ا إلى جماهیر محددة سلفا،ثم العودة بردود عن المؤسسة ملمعلومات المقنعة حمل ایة تستهدف الدعا

 3.لكذ تصاحبالفعل التي 

   المخطط التنظیمي:المطلب الثاني 

نجاح المؤسسة وذلك من خالل كیفیة إدارة رأسمال الفكري الذي یلعب المخطط التنظیمي دورا مهما في 

  المؤسسةهو المحور األساسي في إستمرار وتطور 

  

  

  

                                                             

  .162، ص 1999، ب د ن، تسویق الخدمات المصرفیةعوض بدیر حداد ،  1
دار الیازوري العلمیة للنشر والتوزیع ، عمان ،  ، - أسس ،نظریات،تطبیقات  –الترویج اإلعالن التجاري ، بشیر عباس العالق ، علي محمد ربابعة   2

  . 34، ص 2007
  . 34، مرجع سبق ذكره ، صبشیر عباس العالق ، علي محمد ربابعة  3
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  الموارد البشریة : أوال 

عملیة التأكد من توفر الكمیة أو النوعیة الجیدة من القوى  "تعرف على أنها : تخطیط الموارد البشریة .1

البشریة في المكان والزمان المالئم، والقیام بما هو مطلوب منها من أعمال تتناسب مع احتیاجات 

  1."المؤسسة وتؤدي إلى تحقیق رضا العاملین

عملیة اكتشاف مرشحین للوظائف الشاغرة الحالیة أو المتوقعة في  :استقطاب الموارد البشریة .2

 2.المؤسسة، أي أنها نشاط یقوم على الوصل بین من یبحثون عن الوظائف ومن یعرضونها

 الموارد بإدارة تتعلق التي الحساسة المواضیع أحد البشریة الموارد تحفیز یمثل :تحفیز موارد البشریة .3

 الدور أدوار، فمنها ولعملیة التحفیز عدة العمل، في األفراد أداء تقییم العملیة هذه حیث تمس البشریة،

التحفیز  عملیة خالل من حیث اجتماعي والخبرات، ودور الكفاءات تثمین خالله من یتم االقتصادي الذي

معنویات  تحسین على حفیزالت عملیة تساهم إذ نفسي المحفز، ودور للفرد المعیشیة أوضاع تحسین یتم

مجموعة من المؤثرات الداخلیة والخارجیة التي تدفع " أنه التحفیز على تعریف یمكن. المحفز الفرد

؛ ومن بین "باألفراد إلشباع حاجاتهم المتعددة من خالل إقدامهم على تصرفات وسلوكیات معینة

  3".تقییم أداء الموارد البشریةاألدوات التحفیزیة المؤثرة تدریب وتطویر الموارد البشریة، 

. هي البحث عن الوسائل والبرامج الناجحة في الحفاظ على هذه الموارد:الحفاظ على الموارد البشریة .4

یجاد مناخات العمل  ٕ ومن بین االهتمامات التي شغلت إدارة الموارد البشریة تلك المتعلقة بخلق وا

عداد البرامج العلمیة  ٕ والعملیة الكفیلة بالتخفیف من المخاطر على صحة ونفسیة الصحیة والسلیمة وا

األفراد العاملین بالمؤسسة، إلى جانب معرفة كیفیة بناء عالقات عمل وذلك بتحدید األسس والسیاسات 
                                                             

الملتقى الدولي حول التنمیة البشریة وفرص االندماج في اقتصاد ، )المهارات(إدارة الموارد البشریة وتسییر المعارف في خدمة الكفاءات  صالح مفتاح ، 1
  .12ص ،2004مارس  10 - 09ورقلة، ،المعرفة والكفاءات البشریة، كلیة الحقوق والعلوم االقتصادیة

قسم علوم التسییر، جامعة سعد دحلب، البلیدة،  غیر منشورة ،رسالة ماجستیر،، فعالیة نظام التدریب في تنمیة الموارد البشریة محمد لمین مراكشي،  2
  .17، ص2005

  .28ص، 2002،  منشورات دار النهضة ، بیروت ،إدارة الموارد البشریة من منظور إستراتیجيحسن إبراهیم بلوط ، 3
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التي یجب أن یكون هدفها توضیح عالقات األفراد بالمؤسسات، وأیضا االهتمام باألمور المتعلقة 

  .أوكرهابمغادرة األفراد إما طوعا 

  1الهیكل التنظیمي: ثانیا

یتمیز الهیكل التنظیمي بمبدأ التدرج الذي یحدد العالقات نحو االتجاهات األربعة األعلى واألسفل 

قد یظهر على أساس التسلسل القیادي، وقد یكون على أساس وظیفي یحدد مجاال للحقوق لمختلف , والجانبین

الوظائف فإنه ال یبتعد عن المظهر الهرمي وفیه تتوسع السلطة  إذا كان التنظیم مبنیا على أساس. المناصب

ولكل منصب دور یناسبه من الحقوق والواجبات واالمتیازات  ،والمسؤولیة حسب التدرج في المسؤولیات

تساعد هذه الهیاكل على تفهم التنظیم ومسالك  ،التي تحدد سلوك من یقوم بهذا الدور بشكل رسمي ،وااللتزامات

  .یهاالتصال والمسؤولیة، والرئیس الذي یحاسب أمامه مرؤوسالسلطة و 

الممثل في تحدید المهمات التي ، و تقسیم العمل: تعكس الهیاكل التنظیمیة خمس جوانب أساسیة وهي

نوع ، ثم وتحدید المسؤول أمام اآلخر هماقصد التمییز بین معرفة الرؤساء والمرؤوسین، و یختص بها التنظیم

قطاعات العمل أو النشاط ، مع تبین مختلف المهاملإنجازه قصد توضیح نطاق المسؤولیة العمل الذي ینبغي 

تمثیل ذلك في خریطة تجمع كل األنشطة للتنظیم، على األساس الوظیفي أو اإلقلیمي أو و  ، وأسلوب تكوینها

سألون أمام شخص فكل األفراد الذین ی ،المستویات التنظیمیة أو اإلداریة األخرى، مع تعین غیره من األسس

  .واحد هم في نفس المستوى اإلداري بصرف النظر عن موقعهم في الخریطة التنظیمیة

  أشكال الهیاكل التنظیمیة 

 المؤسسات،في معظم  االشائع استخدام الشكل وهو: الهیكل التنظیمي على أساس الوظائف .1

یعتمد على تقسیم أوجه النشاط بالمؤسسة إلى إدارات  همبدأ التخصص في المهام إنیرتكز على 
                                                             

، رسالة دكتوراه ،غیر منشورة ، قسم  رسم مالمح نموذج للتسییر اإلستراتیجي لعینة من المؤسسات اإلقتصادیة وفق التنظیم الشبكيعیسى ،  بهدي 1
  .113ـ111، صص  2005التسییر، كلیة العلوم اإلقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر ، جامعة الجزائر ،
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كل منها تحت إشراف مسؤول یقوم بأعباء اإلدارة ویخضع إلى إشراف المدیر العام ویشغل هؤالء 

من  بدورهاوتتكون كل إدارة  .المؤسسة لمدیر العام في مختلف شؤونااألشخاص مناصب نواب 

مكن هذا النوع من جمع األعمال المتشابهة مع فكل یحتاج إلى خبرات ومهارات خاصة ی ،أقسام

  .بعضها البعض في صورة أقسام

إن هذا التنظیم عادة ما یتم استخدامه عندما یكبر حجم  :الهیكل التنظیمي على أساس المنتجات .2

وتتسع عملیاته باإلضافة إلى تأثیر نطاق اإلشراف في الحد من قدرات المدیرین حیث  ؤسسةالم

ویتم أیضا استخدام هذا التنظیم في حالة إنتاج أكثر من  ،تعقد العمل اإلداريیؤدي كل ذلك إلى 

  .سلعة واختالف وتباین السلع والمنتجات

یستخدم عندما تكون األنشطة المتعلقة بالمؤسسة موزعة  : الهیكل التنظیمي على أساس جغرافي .3

فیكون التنظیم جغرافیا فقط على أساس أن الموقع هو االعتبار المبدئي في تحدید  ،في عدة مناطق

وتجمع كافة الوظائف في كل منطقة في وحدة تنظیمیة ویدیرها مدیر  نالتنفیذییوتمییز مسؤولیات 

 . اوخططه ؤسسةوفقا للظروف السائدة في المنطقة وعلى ضوء أهداف وسیاسات الم

نشاط المؤسسة لتلبیة  في حالة توجیهیستخدم  : زبائنس فئات اللتنظیمي على أساالهیكل ا .4

وحتى تتمكن المؤسسة من إعطاء االهتمام الكافي زبائن،رغبات واحتیاجات مجموعة متباینة من ال

فإنه عادة ما نلجأ الستخدام هذا النوع من التنظیم الذي یبنى على أساس  زبائنلكل نوع من ال

شباع رغباتهم ومتطلباتهم على أساس دراسة خصائصهم  ئنزباإرضاء كل فئة من فئات ال ٕ وا

 .واحتیاجاتهم ورغباتهم وتصمیم األنشطة التسویقیة وبناء اإلدارات واألقسام على ضوء ذلك

شیوعا في المؤسسات  الهیاكل أكثرمن الهیكل التنظیمي المركب یعتبر :الهیكل التنظیمي المركب  .5

إن كل مؤسسة تختار المزیج المالئم لطبیعة عملیاتها ، ویتمیز بإتباع أكثر من أساس واحد. عموما
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وذلك وفقا لطبیعة ظروفها البیئیة الداخلیة والخارجیة لها، من عوامل  ،وأنشطتها ومدى تنوعها

 .وتغیرات

لتنظیم هو أن بعض األفراد یتلقون إن الصفة الممیزة لهذا ا  : المصفوفاتالهیكل التنظیمي  .6

ولذا فانه  ،التعلیمات من مدیرین بدل مدیر واحد كما هو معتاد في األسلوب التقلیدي في التنظیم

وتطبیق  ما ینتج عنه مرونة في التنظیمم ،توجد سلسلة دائریة من السلطة بدل من السلطة المعتادة

دارات المشروعاتهذا التنظیم یتطلب قدرا كبیرا من التنسیق بین اإل ٕ   .دارات الوظیفیة وا

  1الطاقة اإلنتاجیة: ثالثا 

 ةاإلنتاجیتخطیط الطاقة  تعریف .1

 ،ة ما لتلبیة حجم الطلب المتغیر على منتجاتهاؤسسهي عملیة تحدید القدرة اإلنتاجیة المطلوبة من قبل م

ة انجازه، خالل ؤسسهي الحد األقصى لمقدار اإلنتاج الذي باستطاعة الم" الطاقة اإلنتاجیة"لذلك فان 

  .فترة زمنیة محددة

، عدم زبائنة وحجم الطلب على منتجاتها من قبل الؤسسوینتج عن التفاوت بین الطاقة اإلنتاجیة للم

لذلك فان هدف تخطیط الطاقة اإلنتاجیة هو التقلیل إلى أدنى حد من  ،كفاءة استخدام الموارد اإلنتاجیة

ة من خالل إدخال تحسینات على مؤسسویمكن تحقیق أفضل استخدام للقدرات المتوفرة لل. هذا التفاوت

  . الفعالیة الكلیة للمعدات الكلیة

  

  

  
                                                             

عمال، ، مجلة أكادیمیة نصف سنویة ،قسم إدارة أ دراسة تحلیلة لواقع عملیة تخطیط الطاقة اإلنتاجیةغسان قاسم داود الالمي ،حیدر عبد الصاحب ،  1
  . 5_ 3، صص  2007، 3، العدد 1كلیة اإلدارة واألعمال ، جامعة البصرة ،المجلد 
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 التصنیفات الرئیسیة لتخطیط الطاقة اإلنتاجیة  .2

لتلبیة الطلب غیر  أوزیادة الطاقة اإلنتاجیة تحسبا لزیادة الطلب، وتشمل : إستراتیجیة االستباق 2.1

والعیب . ةؤسسوتهدف هذه اإلستراتیجیة إلى جذب الزبائن بعیدا عن المنافسین للم ،المتوقع

 . لفة الذي یشكل تك با ما تؤدي إلى فائض في المخزونالمحتمل لهذه اإلستراتیجیة هو أنها غال

ة بأقصى طاقتها اإلنتاجیة عند زیادة الطلب على ؤسسإلى عمل الم یشیر: إستراتیجیة التأخر 2.2

هذه اإلستراتیجیة أكثر تحفظا من األولى، ألنها تقلل من حدوث الفواقد، ولكنها قد  ،منتجاتها

  . تؤدي إلى فقدان الزبائن

لب على منتجات زیادة الطاقة اإلنتاجیة بمقادیر قلیلة تحسبا الحتمال زیادة الط: إستراتیجیة التوافق 3.2

 هذه وهذه اإلستراتیجیة أكثر اعتداال من سابقاتها، لذا فإنها تسمى أیضا بإستراتیجیة المعدل. ةؤسسالم

 . .إستراتیجیة تحتفظ بالزبائن وتقلل الفاقد

  إختیار الموقع:  رابعا

 1إختیار الموقعتعریف  .1

ستمراریتها إأهمیة قصوى، نظرا الرتباطه بوجود المؤسسة و  ور الموقع یعد قرارا إستراتیجیا ذإن اختیا 

، ویتصف هذا العامل بعدم مرونته لذا یتطلب القیام بدراسة الجدوى االقتصادیة للموقع وتحدید معاییر 

التي ترتكز أهمیتها ودرجة تأثیرها على عامل التكلفة باإلضافة إلى عوامل ) اقتصادیات الموقع(اختیاره 

المعاییر التي یتم دراسـتها تتعلق بتوفر المواد واألیدي العاملة وتكلفتها ، قرب األسواق، أخرى، فنجد 

  ...).شبكات الطرق، الطاقة، االتصاالت، األمن (الهیاكل القاعدیة 

                                                             

،رسالة ماجستیر ، غیر منشورة ، قسم العلوم اإلقتصادیة ، كلیة العلوم اإلقتصادیة  المحاسبة التحایلة كأداة لتخطیط و مراقبة اإلنتاجطویبیة أحمد ، 1
  .16- 15،صص 2003ائر،والتجاریة وعلوم التسییر ، جامعة الجز 
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وأهمیة الموقع یتم دراستها من حیث تكلفة النقل، المواد، األیدي العاملة وموقعه من األسواق، نظرا الختالف 

   .التكالیف من موقع آلخر

   1 :التخطیط الداخلي للمصنع    

بعد إنجاز المصنع تأتي مرحلة التخطیط الداخلي للمصنع التي تعد مرحلة مهمة في إتمام المشروع   

والبدء في العملیة اإلنتاجیة، ویتجسد ذلك في النشاط الذي یهتم بالتنظیم الداخلي للمصنع من حیث 

یخضع  إذ كان مهامها كمراكز إنتاج أو خدمات، وترتیب اآلالت داخل األقسامتعیین األقسام وتحدید 

إلى نوع النظام اإلنتاجي المطبق، وكذلك تحدید مساحات التخزین واالستالم والشحن ونقاط المراقبة 

  .)شراء، إنتاج، توزیع(المتعلقة بكل المراحل 

یة اإلنتاج وتتحدد فعالیته في مدى تحقیق الكفایة إن أهمیة التخطیط الداخلي للمصنع تظهر بعد البدء في عمل

  :یوجد نوعین للتخطیط الداخلي للمصنعخفیض الوقت الالزم لكل العملیات اإلنتاجیة المثلى عن طریق ت

على أساس العملیة اإلنتاجیة وذلك بتجمیع اآلالت المتشابهة في قسم معین  یتم: التخطیط الوظیفي 2.1

  .قسم إلى آخر حتى تتم عملیة إنتاجها وبالتالي فإن المنتجات تمر من

ویتم تنظیم اآلالت  في األقسام على أساس نوع المنتج، فنجد كل اآلالت موضوعة  : التخطیط السلعي 2.2

  .نتج معـینفي قسم معین خاصة بإنتاج م

   المخطط القانوني: المطلب الثالث 

. القانوني وهذا لما یعكسه على مستقبل مشروعه هاشكلد یقبل تحدأن ینشأ مؤسسته  لحامل المشروع یمكن ال

عقد یلتزم بمقتضاه شخصان أو أكثر بان یساهم كال منهما بحصة من "حیث یعرف الشكل القانوني للمشروع 

  1"مال أو عمل على أن یقتسما ما ینتج ومن ربح أو خسارة

                                                             

  1علي الشرقاوي ، إدارة النشاط اإلنتاجي ، الدار الجامعیة ، بیروت،1995، ص79. 
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  المعیار إلى ثالث أصناف وهيتنقسم المؤسسات حسب هذا : 2 تصنیف  وأشكال المؤسسات في الجزائر:  أوآل

  .مختلطةمنشآت  و عمومیةومنشآت  خاصةإلى منشآت  تنقسم: حسب الملكیة .1

التي لها نفس النشاط الرئیسي أو ما  ؤسساتوهي مجموعة الم :تصنیف حسب النشاط االقتصادي  .2

  .یسمى بالقطاع االقتصادي

  تصنیف حسب الشكل القانوني: ثانیا

باعتبار إن للشكل القانوني أهمیة  أهم األمور التي یجب أن یعرفها حامل المشروع یعتبر الشكل القانوني من

التعرف على مختلف أشكال  أوالولكن قبل اختیار أي شكل من أشكال المؤسسات یجب .بالغة في حیاة المشروع

المؤسسات ، ووفقا لمعیار الشكل القانوني یمكن التمییزیین مختلف المؤسسات حسب عدد األشخاص الذین 

  .یوظفون أموالهم، وعلیه یمكن التمییز بین المنشآت الفردیة و المنشآت التي تأخذ شكل الشركة

ئوال مسؤولیة غیر محدودة عن كل هي كل مشروع یملكه شخص واحد ویكون مس: المنشآت الفردیة .1

كما له أن یتحصل على . التزاماته، وهو بذلك یتحمل كامل األخطار التي یتعرض لها هذا المشروع

لها أسماكماله میزة تتمثل في عدم وجود قیود على ر ح والعوائد التي یحققها المشروع جمیع األربا

   .ا فتصفى و یشهر إفالسها بإفالسههالتأسیسي وهي تكتسب األهلیة التجاریة من أهلیة مالك

نتیجة لعجز الموارد الفردیة عن تمویل بعض المشاریع وذلك لحجمها الكبیر، مما یتطلب :الشركات .2

اجتماع أكثر من شخص برأس مال معقول لتمویل تلك المشاریع، ومن هنا جاءت الحاجة الى تكوین 

ساسین ؛ شركات األموال و شركات تم تقسیم الشركات إلى نوعین أ الشركات بمختلف أنواعها

 .األشخاص

                                                                                                                                                                                                          

  . 1، ص1997األردن، دار المسیرة للنشر و التوزیع ، ، )أموال- أشخاص(محاسبة الشركات وائل عودة العكشة و أخرون،   1
   .15-13،صص 2008، دار المعلم ،عنابة ، تمویل المنشآت اإلقتصادیةأحمد بوراس،2 
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تقوم على أساس شخصیة الشركاء و الثقة المتبادلة  أيتركز على االعتبار الشخصي، :شركات األشخاص.أ

بینهم، ولیس على ما یقدمه الشركاء من مساهمات مالیة، كما تتمیز بعدم محدودیة خطر توظیف األموال 

  .شركات المحاصةو  شركات التوصیة باألسهمو  التضامنشركات :وهي تأخذ األشكال التالیة 

یرتكز هذا النوع من الشركات على أساس االعتبار المالي أهم ما یمیز هذا النوع من  :شركات األموال.ب

الشركات هي توزیع المخاطر بین عدد كبیر من المساهمین كما تقتصر مسؤولیة كل واحد من المستثمرین 

  1 :مال وهي تتضمن أربعة أنواع كالتاليالغیر على مقدار مساهمته في رأس اتجاه بالنسبة اللتزامات الشركة

شركة وحیدة   و SARL شركات ذات المسؤولیة المحدودة  و شركات التوصیة البسیطة و شركة المساهمة

 .EURLاألسهم ذات المسؤولیة محدودة 

  2العوامل المؤثرة في اختیار الشكل القانوني :رابعا

حامل توجد العدید من العوامل التي تؤثر في اختیار الشكل القانوني المناسب المؤسسة المنشأة، لهذا یجب على 

الكفء أن یكون قد أخذ في حسبانه هذه العوامل لتحدید المؤثرات ودورها في وأهمیتها بالنسبة المنشأة  المشروع

  : ار الشكل القانوني للمؤسسات وكاالتيحالیا ومستقبال ویمكن استعراض أهم تلك المؤثرات في اختی

 فرادألل ني بالتوجه االستراتیجي الذيیتأثر اختیار الشكل القانو  :الرؤیة و الرسالة و األهداف اإلستراتیجیة 

المالكون أو المؤسسون لهذا العمل الصغیر،فإذا كان المشروع یهدف إلى التوسع والتطور وزیادة نموه  أو

 .مناسبة لذلك فإن هناك أشكال قانونیة

  له رغبة  حامل المشروعفإذا كان  :في السیطرة على العمل و أسلوب وطرق إدارته الرغبة لدى المالك

 .قانوني المالئم لهة الفردیة هي الشكل الؤسسالمف املة و التحكم العالي في اإلدارةفي السیطرة الك

                                                             

، األیام العلمیة الدولیة الثالثة حول المقاوالتیة ، متابعة مخطط األعمال من فكرة إلى إنشاء المؤسسة أو إستئناف نشاطهاعمر قرید و العید قریشي،  1 
   2012جامعة محمد خیضر بسكرة ، 

   134،135طاھر محسن ،مرجع سابق ،ص   2
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 امتیازات أو غیر ذلك لبعض األشكال في معظم دول العالم تعطى القوانین الضریبیة : هیكل الضرائب

القانونیة لتسهیل إقامتها، فیالحظ وجود إعفاءات ضریبیة تشجع المستثمرین للدخول في قطاعات و أشكال 

  .قانونیة معینة

 عندما یكون رأس مال محدود أي تمویل :  ةؤسسالمتطلبات المالیة وحجم رأس المال المطلوب لقیام الم

ي ما مناسب ، ویصار إلى شكل الشركات المساهمة عند طرح أسهم لالكتتاب فردي یكون الشكل القانون

المحدود، وفي الغالب فأن النسبة العظمى من المؤسسات الصغیرة والمتوسطة هي شركات فردیة أو 

  .تضامنیة

 إذ نجد أن هناك بعض :المخاطر المحتملة من العمل و درجة تحمل المسؤولیة من قبل المالك أو المالكین

  .أخرى األعمال في حین تكون المخاطر أقل و عمال تتطلب مخاطرة عالیةاأل

 المدة الالزمة إلقامة العمل ومدى الحاجة الستمراریة هذا العمل ألمد طویل، إن الشركات المساهمة هي 

جراءات التكوین والتأسیس أكثر تعقیدا، عكس الشركات الفردیة التي  ٕ شركات أموال ذات عمر طویل وا

تحتاج إلى إجراءات التأسیس بسیطة  وسهلة یضمن لها العیش و االستمرار ألجال أقصر من شركات 

  .المساهمة 

 ین الشركات و األعمال تحدد القانون التجاري المعمول به وكذلك قوان ةوالقوانین السائد يالتدخل الحكوم

في الغالب الشكل القانوني المسموح به للعدید من األعمال ویأتي هذا في إطار توجیه المستثمرین ورجال 

  . واالجتماعي في الدولةمهمة المرتبطة بالواقع االقتصادي و إلى مراعاة العدید من العوامل ال األعمال

 لألعمال الصغیرة  حامل المشروع هنا یحاول :ي اقتصاد البلداألشكال القانونیة و التنظیمیة السائدة ف

 .والمتوسطة تقلید ما هو موجود وناجح في السوق الوطنیة والمحلیة
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 هذا العامل یهدف إلى التفكیر بمستقبل المؤسسة من حیث نقل الملكیة، هناك بعض  :خطط التتابع اإلداري

الملكیة من شخص إلى أخر وضمن إجراءات بسیطة األشكال الملكیة تمتاز بسهولة عملیة تحویل 

 . وواضحة

  المخطط المالي :المطلب الرابع 

أهم عناصر مخطط األعمال ألن بدون الحصول على التمویل الكافي  هو األخیر منیعتبر المخطط المالي 

  .لتلبیة احتیاجات المالیة الضروریة، فلن یرى المشروع النور ولو كان ناجح نظریا

  المخطط المالي ریفتع:أوآل 

وعلیه یهدف المخطط المالي . یسمح بتقییم طبیعة وحجم التمویالت الضروریة وتبریر طلب التمویل"یعرف بأنه

  1"إنشاؤهاراد إلى عرض هیكل حاجات التمویل للمؤسسة الم

  ".المالیةالحصول على األموال من مصادرها المختلفة فقط، وهو جزء من اإلدارة "یعرف التمویل على أنه 

  2مصادر التمویل : ثانیا       

ینبغي علینا تحدید االحتیاجات المالیة للمؤسسة لنقوم باإللمام بطبیعة األموال التي نحتاج إلیها، حتى نتمكن    

من تحدید أنواعها والبحث عن المصدر المناسب الذي نستخدمه للحصول على هذه األموال، وعندما نحدد 

مكن أن یغطى بمصادر داخلیة وجزء أخر االحتجاجات المالیة یتضح لنا أن هناك جزء من هذه االحتیاجات ی

یجب توفیر أمواله من مصادر خارجیة، ومن خالل ما سبق یتضح لنا أن هناك مصدرین للتمویل مصادر 

  . داخلیة وخارجیة

                                                             

  . 09الطاهر ، مرجع سابق ،ص لطرش   1
كلیة  ، دورة تدریبیة حول تمویل المشروعات الصغیرة والمتوسطة،أفاق تمویل و ترقیة المؤسسات الصغیرة والمتوسطةرابح خوني،  رقیة حساني،  2

  .112ص  ،2003 يما 28 - 25، التسییر ،سطیف علومالتجاریة و االقتصادیة و 
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یقصد بالتمویل الداخلي المتولد عن عملیة الجاریة للمؤسسة أو من مصادر عرضیة  المصادر الداخلیة .1

  .ة بالنسبة للمؤسسة بأخذ التمویل الداخلي صورة التمویل الذاتي دون اللجوء إلى مصادر خارجی

 المؤونات  اإلهتالكات، تتمثل في األرباح المحتجزة،: مصادر التمویل الذاتي  

هي عبارة عن ذلك الجزء من الفائض القابل للتوزیع الذي حققته الشركة من ممارسة  :األرباح المحتجزة .1

نشاطها خالل السنة الجاریة أو السنوات السابقة ولم یدفع في شكل توزیعات والذي یظهر في المیزانیة 

العمومیة للمؤسسة ضمن عناصر حقوق الملكیة تقوم الشركة بتخصیص جزء من ذلك الفائض في عدة 

  .بات مستقلة یطلق علیها اسم احتیاطي حسا

یعرف االهتالك على أنه طریقة لتجدید االستثمارات ، أي أن الهدف من حساب اإلهتالكات هو : االهتالك .2

  .ضمان تجدید االستثمارات عند نهایة عمرها اإلنتاجي

األعباء والخسائر  تعرف المؤونة على أنها انخفاض من نتیجة الدورة المالیة ومخصصة لمواجهة: المؤونات .3

 .المحتملة الوقوع أو األكیدة الحصول

تحتاج المؤسسة إلى تمویل خارجي مهما كانت طبیعتها، حیث اعتمادها على  المصادر الخارجیة  .2

المصادر الداخلیة غیر كافي لتغطیة حاجاتها، واختالف الحاجات من مؤسسة إلى أخرى حسب حجم 

أخرى حسب حركیة المحیط االقتصادي، فالمصادر  المؤسسة ونوع نشاطها من جهة ومن جهة

الخارجیة للتمویل هي تلك األموال أو الموارد التي تحصل علیها المؤسسة من الغیر لتمویل احتیاجاتها 

  وتنقسم هذه المصادر إلى

  وتتضمن :مصادر التمویل قصیرة األجل 2.1

  یقصد باالئتمان التجاري قیمة البضاعة المشتراة   )االئتمان المقدم من الموردین(االئتمان التجاري

  1.على الحساب بغرض بیعها 

                                                             

 .07، ص1998، منشاة المعارف للنشر ،اإلسكندریة، 02، الجزء الحدي في مجال مصادر التمویلالفكر منیر إبراهیم  هندي،   1
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 التي یتحصل علیها المستثمر أو المؤسسة من ) السلفیات(یتمثل في القروض : االئتمان المصرفي

  .1البنوك ویلتزم بسدادها خالل فترة زمنیة معینة ال تزید عادة عن سنة واحدة

یعرف التمویل متوسط األجل بأنه ذلك النوع من القروض الذي یتم  :مصادر التمویل متوسطة األجل 2.2

  سنوات،وینقسم هذا النوع من القروض إلى 10سداده خالل فترة تزید عن سنة وتقل عن 

 یستعمل هذا النوع من القروض في تمویل األصول الثابتة التي ال   :القروض المباشرة متوسطة األجل

  .2تسنوا 10یتجاوز عمرها االقتصادي 

 في السنین األخیرة ظهر اتجاه نحو استئجار هذه العقارات والتجهیزات بدال من  :التمویل باالستئجار

شرائها،فبعد أن كان االستئجار مقتصرا على األراضي والمباني فقد أصبح یشمل جمیع األصول تقریبا 

   .3 )المنقولة والغیر منقولة(

سنوات ولیس له حد  7سنوات أو  5التمویل طویل األجل عنتزید مدة 4 :األجل مصادر التمویل طویل 2.3

  .سنة وأكثر ویضم أموال الملكیة واألموال المقترضة 20أفضل إذ یمكن أن یصل إلى 

 ة مساهمة ویتم مؤسسالسهم هو عبارة عن حصة متساویة من رأسمال ال: التمویل بواسطة األسهم

  .ة تسمى السهم تحمیل قیمة االسمیةالتنازل عنه ألي شخص مكتتب مقابل الحصول على وثیق

 وینقسم إلى :االقتراض طویل األجل:  

هي األكثر شیوعا كمصدر من مصادر التمویل طویل األجل، ویحصل علیها :القروض المباشرة طویلة األجل 1

سنة 20سنة ویمكن أن تصل إلى  10- 15مباشرة من البنوك أو المؤسسات المالیة المختصة، ومدتها تتراوح بین 

  .من المصاریف االستثماریة  %70أما حجمها فیجب أن ال یتجاوز 
                                                             

 .  227، ص 2007، دار المسیرة للنشر والتوزیع ، األردن ، مقدمة في اإلدارة المالیة المعاصرةدرید كامل آل شبیب ،  1
  .124، ص مرجع سابق ذكرهرابح خوني، رقیة حساني،  2
، ملتقى  B C R االئتمان االیجاري كطریقة حدیثة لتمویل المؤسسات الصغیرة والمتوسطة مع دراسة تطبیقیة لمؤسسة قطاف لیلى، بوسعیدة سعدیة،  3

  .457، ص 2003ماي  28 -25دولي حول تمویل المشروعات الصغیرة و المتوسطة و تطویر دورها في االقتصادیات المغربیة ، جامعة سطیف، 
 .109-103ص ص  ، مرجع سبق ذكره،خوني، رقیة حساني رابح 4
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تعتبر السندات جزء من القروض طویلة األجل تصدرها المؤسسات بهدف الحصول على أموال :السندات 2

  .لتمویل نفقاتها االستثماریة والتشغیلیة

  المیزانیة: رابعا   

  1.عناصر الخصوم  األصول وتصف المیزانیة بصفة مفضلة عناصر : تعریف المیزانیة 

  )01(وسیتم عرض شكلها في الملحق رقم 

 هي وثیقة تحتوي على بیان تعدادي مقارن لنفقات و إیرادات خالل مدة  الموازنة التقدیریة

 2.زمنیة تقدر بسنة 

 هو بیان ملخص لألعباء و المنتوجات المنجزة من الكیان خالل : جدول حسابات النتائج

أو تاریخ السحب ،ویبرز النتیجة یأخذ في الحساب تاریخ التحصیل  السنة المالیة ،وال

 3.الصافیة للسنة المالیة الربح أو الخسارة

  )02(وسیتم عرض شكله في الملحق رقم 

 

 

                                                             

  .2007،دار بلقیس للنشر والتوزیع ،الجزائر ، النظام المحاسبي المالي الجدیدك،.د.ب  1

  
  .255، ص  2009، مؤسسة شباب الجامعة ،اإلسكندریة ،  أساسیات في إقتصاد المالیة العامةخبابة عبد اهللا ،  2
   ص، النظام المحاسبي المالي الجدید نفس المرجع السابق ،   3 
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  :الخالصة

عداد إستراتیجیة  ناجحة لیس باألمر السهل حیث یتطلب إعدادها تفكیرا مسبقا وتحلیال معمقا إل 
لعوامل المحیط الخارجي و عوامل المحیط الداخلي لذلك البد من لحامل المشروع إعداد مخطط 

یمكن أن الجوانب المختلفة للمشروع واإلحاطة باألخطار التي  أعمال جید یسمح له بدراسة
تواجهه ، حیث یعتبر مخطط العمال بمثابة خریطة الطریق تساعده على تحدید المسار المتبع 

  .لتحقیق األهداف المسطرة للمشروع
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  :وكاالت األسفار و السیاحة 

أفریل سنة  4الموافق ل 1419ذي الحجة عام  18مؤرخ في  06 - 99رفها القانون الجزائري رقم ع       

كل مؤسسة تمارس بصفة دائمة نشاط سیاحیا یتمثل في بیع مباشر أو غیر مباشر "على أنها  1999

قامات فردیة أو جماعیة وكل أنواع  الخدمات المرتبطة بها  ٕ   ."رحاالت وا

  

ي عدة مراحل من حیاة المؤسسة، أثناء إنشاء المؤسسة، أو من أجل التوسع خطط األعمال فمستعمل ی

والتطویر لمؤسسة موجودة من قبل ، كالدخول إلى البورصة أو في بعض العملیات االستثنائیة التي تمس 

ختلف باختالف الحالة أو الوضعیة التي هي یطط األعمال خمرأسمال المؤسسة، ولهذا نجد أن مساهمة 

  دون أن ننسى بأنه ال یوجد شكال معین لجمیع المؤسسات.المؤسسة والهدف المراد تحقیقهعلیها 

 .لذا تم إختیارنا لهذا الشكل لسهولته و مالئمته للتطبیق 
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خطط األعمالم  
استئناف          إنشاء            

 

 طبیعة المشروع

وكالة          

 

 العالمات التجاریة

فردیة) مؤسسة (شركة          

 

         EuRL                    

 الشكل القانوني

أخرى   مؤسسة تجاریة          مؤسسة حرفیة           

 

استئناف           إنشاء            

الخدمات: )النشاط(قطاع العمل   

 

 نوع المشروع

  وصف خدمات الوكالة

  التذاكرحجز 

  الفنادق في حجز  

    تنظیم رحالت ،عمرة. 

  إعداد ملف التأشیرات 

  قیام بمعامالت كراء السیارات. 

 النشاط

جماعات          أفراد       محترفون                  الزبائن  
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  للخواص فقط بل حتى المؤسسات ال تقتصر الخدمات المقدمة 

دج   رقم األعمال 8536800

  

 

هو وكالة تتضمن  كل أعمال الوكاالت العادیة إضافة إلى تقدیم : اختیار المشروع/المشروعوصف 

  .مثل تقدیم نصائح للزبائن بخصوص للرحاالت :  إستشارات سیاحیة

  :من أسباب إختیار هذا المشروع

I. األسباب الذاتیة: 

 جال سیاحيمال(جال مال هذاو حتوجه نال.( 

II.  األسباب الموضوعیة: 

  العرض أقل من الطلب كما ونوعا: كتفاء السوقي اإلعدم  . 

 تشجیع الدولة لمجال السیاحة   . 

  2025- 2012والیة بسكرة من بین القرى السیاحیة المسطرة للمخطط السیاحي.    
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 كفاءات

 التقنیات  ستستخدم الوكالة التكنولوجیا  

سییر أعمالها بالمشاركةتعتمد الوكالة في ت  التسییر 

 

 الســـــــــــــــــوق .1

من كل األعمار  األفراد من طرف الوكالة بدرجة أولىالسوق المستهدف : التقسیم/السوق المستهدفة

     لوالیة  بسكرةداخل المؤسسات مثل المدارس و الجماعات  وبدرجة ثانیة  والفئات المجتمع

  السوق التنافسیة

 16وكاالت من بین  03التي تعمل في نفس الصنف هي  الوكاالت داخل القطاع : السوق التنافسیة

  .  على الوسائل الحدیثة في إستقطاب الزبائنال تعتمد الوكاالت  وكالة باإلضافة إلى أن 

 األمالك الخاصة األموال الحاضرة   

 المالیة األموال سائلة  

لحم    العقاریة 

 تجهیزات مكتبیة  

 حافلة وسائل النقل

 األخرى
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  "السیاحة اإلستقبالیة"و "السیاحة الوطنیة"هي الوكاالت التي تنشط بصفة رئیسیة في " :أ" صنف

  "السیاحة الموفدة للسواح"هي الوكاالت التي تنشط بصفة رئیسیة في  " :ب"صنف 

  :جمیع الوكاالت هي كالتاليبین من بین نقاط القوة المشتركة 

  .بالسوققوة العالقات والمعرفة الجیدة :الخبرة   

  . زبائنمعرفة جیدة بال  

   .المالیة المتاحة المصادر توفر 

  :أما بالنسبة لنقاط الضعف فهي كالتالي

غیرت  03أن هناك  تغییر السوق لبعض الوكاالت ودلیل على ذلك عدم وضوح التوجه االستراتیجي

  . نشاطها

  .)الیهتمون برضا الزبون(  للزبائن تسهیالت مهملة

  .لصقات الحائطیةعلى التكنولوجیا في جلب الزبائن واإلعتماد على وسائل اإلشهار مثل المعدم اإلعتماد 

  . طرف المسیر فقط تخاذ القرار یكون منإ

  تحدید الزبائن والموقع الجغرافي

  : تحدید الزبائن والموقع الجغرافي
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و  خارج الوالیةوذلك بإبرام عقود مع وكاالت أخرى  یات األخرىتستهدف الوكالة سكان والیة بسكرة وال

 .الوالیة  داخل التي تقام...و الندواتالمؤتمرات كذلك 

  التطور

من مدیریة السیاحة نالحظ من خالل المعلومات المتحصل  : )القدرة الشرائیة/الزیادة في العدد (التطور 

وذلك للعدید من أسباب منها إهتمام الدولة % 1.33بنسبة لوالیة في نمو السوق السیاحیة  أنلوالیة بسكرة 

داخل المجتمع أما بالنسبة للقدرة الشرائیة في تحسن  بروز الوعي السیاحي لبعض األفراد بهذا المجال و

    .عن ذي قبل  

 07بین والیة بسكرة من   )VTE(من بین القرى السیاحیة لإلمتیاز : تحدید التطورات الممكنة في السوق

  . لذلك المسطرة )POT(السیاحیةأقطاب 

  .تشجیع  الدولة للسیاحة الصحراویة

 .زیادة الوعي لألفراد بأهمیة السیاحة الوطنیة
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  حواجز الدخول

حواجز الدخول إلى هذا السوق لیست بعالیة إال تلك المتعلقة  بالشروط القانونیة وهي أن یكون صاحب 

ثالث سنوات متتالیة ،منها سنة كإطار أو ما  إثبات أقدمیةمتحصل على شهادة التعلیم العالي، مع الوكالة 

  .یماثله في المیدان السیاحي 

أو أن یكون متحصل على شهادة تقني سامي، مع إثبات أقدمیة ثالث سنوات متتالیة ،منها سنتان كإطار 

  . أو ما یماثله في المیدان السیاحي 

  .في المیدان السیاحي یماثله  كإطار أو ماأو تكون لدیه أقدمیة عشر سنوات منها خمس سنوات 

  

  المنافسة

  :  المنافسة

والمتمثلة في تنظیم رحاالت وغیرها  "أ"وكاالت تعمل في الصنف  03هناك : بالنسبة للمنافسة المباشرة 

  .من أعمال 

سیتم اإلتفاق مع عدة جمعیات بشأن السیاحة  فهناك عدة جمعیات: للمنافسة غیر المباشرة أما بالنسبة

   .الداخلیة لبعض األماكن

وهذا المشكل یمكن أن یواجه الوكالة مستقبال ألن  الوكاالت التي تنشط تحت إسم وكالة متعددة الخدمات

  سوق حالیا التحتوي على مثل هذه الوكاالتال
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  رقم األعمال  نوع المنتوج ووصفه  الموقع  المؤسسة

الزیبان للسیاحة وكالة 

  والسفر

  

الخدمات متمثلة في حجز   العالیة الشمالیة

التذاكر ، حجز في الفنادق ، 

تنظیم رحالت ،عمرة ،إعداد 

قیام  ملف التأشیرات ،

  بمعامالت كراء السیارات

  دج  8536800

  

  بالمقارنة مع المتنافسین وضعیتي 

الشدیدة المؤسسة تعتبر من الداخلون الجدد للقطاع فإنها ستواجه صعوبات المتمثلة في المنافسة  بمأن

  .حتى إن كانت في غیر صنفي

  .ستعتمد هنا الوكالة على خبرة الوكیل في مجال العمل 

  حصتك في السوق

لعدم تلبیة الوكاالت  من السوق وذلك   %1دة بالتموقع داخل السوق أخذ حصة ستحاول الوكالة جاه

عتمادها على الزبائن أصحاب الدخول العالیة حتى في تنظیم الرحاالت  ٕ   .الطلب في السیاحة الداخلیة وا

 

  

  



 مخطط األعمال لوكالة سیاحیة: الفصل الثاني 
 

 
 

 
 

55 

  الطلب

یعتمد في تقدیر الطلب السیاحي على عدد السواح أو عدد اللیالي المقضاة داخل الوالیة أو عدد األسرة 

  ى عدد السواح وعدد اللیالي المقضاة وذلك بإعتماد على المشغولة وسیتم اإلعتماد على في التقدیر عل

 .المعلومات المتحصل علیها من طرف مدیریة السیاحة والصناعة التقلیدیة لوالیة بسكرة

  2012  2011  2010  2009  2008  2007  السنوات

  4987  6688  7284  5384  2708  3033  السواح األجانب عدد

  105012  123726  115856  70919  74888  62810  عدد السواح الجزائریین

  109999  130414  123140  73583  77596  65834  المجموع

  بإعتماد على عدد السواح

  سائح: الوحدة 

  2012  2011  2010  2009  2008  2007  السنوات

عدد اللیالي المقضاة 

  من طرف األجانب

3033  2708  5384  7284  6688  105012  

عدد اللیالي المقضاة 

  الجزائریینمن طرف 

62810  74888  70919  115856  123726 2007  

  107019  130414  123140  73583  77596  65834  المجموع
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المقضاة                                                                          بإعتماد على عدد اللیالي 

 اللیالي: الوحدة 

 

 %0.74، %12.48: وهي كالتالي " ب"الوكاالت التي تعمل في صنف ثالث نسبة  : تقدیر عدد الزبائن 

والباقي موزع على  2012سائح وهذا لسنة  1372788،816،409:أما بأعداد فهي بالترتیب .% 0.37،

  .2013إنشاؤها في مارس وكالة و الوكالة الباقیة تم  12

 

  

  البیئة

والمنطقة تزخر  والصحراویة ستنشط في السیاحة الوطنیةتساعد البیئة لنشاط الوكالة وذلك الن الوكالة 

  .،التراث الثقافي والدیني مثل المركبات المعدنیة  بالعدید من المقومات السیاحیة
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  :الخدمات .2

 وصف الخدمة

  .شهریا  مختلفة رحاالت 03یتم تنظیم :للمؤسسات وحتى األفراد تنظیم رحاالت 

  . حجز التذاكر 

  .لمختلف األعمار واألجناس:حجز في الفنادق

  .تنظم الوكالة عمرة واحدة في السنة وهي خالل شهر رمضان: عمرة 

  .حسب الحاجة  قیام بمعامالت كراء السیارات إعداد ملف التأشیرات ،

 

  

  األفضلیة التنافسیة

طیة بین رات سیاحیة مجانا وأنها ستكون وسستتمیز الوكالة عن باقي الوكاالت في أنها ستقدم إستشا

السائح و وكاالت كراء السیارات أیضا مجانا وبمأن الخدمات التي تقدمها الوكالة غیر ملموسة عدا األكل 

   والنقل والمأوى ستقدم أفضل ماعندها وترضي زبائنها
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  .فنادق ، مطاعم  والتعامل مع، سیارات و وسائل النقل مثل الحافالت :  الوسائل الضروریة

و  وتعاقد مع وكالة  لكراء السیارات سیتم التعاقد مع فندق حمام الصالحین وفندق روایال ،:  التعامالت 

 .جمعیات في بعض األحیان

  

  الشهادة/ العالمة / البراءة :الخصائص الصناعیة 

  وكالة  للسیاحة والسفر : التجاري للوكالةاإلسم 

  جغرافي للسوقاحتواء 

  . مزاولة النشاط بدایة سوق محلي بالنسبة للسنوات ثالثة األولى من:  هل هو سوق محلي أو عالمي

  

  السعر

  : بالنسبة للرحاالت 

  .العالج بالمیاه أو بالرمال مع خدمة اإلیواء واإلطعام والنقل. دج  1000للیوم رحلة للسیاحة العالجیة 

وبالنسبة للعمرة .زیارة مسجد عقبة بن نافع والزوایا المتواجدة داخل الوالیة. دج 600رحلة للسیاحة الدینیة 

  .دج منها اإلیواء واإلطعام والنقل  21000الرمضانیة تقدر ب 
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واإلیواء ) جمیع الوجبات(للفرد لمدة أسبوعین مع  تقدیم خدمات النقل واإلطعام  ج.د 2500رحلة صیفیة 

.  

  . )نوعیة الفندق أي تصنیفه،عدد األشخاص ( الطلب حسب: حجز في الفنادق والتذاكر 

  . معامالت كراء السیارات مجانیة

 .إعداد ملف التأشیرات حسب الدولة المراد الذهاب إلیها

 

 :ةستراتجیاإل .3

  ةالدراسة التسویقی

  سیاسة اإلشهار و الدعایة و االتصال

و الجرائد و  اإلشهاري مثل قناة دزایر شوباإلشهار في اإلذاعة وقنوات العمل : ستعتمد الوكالة على 

بصفة أولیة على األهل :وعلى العالقات العامة  زائربطاقات ال الملصقات الحائطیة و المطویات و

     .واألقارب واألصدقاء والمعارف

قع االمو  و تف الفاكس و روابط التواصل اإلجتماعيأما وسائل اإلتصال سیتم اإلعتماد على الها

  ...،البرید اإللكتروني  ةاإللكترونی

   )،برنامج للرحاالت للتهنئة(ستقوم الوكالة أیضا ببعث رسائل نصیة قصیرة لزبائنها هذه الرسائل تكون 
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  .دج للدعایة واإلشهار  50000ستخصص میزانیة قدرها

  اإلستراتیجیات التجاریة

البحث عن التمیز بخصائص ب التمیز إستراتیجیةهي  لدخول السوق اعتمادها اإلستراتیجیة التي سیتم  

ووساطة في  للرحاالت التشجیعیة سعاراألقدیم وتمجانا  مثل اإلستشارات السیاحیةمیدان الاستثنائیة في 

  ... عملیة كراء السیارات

ستراتیجیةو     ٕ السیاحة بحیث یتم التركیز على سوق مجال تنافسي محدود في داخل  اختیار التركیز ا

  . الترویجي وتكثیف نشاط الصحراویةالوطنیة وبأخص السیاحة 

 قنوات التوزیع

الوكالة هي قناة التوزیع الوحیدة والتعامل یكون بصفة مباشرة مع الزبائن أو عن طریق إحدى أدوات 

  .التواصل 
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  مخطط االنطالق

  أقسام  03مقسم إلى 2م50محل تكون مساحته من :  الهیاكل العقاریة- 1

   قسم األول للمسیر،القسم الثاني للسكرتیرة ،أما القسم األخیر للزبائن

خط (هاتف 02مكاتب ، طابعة ،  02أجهزة كمبیوتر ، 02: ...)اآلالت/النقل (المكاسب المادیة - 2

  .،شاشة عرضطاولة  لالستقبال ، 04كراسي للمكاتب و 02فاكس ،، ) محمولمباشر ،

  حافلة: وسائل النقل  – 3

  .مؤسسات عمومیة الجمعیات ، فنادق ، وكاالت النقل ،:  مراكز التعامل/قوالت المن- 4

 فریق العمل

حسب ) طبیب ومحامي(و یتكون فریق العمل من مسیر و سكرتیرة ومرشد سیاحي :من یكون فریق عملك

  .أي بصفة إستشاریة الحاجة إلیهم

  .في الیومسا 8وتكون جمیع أیام األسبوع عدا یوم الجمعة : أوقات العمل 

سیكون الهیكل التنظیمي للوكالة بسیط وذلك لإلستخدام أسلوب المشاركة في إتخاذ  :الهیكل التنظیمي

  .القرار 
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  .......................................................  

  

  

  

  الثمن التقدیري  الوظیفة  سنة العمل

 المسیر                1السنة 

                     السكرتیرة

 المرشد  السیاحي

 طبیب

 محامي

 سائق

  

30000   
15000   
15000   

  حسب الحاجة إلیه

  حسب العقود المبرمة

15000   

  

   75000    المجموع

  

  

 

 المسیر

 المرشد  السیاحي سائق السكرتیرة

 محامي طبیب
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  القانونيشكل ال

  "أ "تعمل في الصنف EURL  محدودة ذات مسؤولیةوحیدة األسهم مؤسسة :الوكالة 

 الملف المالي

 علما الوكالة سیكون تمویلها ذاتیا.  

  :أهم الخصائص المالیة 

  . تم إفتراض برنامج لإلیراد مبني على الدراسة التسویقیة ومن سؤال أصحاب اإلختصاص 
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  اإلیرادات: أوال

  إجمالي اإلیراد السنوي  إجمالي اإلیراد الشهري       قیمة بالوحدةالكمیة    مة       الخد

  رحالت

        عالجیة

  دینیة

  

  ترفیهة 

  صیفیة

  الحجز

  فنادق 

  حمام الصالحین

  روایال

  تذاكر

  إعداد ملف التأشرات

  

25  

20  

35  

25  

25  

  

02  

  

  

07  

01  

  

1.000   

600  

210.000  

800   

2.500  

  

  

  

  

50.000  

10.000  

  

  

25.000   

12.000   

73500  

20.000  

 62.500   

  

  

  

  

350.000  

10.000  

  

225.000  

96.000   

7.350.000  

200.000  

125.000   

  

  

  

  

350.000  

10.000   

   8.356.000   7.829.500      لمجموعا

 قائمة اإلیرادات و التكالیف
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 .أشهر 09الرحلة العالجیة تنظم لمدة  .1

داخل الوالیة ، بالنسبة للعمرة تنظم مرة واحدة في العام أشهر التي  08الرحلة الدینیة تنظم لمدة  .2

 .خالل شهر رمضان وهذا لمدة ثالث سنوات األولى من إنطالق المشروع

 رحاالت خارجأشهر وذلك نظرا للجو الوالیة صیفا وتنظم  10تنظم خالل  الترفیهیةالرحلة  .3

 .الوالیة

 .ان رمض الرحلة الصیفیة تنظم لمدة شهرین وذلك تحسبا لشهر .4

  التكالیف :ثانیا 

  

 

  المالحظات  التكلفة الشهریة   التكلفة السنویة  البیان

  رسوم التراخیص

مصاریف الدعایة 

  واإلشهار

  أدوات مكتبیة

  عالقات عامة

مصاریف الهاتف 

  واألنترانت

  البدلة الرسمیة للعمال

   5.000   

0.0005  

 

0.0001  

5000  

4000 

 

00021   
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   200000  مصاریف التأمین

  0000592    المجموع

  

  

999  

  األصول المتدوالة .1

  المبلغ  البیان  األصول المتدوالة 

  النقدیات  

  الذمم

  مخزون بأنواعه

000.203   

000.203   

000.29   

   000.435    المجموع

  ) :مفترضة(طریقة الحساب 

 .من تكالیف التشغیل %1مدینون،مخزون بأنواعه من تكالیف التشغیل، %7النقدیات والذمم 

 

 

 

  

  

 یلیةــوم التفصــول والخصــة األصــقائم
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  األصول الثابتة .2

 اآلالت والمعدات 

  اإلهتالكقیمة  اإلهتالكنسبة  إجمالي التكلفة  المبلغ  كمیة  البیان

  مكیف هوائي

  فاكس+هاتف

  جهاز كمبیوتر

  طابعة

  شاشة عرض

    حافلة

02  

01  

02  

01  

01  

01  

35.000  

30.000  

40.000  

9.800  

50.000  

000.000.8  

  10% 

10% 

%5 

10%  

10%  

10% 

3500   

3000   

2000   

980   

5000  

800000  

  814.480       8.164.800     المجموع

  

  األثاث 

  قیمة اإلهتالك  نسبة اإلهتالك  إجمالي التكلفة  المبلغ  كمیة  البیان

  مكتب

  كراسي

  طاولة

  خزانة

02  

06  

01  

02  

000.02   

000.1   

000.4   

25.000    

40000   
6000 

4000 

50000  

10%  

10%  

10%  

10%  

4000 

600 

400 

5000  

  10.000    100.000      المجموع
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 أصول أخرى 

  قیمة اإلهتالك  نسبة اإلهتالك  إجمالي التكلفة  المبلغ  كمیة  البیان

  لوحة إشهاریة

  واجهة زجاجیة

  

1  00007  

000015  

00007  

000015  

10%  

10%  
 

 
 

7000  
15000 

  22.000    220000  220000    المجموع

  

  األصول الثابتة

      المبالغ   البیان

  اآلالت والمعدات

 األثاث

 أصول أخرى

  

8164800   
100000   
220000  

    

  8484800     المجموع                

  البیان المبالغ

435.000   

8484800    

000.17  

 متداولة أصول

 ثابتة أصول

 تأسیس مصروفات

  المستثمر المال رأس
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8536800   

 المجموع 

 

  البیان البیان   

صيشخیل و تم   
                         853680  

قوحقو الخصوم  الملكیة 
853680  

  

 المیزانیة التقدیریة 

  سنوات قائمة الدخل المتوقع لخمس  

  02السنة   01السنة   البیان

80%  

  03السنة 

90%  

 04السنة 

%90  

  05السنة 

%100 

  16712000  15876400  15876400 15040800  08.356.00  یراداتإلا

  100000   95000  95000   90000  50.000  الدعایة واإلشهار

   16.612.000   15781400   15781400  14.950.800  8.306.000  اإلیرادات صافي

          التكالیف

   20.000   19.000   19.000  18.000 دج10.000  الخامات تكلفة

   142.500   142.500    75.000  75.000  75.000  بلرواتاو  األجور

   6.000.000   5.605.000   5.605.000 دج5310.000  2.950.000  داریةإلا المصاریف

 المرافق تكالیف

  والطاقة
20.000 36.000  38.000   38.000   40.000   
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 متنوعة فیر امص

  ىأخر 
5.000  9.000   9.500  9.500  10.000   

   846.480   846.480   846.480  846.480  846.480   الكهتاإل

   7.058.980   6.625.280   6.557.780  6.294.480 دج3.906.480  التكالیف إجمالي

  

  ليالتشغی ربح إجمالي
  

  9.553.020   9.156.120   020883.8.  6.32065.8 دج4.399.520

  2.865.906   836.746.2   406.516.2  896.596.2 1.319.856 الضرائب

  1146.687.  6.409284   5871614  6.059.424  3.079.664 النتیجة الصافیة

  

  



  

  

  

  

  

  



  الخاتمة

المشروع أمام األطراف الشریكة أو باعتباره أداة  حاملإن مخطط األعمال، باعتباره وثیقة یتحجج بها 

حیث أن تزاید انتشار روح المقاوالتیة أدى . للتسییر، أصبح یشكل عنصرا أساسیا في نظم التسییر الحدیثة

إلى تزاید عدد المقاولین المحتملین بشكل یجعل التعامل معهم بشكل شخصي، قصد تكوین فكرة عن 

وهو ما یجعل مخطط األعمال كبطاقة هویة تقدم صورة صادقة . مرا صعباإمكانیات الشراكة المتاحة، أ

  .المشروع حامل  عن

مثل بل ی .ال یشكل صعوبة كبیرة) العناصر التي یتعین أخذها بعین االعتبار(كعملیة إجرائیة  هإعداد و

وى لدیه بالتغلب على مصادر اله حامل المشروعالتحدي األساسي في هذا المجال، في ضرورة أن یقوم 

ومحاولة التعامل مع مخطط األعمال بأقصى درجات الموضوعیة، وهو ما یتطلب منه االعتماد على 

  .معلومات مناسبة وصادقة بشكل یساعده على القیام بتحلیل موضوعي لفرص المشروع وكذا نقاط ضعفه
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  33  عناصر المزیج الترویجي

  الجــــــداول

  27  راسعمسمیات األ  01
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 08  تعریف مخطط األعمال :المطلب الثاني

 09  خصائص ودور مخطط األعمال :الثالث مطلبال

 12  مخطط األعمالوظائف  : رابعالمطلب ال

 15  عناصر مخطط األعمال: المبحث الثاني 

 16  المخطط التسویقي  :األول المطلب 

 34  المخطط التنظیمي :المطلب الثاني

 40  المخطط القانوني  :المطلب الثالث

 44  المخطط المالي : رابعالمطلب ال

 48  ة الفصل األولالصخ

  لوكالة سیاحیةمخطط أعمال : الفصل الثاني 

 47  تمهید

 71 الخـاتمة

 73  قائمة المراجع

 77  المالحق

 

 



  الملخص

الوكالة  كفأة من رفع وذلك ل مخطط األعمال  وتطبیقه على وكالة سیاحیة البحث إلى دراسة لقد هدف 

في ظل عصر ما بعد الصناعة وأن مخطط األعمال والرؤیا والرسالة والفرص هي األساس الذي تنطلق 

األخیر على إنشاء هذه  كیفیة تطبیق هذاتتلخص مشكلة البحث في . ة باتجاه تحقیق أهدافهاؤسسمنه الم

   .وتأسیس هیاكلها التنظیمیة وفقا لمخططات أعمال ذات جدوى اقتصادیة واستشراف للمستقبل  الوكالة

ة عند إجراء ؤسسالم مخطط األعمال التي یجب أن تتبناهجاءت أهمیة الدراسة من أن تحدید وفهم طبیعة 

لقد . ه أهمیة كبیرة في تحقیق النجاح واالنجاز عملیة التعدیل للمشروع الحالي أو إنشاء مشروع جدید  ل

  ؟لوكالة سیاحیةمخطط أعمال  إعداد كیف یمكن :تم معالجة المشكلة

 .لقد أعتمد هذا البحث على المنهج النظري التحلیلي  

   حامل المشروع مخطط األعمال ، :الكلمات المفتاحیة 

  

 


