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الذي أمدنا بالقوة والعزيمة لنكمل هذا العمل ونسير إلى الحمد والشكر 
.طريق الصواب إنشاء هللا

هللا ومن ( من لم يشكـر النـاس لم يشكـر ا لقولـه صـلى هللا عليـه وسلـم: ومصداقـ
صدق رسول هللا صلى هللا )أسدى إليكـم معروفا فكافئوه، فـإن لم تستطيعـوا فادعـوا له 

عليه وسلم.
ستاذ اأ ف تقدم بجزيل الشكر والعرفان إلى ا على كل سطحاوي عزيز لم

ل إعداد هذه ال فما يمدح منه فهو لك وما يأخذ عليه فهو ,مذكرةنصائحه وإرشاداته خ
مني، فالفضل بعد ربي لك.

وم التسيير الذين رافقونا في كما أتقدم بفائق الشكر إلى كل أساتذة قسم عل
فاضل: زوزو عبد هللا،  جودي حنان،  ستاذة ا وشكر خاص إلى ا مشوارنا الدرا

قشوط الياس، أحمد رماني
وشكر خاص إلى : حمادي عصام، ومان علي، جمال بن يحي من الوكالة الوطنية لدعم 

ية بسكرة على إنجاز الدورة التكوينية ومسا عدتنا في إنجاز وتشغيل الشباب بو
مذكراتنا

ء في  يفوتني أن اشكر زميلتي وسام بوزيد على مساعدتها لي هي وكل الزم كما 
دارة وعمال المكتبة على حسن التسيير  كافة عمال ا نن تية ، وأيضا  قسم المقاو

.والمساعدة والى كل عمال جامعة محمد خي

متنان إلى كل من أمدنا بيد ال نجاز هذه المذكرة كمـا نتقدم بجزيل الشكر وا عون 
ح بها القلوب...من بعيد  أو قريب: المساعدة بالكتب، المساندة بكلمة طيبة تن

.لمساعدتنانشكر كل عمال المكتبة على جهودهم التي بذلوها كما 
قكليةشكر موصول إلى كل عمال وموظفي  تصادية والتجارية وعلوم العلوم ا

التسيير.
خير أن نقدم تشكراتنا إلى كافة  يفوتنا في ا وطلبة المتخرجين عامة الطلبة و

تية دفعة  بإذن هللا.نى لهم حياة موفقةونتم،خاصة2015ماستر مقاو
ستفادة منها. فادة وا شكرا لكل من سيقرأ هذه المذكرة بنية ا

*شكرشكرا بكل معنى كلمة*



عروشأمیرة



هذا العمل المتواضع إلىأ :هد
األمة، منی اهاد شفع لنا بإذن هللا یوم الق نا محمد مة، سیدنا وحبیبر الظلمة والذ
ه في یوم اآلخر صلى هللا نسأل هللا أن یجمعنا  ه وسلم، والذ .ةعل

أغلى إنسانین في الوجود إلى من قال فیهما الرحمان :"واخفض لهما جناح الذل من الى
اني صغیرا" ما ر الرحمة وقل ري ارحمهما 

ر  اء في ش ها إلى من أوصى إلى من عجز الشعراء على مدحها و جفت أقالم أفصح األد
فوق  ع العطاءعلیها الذ ع سموات و جعل الجنة تحت أقدامها إلى من انس إلى من 

ایب ة.دعائها سر نجاحي وحنانها بلسم جراحي إلى أغلى الح ك أنت أمي الغال إل
ة والوقار .. إلى من علمني العطاء بدون انتظار الهی لله هللا  مصدر قوتي إلى ..إلى من 

ك أنت أبي الغالي متي إل .أطال هللا في عمركوعز
عینهللاإلى أعز وأغلى ما وهبني  التفاؤل  تها یإلى من أر ها .. والسعادة في ضح

البراءة اء والنور إلى الوجه المفعم  إلى شعلة الذ
س أختي لم

ل بیرهم إلى صغیرهم د العائلةأفراإلى  من 
قاإلى قصد األخص صد ة شتمةت الطفولة والدراسة و 01اتي في اإلقامة الجامع

ة دفعة ماستر إلى ة 2015ل طل دون استثناءمقاوالت
رتيإلى ل من تسعهم ذاكرتي و ال تسعهم مذ

ك رتي إل تتصفح مذ أنت الذ

أمیرة عروش



صــــــخــــــلــــــم

وناته وتعرفنا على أهم  ة لهذه الدراسة حیث إنطلقنا من مفهومه وم یزة األساس األعمال الر عتبر مخط
ة التي من خاللها یتم دراسة ة على طرقة المشروعأعناصره األساس ساهم في إعطاء نظرة مستقبل ،حیث 

اسات  ة إلنع ة على مستقبل المشروع.التسییر ودراسة تحلیل ات الحال المعط

األعمال لمشروع  ة إعداد مخط ف قي فقد قمنا بدراسة  ما یخص الجانب التطب انأما ف سة ل ألل
رة المشروع ات ذات المقاس الكبیر حیث بدأت هذه الدراسة من ف ذلك تم إعداد،المحج مي المخطو التنظ

قي و  التسو عد للمشروع المخط اإلنتاجي و المالي للمشروع حیث من خالل و ذلك تم إعداد المخط المخط
نا من معرفة أن مشروع انهذه الدراسة تم عتبر مشروع ناجح قابل ل ات ذات المقاس الكبیر  سة المحج ألل

ات. ه من حاج حققه من إیرادات ولما یلب للتجسید على أرض الواقع لما 

ة: األعمالالكلمات المفتاح مي، ، مخط التنظ اإلنتاجي، المخطالمخط قي، المخط التسو المخط
المالي

SummaryThe Business scheme work is considered as the fundamental basis of thisstudy,  where we started from its  notion and components as well as weidentified the important basic elements through which any project can bestudied, therefore  it contributes in giving a future outlook on the method ofmanagement and the analytical study of the current data reflections on thefuture of the project.Practically, we have studied how to set up the business scheme work of Lianproject of clothes for veiled women with large size from which the idea of thisproject strated ,thus the organisational and marketing schemes of the projectwere prepared, after that the productive and financial plans of the project havebeen set . Consequently,through this study, we were able to know that Lianproject for clothes of veiled women with large size is considered as a successfuland accepted to be done on real life situation due to its achievements ofrevenues and filling needs.Key word : business scheme work, organisational scheme, marketing scheme,productive plan, financial plan.
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ة ـــــــــمقدم

أ

ة وااألوساتولي  اس ة والس ة إلاالقتصاد ة اهتماما واضحا خالل الفترة الحال مؤسسات الصغیرة الجتماع
ة حیث وٕابرازوالمتوسطة  ة واالجتماع ة االقتصاد التنم مؤسسات الصغیرة الأنأثبتتدورها في تحقی

ة  ة المطلو ة االقتصاد التنم ل الالزم إذوالمتوسطة قادرة على تحقی لها وأعطیتهیئ لها المناخ المالئم والتمو
اتتستحقه  من اهتمام في القوانین والتشرعات  ومنحت لها الفرصة ما ذاتها والوقوف على قدمیها حیث إلث

ه التطور االقتصاداألساسطة الصغیرة والمتوساألعمالمؤسسات تعتبر  قام عل تمثل صلب ألنهاالذ
ة . ة االقتصاد المنافسة من الناح

ه المؤسسات الصغیرة والمتوسطة  تلع ادرات ونظرا لهذا الدور الفعال الذ عدة م ومة الجزائرة  قامت الح
اب المستثمرن الصغار  ع الش ظهر ذلك من خالل إلنشاء تهدف لتشج أجهزةإقامةمؤسسات من هذا النوع و

ومن عدیدة تدعم هذا النوع من المشارع في مخت االقتصاد الة األجهزةبرز هذه ألف قطاعات النشا الو
اب  ة لدعم وتشغیل الش الوطن

ة مأعمالالبد من وضع مخطأعمالهااالنطالق في أوهذه المشارع إنشاءولكن قبل  رحلة ابتدائ
قة  اره الوث اعت اشرة المشروع  ةومهمة لم نجاحه .األساس المشروع ومد التي تقدم دراسة مفصلة حول تطبی

ه فان  نه من إعدادهناجح یتطلب أعمالمخطإعدادوعل ة معمقة تم قا ودراسة تحلیل یرا مس ةتف اإلجا
اشرة  ة م ف رها ؛لذلك یجب اخذ الوقت الكافي في األعمالعن مختلف التساؤالت على  ودراسة إعدادهوتطو

ه  رة ألنهافة جوان م الجید عتبر ترجمة للف ه الحرص على التصم ل صاحب مشروع یجب عل ؛ولهذا فان 
من خالل االستخدام  ة األمثللهذا المخط ار تأثیرلمجموعة العوامل الداخل عین االعت العوامل واألخذ 

ن توقع ماالخا م ؛فمن خالله  ة بهدف ضمان نجاح هذا المخط حرج في السنوات القادمة الن هذا دثس
عتبر وسیلة  ن من إقناعالمخط ة والبنوك إقناعفي ید حاملها حیث من خالله یتم وأجهزةالمؤسسات المال
ل مشروعه. الدعم لتمو

ة مخط یزة المشارعإنشاءفي األعمالونظرا ألهم اره الر ةاعت م األساس لهذه الدراسة، سنحاول تقد
انلمشروع أعمالمخط ات ل سة المحج م هذه ذات المقاس الكبیر. ألل تم اختارته لتقد اره التوجه الذ اعت

في ذلك من التساؤل التالي:الدراسة  منطلقة
ات إعداد اتلمشروعأعمالمخطما هي متطل سة المحج ان ألل ذات المقاس الكبیر ؟ل
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ب

ما یلي : ة نطرحها  ومن خالل هذا التساؤل ستندرج أسئلة فرع
وناته؟األعمالماهو مخط وماهي م
 ووظائفه؟األعمالمخطأنواعماهي
ة لمخطماهي العناصر األ ؟األعمالساس
ن انجاز مخط م ا لمشروعأعمالیف  ق سة تطب ان ألل اتل المقاس الكبیر؟المحج

اب ار الموضوع:أس اخت

ارنا لهذا الموضوع یرجع لعدة إن اباخت ة مما یؤدأهمهامن أس صب في مسار المقاوالت ضرورة موضوع 
ةلما له من األعمالدراسة مخطإلى المشارع ومنها ماأهم هو ذاتي بیرة في الدراسة المفصلة حول تطبی

ة  ف المیول الشخصي لدراسة  أعمالمخطإعدادالمؤسسة الصغیرة والمتوسطة وذلك من اجل إنشاءیتعل
سةلمشروع  هذا المشروع على ارض الواقع األل ة ذات المقاس الكبیر وتطبی هللا.إنشاءالجاهزة النسائ

ة الدراسة:أهم

 ةتحدید ة عن المشروعإطارفي األعمالمخطأهم صورة مستقبل
ات اإلحاطة وتنفیذه على المشروعأعمالمخطإعدادمختلف متطل
ة م ة والخارج مشروع ناجحإنشاءن اجل الحرص على االستخدام العقالني للعوامل الداخل
اب الالواإلجراءاتالتعرف على الوثائ ة لدعم وتشغیل الش الة الوطن زمة للتسجیل في الو

الدراسة:أهداف

ةإبراز مشروعإعدادفي دراسة خطوات األعمالمخطأهم
 ة إعطاءمحاولة ف رة عن  مشروع صغیرإنشاءف
نجاح األعمالدور مخطإبراز فشل المشروع أوفي مد
فشلها األعمالمخطإعدادأنعلى التأكید ساعد على تفاد للمشارع 



ة ـــــــــمقدم

ج

منهج الدراسة :

ارنا  للدراسة ومن خالل ذلك فان دراستنا سوف تندرج إنتاجيلمشروع أعمالمخطإنشاءلموضوعلقد تم اخت
ارنا  قي وهذا الخت ة للجانب التطب النس ؛اما  الجانب النظر ون محصور  س ضمن المنهج الوصفي الذ

سةلمشروعأعمالمخطإعدادموضوع  ة وستندرج ضمن المنهج التحلیلي وذلك األل إلسقاالجاهزة النسائ
تم تجسید مخط قي و على الجانب التطب من خاللها.األعمالالجانب النظر

حث:أدوات الدراسة وال

الت مع إجراءسنحاول  ع أصحابعدة مقا سةالمحالت الرائدة في ب ة األل المنطقة والمناطفيالنسائ
ذلك المجاورة تقبل الفئة المستهدفة و من أجل معرفة مد ة تصب حول موضوع النشا ان ام بدراسة إستب الق

للمشروع .

حث : ل ال ه

ة م الدراسة لإلجا فصلین :إلىعن التساؤالت المطروحة قمنا بتقس

ه :األولالفصل  لمخطاإلطارسنتناول ف احث حیث تكلم األعمالالنظر على(مفهوم األولوتضمن ثالث م
وناته)وأهدافهأهمیته،األعمالمخط ذلك م حث الثاني فیتكلم على (أماو مراحل ،األعمالمخطأنواعالم
مي والمخطووظائفه )األعمالدور وفوائد مخط، إعداد التنظ حث الثالث یتكلم على (المخط بینما الم

قي  ذلك المخطاألعماللمخطالتسو المالي لمخطاإلنتاجيو ).األعمالوالمخط

ه الثاني:الفصل قي اإلطار سنتناول ف األعمال لإلالتطب ات مشروع عداد مخط سة المحج ان ألل ذات ل
م ر حیث المقاس الكبی ميملخص للمشروعقمنا بتقد التنظ قي للمشر و ، المخط التسو ذلك وعالمخط و

اإلنتاجي وفي  المالي للمشروع.األخیر المخطالمخط
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تمهید

في المستقبل القرب على مخطانمو أوغیرا لب المشارع الجدیدة والمشارع التي تتوقع تأغتعتمد 
ارهل األعما ة المنجزة،،الكاملاالتصالوسیلة اعت ل العوامل الداخل قة والمقنعة التي تصف  حة والدق الصح

ة  اتوالخارج ،واالستراتیج التسو افة األمور المتعلقة  ح  المالئمة لبدأ مخاطرة جدیدة، وعن طرقة یتم توض
ه لد المشروع وصاح ة تعرف  قة هو ارة على وث شرة، فهو بذلك ع ة والموارد ال مختلف أطراف اإلنتاج والمال

ل. التمو

وناته، األعمال وأهم خصائصه وم ح مخط رز عناصره أنواعهوفي هذا الفصل سنحاول توض ، وظائفه و
ة: احث التال ة وفقا للم األساس

األعمال م عامة حول مخط حث األول: مفاه الم

األعمال ووظائفه حث الثاني: أنواع مخط الم

حث الثالث: العناصر  األعمالالم ة لمخط األساس
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حث  م عامة حول مخط: األولالم األعمالمفاه

حث لمفهوم مخط ةحیث سنبدأ بتعرفه األعمالسنتطرق في هذا الم األعمالمخطأهدافثم وأهم
عدهاوخصائصه  وناتهو نتعرف على م

األعمالمفهوم مخط:األولالمطلب 

ف  ة تحضر وتطور لوصف العملهو وثاألعمالمخط: األولالتعر یتم قة رسم أنمن اجل إعدادهالذ
ل المناسب  ذا للحصول على التمو رة هذا العمل و من ف ضاستخدم لفحص جوانب الجدو خارطة طروأ

ات  ة.لألنشطة والعمل 1المستقبل

ف الثاني:  لتسهیل التعر ما انه مخط ا المؤسسة في المستقبل  قة تمثل نوا عطي معلومات األعمالهو وث
عدد ،واضحة ومنظمة على المؤسسة ه تحلیل دراسة للسوق أعمالهاو ة حیث نجد ف نشئ معلومات شخص و

ة .واستراتیج 2التسو

ف الثالث:  ة التي األعمالمخطالتعر تو الم ارة عن الوثائ ة هو ع ة والخارج ل المعلومات الداخل تصف 
ة افة ةالمالئمة لبدء مخاطر واالستراتیج ح  ة األمورجدیدة ومن خالله یتم توض والمال التسو المتعلقة 

سعى مخطواإلنتاج شرة و ةاألعمالوالموارد ال ة:األسئلةعلى لإلجا 3التال

.؟اآلننحن أین) 1

.سنذهب ؟أینو)2

یف)3 نقطة ما ؟.إلىالوصول و

ةالغالبي، إدارةمحسن منصور رطاه-1 ، 1، 2009،األردنوالتوزع، عمان، دار وائل للنشر ،منظمات األعمال المتوسطة والصغیرةواستراتیج
210ص
المؤسسة صورة، بورحومة عبد الحمید، بوطرفة -2 األعمال  ة تحت دور نظام المعلومات في إعداد وتنفیذ مخط ة الثالثة للمقاوالت ة الدول ام العلم األ

رة األعداد عنوان: فرص األعمال الف ة والتجارة وعلو والتنفیذ،وحدود مخط ة العلوم االقتصاد ضر ، م التسییرل رة، الجزائرجامعة محمد خ س
8ص 2012أفرل 18/17/16

ارنة، -3 ادة وٕادارة منظمة األعمالالل خلف الس سرة للنشر الر 8، ص20081عمان األردن،والتوزع، ، دار الم
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ع:  ف الرا قة شاملة ومتكاملة تعطي صورة واضحة حولالتعر ات األفرادالمشروع،هو وث ومختلف االستراتیج
حدد العوامل  ل و الزمن والتمو طة  ة ما تتضمن عناصر تقدیرة ومرت ما انه ،للنجاح وعوامل الخطراألساس

مة التي یوضح لمالكي الموارد ا نهم الحصول علیهالق المقاول الق،م غطي ما ینو ه في عملهو یف ، ام  و
لها ،سیتم ذلك ة تحو ف فیها و یر العمی رة واقعا مما یتطلب التف جعل الف ة المخط تا ة  إلىوتتضمن عمل
1مؤسسة.

ةالمطلب الثاني:  وأهدافهاألعمالمخطأهم

ة: أوال األعمالمخطأهم

ةتتمثل  لفائدة المقرضین ، المؤسسةمات الضرورة المتعلقةفي توفیر المعلو األعمالمخطأهم
ة المشروع وجدواه، ح، لمستثمرن والموردینوا ابوهناك عدة یث یوضح مصداق مخطإعدادمهمة تجعل أس

بل حتمي وتتمثل فياألعمال 2:ضرور

 على ة التخط مانتساعد عمل مومة المشروع أكثراإل ةبد ان نجاحه.وٕام
مومة المشروع أداةهو األعمالمخط ساعد على اقتناع البنك بد ة  ةاتصال ان .توسعهوٕام
ن األعمالساعد مخط م عض المعالم التي  .تستغلها المؤسسةأنعلى تحدید 

ا:  األعمالمخطأهدافثان

3:إلىاألعمالیهدف مخط

في ص الوظ ص االستراتیجي للمشروعالتشخ والتشخ
اجات من الموارد الضرورة للمشروع لمختلف االحت التخط
م ت ةقی المشروع في المستقبل مردود

مي نوال، -1 األعمالبراه ة من تولید األفكار إلى مخط ة سیرورة المقاوالت ة الثالثة للمقاوالت ة الدول ام العلم تحت عنوان: فرص حدود مخط، األ
رة األعداد والتنفیذ رة، الجزائر ،األعمال الف س ضر  ة والتجارة وعلوم التسییر جامعة محمد خ ة العلوم االقتصاد 8ص2012أفرل 18/17/16ل

2- ، ار ة فعالة لمراشوقي ج األعمال التفاعلي آل عث المشروعات الصغیرة والمتوسطة، مخط ات  ة تحت فقة عمل ة الثالثة للمقاوالت ة الدول ام العلم األ
رة، ال س ضر  ة والتجارة وعلوم التسییر، جامعة محمد خ ة علوم االقتصاد ل رة األعداد والتنفیذ،  األعمال الف 2012جزائر عنوان: فرص حدود مخط

9ص
ة للمؤسسة، اإلطار اٍالس،محمد جالب-3 ات االستثنائ عض العمل األعمال ومساهمته في  ة تحت تعمالي لمخط ة الثالثة للمقاوالت ة الدول ام العلم األ

رة،عنوان: س ضر  ة والتجارة وعلوم التسییر، جامعة محمد خ ة علوم االقتصاد ل رة اإلعداد والتنفیذ،  األعمال الف 2012الجزائر فرص حدود مخط
4ص
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األعمالالمطلب الثالث: خصائص مخط

ة.  األطراف المعن بیرة لد ة  قة ذات مصداق تجعل منه وث األعمال إلى شرو یخضع تحرر مخط
ه یتمیز مخط ةاألعمالوعل الخصائص التال 1:الجید 

ص1 جنب السقو:. اإلیجاز والتلخ ة و عرض األمور األساس ص  ا سمح اإلیجاز والتلخ في عرض قضا
ة رغم أهمیتها  ة إضافة دل ذلكیما فرع س ة المشروع ومساراته الرئ ل م في ه على قدرة المؤسسین على التح

ونون في غالب  یتمثل في أن المرسل إلیهم  ص والذ ستدعي اإلیجاز والتلخ إلى ذلك، هناك سبب آخر 
ون لدیهم الوقت الكافي لقراءة مخططات ثیرو األشغال وال  ان  لةاألح التالي فإن تسأعمال طو هیل . و

ص اإلیجاز والتلخ امهمتهم عن طر اعا إیجاب لدیهم انط .سوف یخل

ة للمرسل إلیهم2 اغة مناس األعمال حسب األطراف التي لها عالقة :. ص تتعدد المقاصد من استعمال مخط
ل یخدم على المؤسسة یتعین ولهذاالمشروع.  ش اغته  اغة مقصدهاص . وعلى هذا األساس، یتم تكییف ص

ه هذا المقصد  یتحق ه الذ مع المرسل إل .المخط

ان. :. الوضوح وسهولة الفهم3 طرف  طة وسهلة الفهم من أ س طرقة  یتعین أن یتم تحرر المخط
 . ل دقی ش رة  طة، واضحة المعنى وقادرة على التعبیر عن الف س استعمال مفردات  ذلك  تحق و

ة. 4 ة في ضرورة التعاطي :الواقع األعمال الجید. یتمثل مبدأ الواقع ة لمخط النس ا مهما  ة جان تمثل الواقع
تحدید  ل خاص على مستو ش ة  ة الواقع ات موجودة في الواقع. وتبرز أهم ل تبرره معط ش مع المشروع 

قها.  الوسائل الموظفة لتحق األهداف أو على مستو

ة والدقة5 األعمال تتم:. المصداق ة مخط اثل مصداق ات تتمیز  ما لفي جمع واستعمال معط ة.  موثوق
ات  ار المعط عني ضرورة اخت قة وجوهر المشروع، وهو ما  ات تعبر عن حق تتمثل الدقة في أن هذه المعط

التي تتناسب وتنسجم مع المشروع. 

ة وحدود أهمیته في مسار إنشاء المؤسسات المتوسطة والصغیرة في الجزائرلطرش الطاهر، -1 األعمال عناصره األساس ة مخط ة الدول ام العلم ، األ
ة والتجارة وعلوم التسییر، جامعة محمد الثالثة تحت عنوان: ة العلوم االقتصاد ل رة اإلعداد والتنفیذ،  األعمال الف رة فرص حدود مخط س ضر  خ

8ص2012الجزائر،
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لة الجیدة6 ل منطقي مع :. اله ش ون الملف معروضا  ب عناصره یتعین أن  تبو لة جیدة على مستو ه
ما یتعین أن یبین  ل تخدم العرض والتحلیل.  ش ة  ة وعناصر فرع س مثل تصنیف هذه األخیرة إلى عناصر رئ

القوة في الملف. العرض والتحلیل نقا

انات والتحلیل7 انات وتحلیلها، إلى جانب مبد: . التجانس في عرض الب أ عتبر االنسجام في عرض الب
اإلشارة إلى أن االنسجام  ن تبرر ذلك  م األعمال الجید.  ة، من العناصر الهامة الممیزة لمخط المصداق

ه.  ة إل النس ة  صاحب المشروع ووضوح الرؤ س صفاء في الذهن لد ع

ع: ونات مخطالمطلب الرا األعمالم

ر خطة العمل بناء على التوسع في تحدید الفرص التي تعتبر من  تطو المراحل حیث تعطي أصعبیجر
عة  التاليالتي سوف تقوم بهااألعمالالصورة الكاملة عن طب ح خطة العمل  ن توض م 1:ما 

س- 1 الخطة من حیإیجازالتي تتضمن ة (المقدمة):الصفحة الرئ ة  س افة العناصر الرئ سم وعنوان ث اعن 
عة المؤسسة افة األعمالوطب ة من أرقامو قة أسهمالهواتف والموقع االلكتروني والحاجات المال ودیون ووث

ة العائدة  الملك عة المنظمة  الضمان لطب رةألصحابمتعلقة  .الف

ص عن وصف لمفهوم أرعإلىیتكون الملخص من ثالث ملخص التنفیذ:- 2 األعمال صفحات متضمنا تلخ
عها،  ار التي تم تجم انات عن األف ما یو ة التسوتعلف ة ، بإستراتیج ع وٕاجراءاتوالمال الب

البیئة وجمع المعلومات الضرو :البیئةالصناعة و تحلیل- 3 افة التغیرات المتعلقة  یتم من خالله تحدید  رة الذ
ومنها:ناعة من خالل دراسة عدة متغیرات والصالتي تساعد في تحلیل البیئة 

 ةاالالمتغیرات طالة.:قتصاد مغرافي وحجم ال ات الدخل والتوزع الد مستو والتي تتعل
 ةالمتغیرات ة واالتجاهات والعادات والتقالید.:الثقاف ان ة والس التغیرات الثقاف والتي تتعل
 ة:المتغیرات افة التكنولوج ة االستفادة منها في تحسین والتي تتعل ف ة و التطورات التكنولوج

خدمات الزائن.
ةمال افة التطورات في التشرعات :تغیرات القانون طة  .واألنظمةوالمرت

، ص -1 ارنة، مرجع ساب 118-114الل خلف الس
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ات الصناعة التي تبین التعرف من خالل ذلك یتم دراسة متطل الجدد ه على حاجات الزائن والمنافسین و
والضعف ل القو .التهدیدات المحتملة من المنافسیندیهم و ومناط

ح مهمة :األعمالوصف - 4 عة المنتجات األعمالحیث یتم توض والخدمات التي تقدمها المنظمة وموقع وطب
ة إلىالبناء المستخدم والمعدات التي تحتاجها والحاجة  عة االقتصاد ة والطب ة لموقع الطاقة الكهرائ موغراف والد

ة ورسالة المشروع،  عة المخاطرة من حیث الرؤ ذلك وصف طب یف لمؤسسة اوأهدافو ولماذا هذا المشروع و
النجاح ومتى ینجز  امل للسوف یتحق عة البناء المستخدم وأین الموقع ووصف  منتجات والخدمات وطب

.لإلنتاجزمة الالواألدواتوالمعدات 

افة :اإلنتاجخطة - 5 اإلنتاج والتكالیف،اإلجراءات وهي تتضمن  حتاجها المتعلقة  المعدات واآلالت التي 
ة، ال عد،والمزودینمشروع، وٕاجراءات التخزن، والمواد األول ذلك خدمات ما  انة.و ع والص الب

6 -: افة خطة التسو المنتجات والخدمات والتسعیر اإلجراءاتتتضمن  ة توزع وتسو ف المتعلقة 
ج ةوالترو عات المستقبل المب ذلك التنبؤ  .و

ة-7 م ات :الخطة التنظ ات والمسؤول الصالح ذلك خطو ة للمشروع و ة الملك ف لألفراد تتضمن وصف لك
ة على األعمال، ة العاملین والرقا ف .العملأداءو

ات :رتقدیر المخاط- 8 ة التي یتم بها تقدیر المخاطر واالستراتیج ف ما المالوتتضمن الك ئمة لمواجهة المخاطر 
.وخطة العمل للمنظمةأهدافمع یتناسب 

ة:- 9 االستثمار المالي للمشروع الخطة المال ة للمشروع وضرورة االلتزامات  االقتصاد وهي تتضمن الجدو
عات لمدة ثالث المب ذلك التنبؤ  ة والتكالیف والرو ة لثالثة سنوات سنوات مستقبل ذلك التدفقات النقد ة و ح

.والدیون لألصولوخطة الموازنة 

10-: الخطة مثل الرسائل من الزائنوالتيالمالح المتعلقة  افة الوثائ ،قنوات التوزع والعقود،توضح 
1من الموردین والمنافسین.األسعاروقائمة 

ارنة،الل خلف -1 ص ص الس 119-118مرجع ساب
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حث الثاني:  ووظائفهاألعمالمخطأنواعالم

حث على  ما سنعرف من خالله دور وفوائد مخطإعدادهومراحل األعمالمخطأنواعشتمل هذا الم
.هي وظائفهومااألعمال

األعمالمخطأنواع: األولالمطلب 

ة أنواعةأرعإلىتنقسم خطة العمل  س 1وهي:رئ

قصیرة -أ مصغرة أوخط على (أنحیث من المحتمل :(mini plans)تسمى خط ) صفحات 10تحتو
ة و من: مفهومل ملتشأنیجب أنهاإلىاإلضافة اجات المال ة، العمل واالحت والكشوفات المال خطة التسو

شف الموازنة وهنا البد من الحذر من  ة والعائد المستهدف و شف التدفقات النقد الستخدام اإلساءةوخاصة 
ست البدیل عن الخطة التفصألنهاالخطة الصغیرة  ة والكاملة ل ة المطلو للمشروع.یل

ارة عن : (working plans)العمل خط- ب وٕادارة المشروع العائد المستخدمة في تشغیل األداةوهي ع
توجب ، و ع أنللراد على جم لة وتحتو توجب التفاصیل،تكون هذه الخطة طو تكون هذه الخطة أنو

ن  م ما  ع التفاصیل  على جم لة وتحتو عض أنطو انتكون في  قصیرة في عرض المشروع.األح

م -ج ارة على خطة العمل من دون اهي :(presentation plans)خطة التقد اعات وتستخدم ع انط
م للبنوك  عادة في التقد ة أوهذه الخط ل المستثمرن وغیرهم من خارج الشر لغرض الحصول على التمو

المالي.

ةالخطة-د رامج :(Electronic plans)االلكترون و معظم خط ل األعمالتجر ش أوبواسطة الحاسب 
ة آخر، من عها على نسخ ورق ماثم یتم ط من وقت متعددة،  الحاملة إرسالألخریجر الكثیر من الوثائ

ن لألعمالالمختلفة األطرافبین للمعلومات بواسطة الحاسب ما مالئمة له أكثریجد الرادأنومن المم
ة من خطتحتفالال عة (نسخة) الكترون .هط

ادة وٕادارة األعمال الصغیرة، اعلي،فایز جمعة صالح النجار، عبد الستار محمد -1 332، ص1، 2006األردن والتوزع، عماندار الحامد للنشر لر
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األعمالمخطإعدادمراحل المطلب الثاني:

ارا حاسمة ألصحاب الشر  األعمال من شانها أن تولد أف ات إن مراحل إعداد مخط ات القائمة أو الشر
رة من الحیث الجدیدة  لدائماوتأخذ تجارب، ومن المعرفة، من اإلبداع،تتولد الف ل ش ش ة التي تتعم الرغ

مع الزمن حیث تتم 1:التاليمراحله ثل قو

ائن المستهدفین1 انات الخاصة بهم من خالل:.  الخطوة األولى: تحدید الز وذلك بتوفیر أهّم المعلومات والب
ة ة على األسئلة التال انوا من اإلجا : هل أّنهم من رجال األعمال أو من المستهلكین أو من الّصنفین؟ فإن 

التفصیل، الّصناعة،رجال األعمال فما هو مجال نشاطهم الّتجا ع  (الب اّلتي ...)الخدمات ر ؟ ما هي المناط
بیرةأمتوّسطةأوصغیرة؟ هل أّنهم أصحاب مؤّسسات ینشطون بها انوا من صنف المستهلكین فما .و  وٕان 

لهم؟ حجم دخما هو األطفال؟من الّرجال أو من الّنساء أو من هي الّشرحة العمّرة اّلتي ینتمون إلیها؟ هل أّنهم
إقامتهمما ومواقع عملهم؟هي مناط

ة: الّتعّرف على المنافسین2 عمالن تتمّثل المنافسة في وجود طرفین:. الخطوة الثان مأكثر  نفس على تقد
انت تقّدم منتجا أو خدمة بدیلة لما تعرضه مؤّسسة أخرالمنتج، ار المؤّسسة منافسة إذا ما  ن اعت م ما 

المزّودین3 قائمة  ن. الخطوة الثالثة: ض وتتضّمن هذه القائمة اسم المزّود وعنوانه وقائمة :والمجهز
عتمدها. غ الّتسدید اّلتي  المعّدات والتجهیزات اّلتي یوّفرها وص

عة: إعداد دراسة الّسوق 4 ك المحتملین :. الخطوة الرا عد تحدیدك للزائن المستهدفین وتعّرفك على منافس
نك االنطالق في إعد م طك لقائمة المزّودین  للسوق تكمن في أن دراسة ناجحةحیث اد دراسة الّسوق وض

ما یلي:تحقی

ون الزون -  .التحدید بدقة من س
.التموقع في موقع المنافسة- 
ةأوتكیف المنتج -  تس .الخدمة حسب العناصر الم

ة تكمن دراسة ماأخرومن جهة  من:ینتظره الزائن ودراسة التنافس

ةالزعبي، مخطعلي فالح -1 عد الصناعة في منظمات األعمال األردن ر األداء المؤسسي في عصر ما  في تطو مدخل استشار ام األعمال  األ
ة تحت  ة الثالثة للمقاوالت ة الدول ة و عنوان: فرصتحت عنوان:العلم ة العلوم االقتصاد ل رة اإلعداد والتنفیذ،  األعمال الف التجارة وعلوم وحدود مخط

ضر  رة، الجزائرالتسییر، جامعة محمد خ 9، ص2012أفرل ،18/17/16، س
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.مقبولة من طرف الزائن الجددأسعارتحدید مستو- 
.التجارة التي ستكون ضرورة من اجل جذب الزائناألسهمتحدید وتسجیل - 
ر رقم المعامالت المتوقع.-  تحدید نظام تطو

االستناد إلى الّنتائج اّلتي أفرزتها دراسة :الخامسة: إعداد خّطة الّتسو. الخطوة5 خّطة الّتسو تض
فّة االّتصال  ّل التفاصیل المتعّلقة  شراء منتجاتكالّسوق، وهي تتضّمن  ال على الزائن وٕاقناعهم  أو اإلق

خدماتك. 

ال تّقل عن سنتین أو :. الخطوة السادسة: إعداد تقدیرات الموازنة6 یتّم إعداد تقدیرات الموازنة لمّدة نشا
ذلك إلى  ، و المتوّس قاء على المد من قدرة المؤّسسة على ال ثالث سنوات، وهي عملّة تهدف إلى الّتحّق

اكل المقرضة بخصوص حتمّة استرجاع أموالها. طمأنة اله

عة. الخطوة7 ل والمساعدات:السا نجاح هذا : إیجاد التمو ح للمشروع هي من أهم شرو ل الصح التمو
اجات  في من المال لسد احت حیث یجب جمع ما  عدالمشروع.  اجات والموارد إجراء جرد لالحالمؤسسة.  ت

ة المتاحة. المال

ل القانونية الثامنة.  الخطو 8 ار الش ل القانوني: : اخت ار الش ة مؤسسة هل حدد: للمشروع یجب أن اخت فرد
ة؟  ل القانوني یفأو شر اإلطارالش ستمارس ضمنهتعل ح الذ أنشطتها.المؤسسةالصح

یجب على المؤسسة دراسة وتحلیل : دارة المخاطر والتخفیف من حدتهاوإ .  الخطوة التاسعة: تحلیل9
ة  ف المؤسسةإدارتهاالمخاطر من اجل معرفة  .والتخفیف من حدتها حتى ال تعرقل نشا

على العالقة بین :)المؤسسة (التنفیذ. الخطوة العاشرة: إقامة 10 أول هدف في هذه المرحلة، هو الحفا
س المشروع الزائن، التي ة تأس ات أجلمن تحققت عند بدا نة على الطل الحصول في أقرب فرصة مم

م أس ة، ثم تنظ ادلوب اإلنتاج و األول عض م ة صعود األسالیب التيو اإلدارةمالحظة  ن من مراق تم
ن أن تحدث. م ل االنحرافات التي  ذلك تزل وتصحح  1المؤسسة و

صالزعبي، نفسعلي فالح -1 10المرجع الساب
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وفوائدهاألعمالمخطمهام :المطلب الثالث

األعمالمخطمهام: أوال

ما یلي:األعمالمهام مخطتتمثل  1ف

.نظرة سرعة وحاسمة ومحایدة على مشروع العملإعطاء- 1
اس القابل لتحقیساعد - 2 .االنجازعلى تحدید الق
اجات المخزون والخزنة- 3 .السماح بتحدید احت
عملي وحید- 4 .قرر نقطة االنطالق لمخط
لهو وث- 5 ات التمو طل .قة مهمة للتعرف 

ا: األعمالفوائد مخطثان

ما یلي:األعمالتتجلى فوائد مخط ف

ار .ترتیب األف
م الجدو .تقی
 للتعرف أكثر على السوق وعن قربفرصة.
 ل نة لتمو .المشروعوتسوتنفیذ و حث االحتماالت المم
ووضوح الطر .التخط
من الجا .هزةالتحق
للطوار ا ات المتوقعة واالستعداد لها واالحت .استطالع الصعو
ة ل أكثر دقة وواقع ش ات  .تحدید المتطل
ة في العمل .إظهار الجد
 ةتسهیل ل أو مشار م المشروع للحصول على دعم أو تمو .تقی

، صصورة، مرجع الحمید، بوطرفةبورحمة عید -1 8،11صساب
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ع األعمال: وظائف مخطالمطلب الرا

ن تصنیف مخط فتین،من األعمالم ماوظ ة یتمثالن ف فة خارج ة وظ فة داخل 1یلي:وظ

ة لمخطأوال ة(الوسیلة األعمال: الوظائف الداخل :)اإلستراتیج

یر واتخاذ القرار: - 1 ة والتماسك المساعدة على التف التالي تساعده على تحدید الهو ا و تضع منهجا تحلیل
.الكلي للمشروع

المستقبل- 2 سعى : تساعد على التنبؤ  ر مشروعه وتحدید إلىانه  الالزمة اإلجراءاتالتوقعات لتطو
رلإلنشاء .والتطو

ف مسالة من المعرو االستراتیجیین، وانهتولیف هذین الهدفین أ: عد على العمل في المستقبلسا- 3
ل تطور خطة تسمح للمؤسسة ش عض المخاطر واالستعداد  ل و .لتنفیذ المشروعأفضلتوقع  الش
ةاألعمالالتالي یوضح وظائف مخط الداخل

ل رقم ( ة لمخط):1الش األعمالالوظائف الداخل

Source : Michel coster ,op-cit,p137

1-Michale coster Entrepreneurait . pearson Education France ; 2009 ; p138

لمخطط األعمالالوظائف الداخلیة 

خاذ یساعد على التفكیر واتقبلیساعد على تقدیر المست
القرار

یساعد على الوظیفة المستقبلیة

یحدد ھویة المشروع یوضح مخطط األعمال

یصادف المشروعتوقع كل ما



الجانب النظري لمخطط األعمالالفصل األول                                            

13

ا: وظائف مخط ة األعمالثان الخارج

ة.األطرافالهدف هو معرفة قرب التحدث عن المشروع:- 1 اآلخذة المحتملة للمؤسسة المستقبل

حث عن - 2 ة من اجل األطراف اآلخذة، من بین المال: رأسال استطاعته جلب الموارد المال عض منها  ال
ص للمشروع والوسائل الالزمة النطالق المشروع .التخص

اء أالمنخرطین):التجنید (جلب - 3 رةاإلستراتیجیون الشر ون للمشروع، والف الملخصة حیث تتمثل في 
ه األعمالمخط ن فائدة، والتجنیدحدث أنیجب عل عة الموارد اآلخذة، مهمالألطراف المم ان دورها وطب

ن جلبها للمشروع. م 1التي 

ل التالي یوضح وظائف مخط ة:األعمالالش الخارج

ل ة لمخط):2رقم (الش األعمالالوظائف الخارج

Source : Michel Coster, Ibid, p 141.

1 Michel Coster, op-cit, p141

الوظائف الخارجیة لمخطط األعمال

التحدي عن المشروعالبحث عن رأس المال

تجنید األطراف اآلخذة

توحید األطراف اآلخذة تخصیص الموارد 
للمشروع

وضع المشروع داخل 
محیطھ 
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ل رقم (سنست یوضح 3عرض الش ة لمخط) الذ س عه:أثناءالمجندة األعمالالوظائف الرئ مراحل تتا

ل رقم( ة): الوظائف 3الش عهاألعماللمخطاألساس ومراحل تتا

Sourse: michel coster ,lbid ,p 143

مخطط 
األعمال 

قبل 
المشروع

أثناء البحث عن المواردمخطط األعمال مخطط أعمال االنطالق

مخطط األعمال في الدورة 
الثانیة

الزمن

التطویرالدفعقاالنطالقبل االنطالق
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حث الثالث: ةالعناصر الم األعماللمخطاألساس

عرضتتجلى  ونه  حث في  ة هذا الم ة لمخطأبرزلنا أهم س حیث سنتطرق من األعمالالعناصر الرئ
مي لخالله  التنظ قي ثم المخطإلى المخط التسو المالياإلنتاجيلمؤسسة والمخط .والمخط

مياألول: المخطالمطلب  التنظ

ة: أوال شر الموارد ال

ةتخط- 1 شر الموارد ال

شرة انه وسیلة لض الموارد ال شرة،عرف تخط بیر یواجه مان الحصول على الموارد ال وجهد 
تناول التنبؤ  اجات الید العاملة، المؤسسات و طة التي تواجه عالمشاكل و مستقبل احت جهاز المح مل ونشا

شرة،الموارد  اعتماد على أقلال نة و ة والتقیتكلفة مم المتوفرة.م مختلف طرق الرقا

ن م شرة تعرفما  الموارد ال م وظائف سلسلة من اإلجراءات التي تهدف أنهتخط وتنظ إلى ض
اجاتها والمواردلمؤسسة وتحدید ا شرة للفترة القادمة (العدد احت 1.والمواصفات)ال

ا: مي:ثان ل التنظ اله

ف-أ مي:تعر ل التنظ مات إطارهو اله اإلدارة التي تتكون منها واألقسامالوحدات أویوضح التقس
ات المنظمة،  ل مستو ة على ش ل مرت عض تأخذ ش عضها ال ة الهرم یرطهافوق  سلطة رسم ناسب من تتخ

مات والتوجیهات من المستواألوامرخالله  اتخاذ األدنى، من خالله المستوإلىاألعلىوالتعل توضح نقا
ة. 2القرارات ومراكز السلطة والمسؤول

ة- ب مي:أهم ل التنظ وناته أنمع اله مي وم ل التنظ ة اله رن ال یتفقون على ماه عاده،الكتاب والمف وأ
عتبرونه وسیلة أنهمإال عا  إنشاءهامنظمة یتم أأنحیث .المنظمةأهدافهادفة تسعى لتحقیوأداةجم

صمم لمساعدة المنظمة على تحقیأهدافلتحقی مي  ل التنظ ذلك اله 3.أهدافهامحددة ف

1 http://www.abahe.co.uk/b/human-resources-as-a-system/human-resources-as-a-system-51.pdf
04/04/2015 00 05:

مزد منیر -2 ، التنظ ادئه عبود م اتهاإلدار 112، ص1، 2006أردنالوالتوزع، عمانأسامة للنشر داروأساس
محسین محمد -3 مي وٕاجراءات حرم، تصم ل التنظ 473، ص2، 2000للنشر والتوزع عمان األردن ، الحامدالعملالمنظمة اله
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مي:-ج ل التنظ خصائص اله

مي  ل التنظ عد توفرها في اله مأمراهناك خصائص معینة  عني ، اإلدارضرورا للتنظ أنفوجودها 
مي مالئم ومناسب للمنظمة  ل التنظ 1هي:هوهذه خصائصاإلدارةاله

ة وضرورة التمیاألنشطةضرورة تحدید • ة والثانو ة والفرع س األنشطة.ز بین هذه یالرئ
عة مراعاةضرورة • م العمل بین األعمال للحفاطب ات اإلداراتعلى التخصص وتقس ل المستو وفي 

ةمراعاةحتى یتم اإلدارة شرة وفقا لمبدأ الكفاءة والفعال ة توزع الموارد ال .عمل
م ونشاطهضرورة • عة التنظ ة اتصال فعالة ومالئمة تراعي طب وش على خطو الحفا
عة العمل حیث یراعي في ذلك قدراتاإلشراف المالئم،نطاق مراعاةضرورة • س والمرؤوس وطب الرئ

ال للعمل  مي اإلداروذلك تسه وحفاظا على البناء التنظ
اع• ة في إت ة في حالة الرغ ا إحداثالطرق الموضوع س ان رئ مي جدید سواء  اأمبناء تنظ .فرع
طةأنیجب • ة التغیرات المح ع مواك ستط بیرة من المرونة حتى  مي بدرجة  ل التنظ .یتمتع اله
م في هضرورة ت• ض السل مي، لوافر مبدأ التفو قاء واالستمرار ثحیالتنظ ع المنظمة ال تستط

وادر  ة المستجدة والعمل على خل .جدیدةإدارةومواك

مي:إعدادمراحل -ج ل التنظ اله

ماتكمن مراحل  مي ف التنظ 2:یليأعداد المخط

ةاألهدافتحدید - 1 ة تحدید أنحیث :ؤسسةللماألساس اجات األهدافعمل تساعد في تحدید االحت
ة وفي  م مي المناسبإعدادالتنظ ل التنظ .اله

م هي دراسة المهمة الخاصة تحدید ما یجب عمله:- 2 ة التنظ ة في عمل المهام بوحدتك، فهذهالخطوة التال
ة الوسائل التي تؤد مثا الهإلىهي  .دفتحقی

م - 3 یف سیتم تقس ر  ع األعمالتقر ام بها وتجم ة في وحدات تنظاألنشطةالواجب الق ة مناس م
انیتهالموارد المؤسسة ل لإلنتاج أقسامبإیجاد في هذه الخطوة تقوم المؤسسةوظروفها: وٕام والتمو

وشؤون الموظفی مات إنشاءأنما ،نوالتسو یتناسب مع حجم المهام أنیجب اإلدارةالتقس
اء .لمتعلقة بهااواألع

مموسى - ، التنظ 55-54، ص ص 2007،2األردن، والتوزع عمانوائل للنشر دارالعملوٕاجراءات اللوز 1
اكل رضوان، مهاراتمحمود عبد الفتاح - ة،إعداد اله م ة للتدرب والنشر،التنظ 29ص،2012،1المجموعة العر 2
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ام - 4 ة والق م ل وحدة تنظ فة في الوحداتالو بإعدادتحدید اختصاص  في لكل وظ صف الوظ
ة م ات المبتطلب: وهذاالتنظ ات والمسؤول ة تعلقة تحدید المهام والواج الرقا ذلك نقا فة و ل وظ

ز  ،لكل مر طون ماألشخاصعدد أإدار المدیرالذین یرت .اشرة 
ر السلطة - 5 ذلك تحدید :الالزمةتقر ك و في هذه الخطوة یتم تحدید حجم السلطة التي ستفوضها لمرؤوس

ةعالقات السلطة والمسؤو  م ة بین مختلف الوحدات التنظ .ل
ة- 6 م طة التنظ عة أوهي :الخر طرقة الرسم طب مي حیث توضح  ل التنظ حد مراحل وعناصر بناء اله

مي. ل التنظ ونوع اله

الثالثا:  ة للمؤسساألش ةالقانون

استحداث مؤسسة تتجاوب وطموحاته ة تسمح لحامل مشروع  ال قانون نه أن .تتوفر عدة أش م حیث 
مفرده أو مع  ل القانوني یؤسسها  حدد بذلك الش اء، و ة شر المناسب، وفقا لما حددته التشرعات الضرب

ة ات المترت ذا الحقوق والواج ن عن ذلكالمعمول بها، و م النتناول هذه أنو 1التالي:األش

ة ل هذه المؤسسة موجه: المؤسسة الفرد عي): وش س(لشخص الطب ال أنهاما .عموما لمؤسسة ذات حجم 
ا سها ألتتطلب قانونا أساس مان تأس  ، سرعة جدا، س السجل التجار أن استكمال إجراءات التسجیل لد

ما والمؤسسةسبب التداخل بین أمالك صاحب المؤسسة  شمل أن تسدید،  متد ل ن أن  م دیون المؤسسة 
ة لصاحب المؤسسة ز الوطني للالتسجیل لد.األمالك الشخص منح لصاحب المؤسسة المر سجل التجار

ا.صفة التاجر لمستحدثه

ة  ة ذات الشخص الوحید وذات المسؤول :المحدودةالشر (L’EURL)جتماعي االٍ مؤسسة للفرد، الرأسمالهي
ة لمستحدث 100,000األدنى المطلوب في هذا النوع من المؤسسات هو  دج حیث تكون األمالك الشخص

المتراكمة على الرأسمال المؤسسة منفصلة عن أمالك المؤسسة، ولن یتم اللجوء إلیها إلى في حالة الدیون 
.االجتماعي للمؤسسة

رد استحداث مؤسسة مع شخص أو عدة -  مفرده و ال یرغب العمل  الذ أشخاص سمح للمتعامل االقتصاد
ة ان ساعده إم ه و یناس ل القانوني الذ ار الش اخت اسم ولصالح المؤسسة وذلك  قدم التزامات  من أكثر،أن 

ة ال التال :بین األش

ز الوطني للسجل التجار-1 المر
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ة تضامن ة لألشخاصوهي):SNC: (شر ة شر ة عائل ا ما تكون شر العدد األصدقاءبین أووغال
اء فیها هو  س هناك حد)،2(اثناناألدنى للشر أنما أس المال االجتماعي للمؤسسة أدنى مفروض لر ل

اء ل الشر ه  شارك ف س التسییر  االجتماعي الرأسمالذلك إال في حالة ما نص قانون المؤسسة على ع
مه إلى حصص اٍ  ل تضامني في االْ یتم تقس ش اء و ل الشر شارك  ما  ة  ة لدفع دیون جتماع ستجا

ة ولكل المؤسسة التسجیل ة المعنو منح للمؤسسة صفة الشخص  ، ز الوطني للسجل التجار المر لد
قا اء صفة التاجر وذلك ط التجارة).ون قانمنعدهاوما551لـ ( المادة الشر

ة ةذاتالشر طة (التوص س ممثلینوأشخاصأشخاص للتسییرمن هجینة تتكون مؤسسة: هي)SCSال
ةونظام ذاتالتضامننظامبینمزجهي األموال ألرؤوس قسماالجتماعيمحدودة. الرأسمالمسؤول

ما تسیرحصصإلى ة  اءمسیرن عدةأوواحدمسیرطرفمنالمؤسسةاجتماع متضامنینفیها شر
ةفيالقانونيالنظاملنفسیخضعون  ونون التضامن،شر ة تضامسؤولینف ة وغیر محددة عن مسؤول من

ة، اء موصین الدیون الشر ة وشر تسبون في حدود حصصهم إالسألون عن دیون الشر صفة وال 
ون في  شار ة.إدارةالتاجر وال  1الشر

ة ةذاتالشر مناألقلعلىتستحدثأنیجبرؤوس أموالذاتمؤسسة):SARL(محدودةمسؤول
ینطرف 100,000هو استحداثهاعندالمطلوباألدنىاالجتماعيالرأسمالاألكثر،علىوعشرنشر

قسم ما  ةحصصعلىاالجتماعيالرأسمالدج  ةاجتماع مةمتساو نعلىدج1000بالق م األقل و 
ما منعددسیرهاأن اءأنالمسیرن  ةدیون تسدیدفيساهمون الشر ةوفقاالشر فيمساهمتهملنس

2االجتماعي.الرأسمال

ة ةهي:) SPAاألسهم (ذاتشر ةتعد،أموالرؤوسذاتشر لمثا الكبیرةالمؤسساتمنش
از تضم عة (األقلعلىامت سهاللرأسمال االجتماعياألدنىمساهمین الحد) 07س خمسةهولتأس

جزائردیناروملیون العاماالكتتابإلىالدعوةحالةدج) في5.000.000دینار ( مالیین
قسملالكتتابدعوةهناكنلمدج) إن1.000.000( من،تسیرأسهمإلىاالجتماعيالرأسماليالعام 

س،یترأسهعضواعشراثنيمناألكثروعلىأعضاءثالثةمناألقلعلىیتكون إدارةمجلسطرف رئ
ة،مجلسطرفمنیراقبعام،مدیر ةومحددة،صارمةلقواعدالتسییرفروععملیخضعمراق مسؤول

ةحسبتتمالدیون تسدیدفيالمساهمین 3للمؤسسة.االجتماعيرأسمالفيمساهمتهمنس

ز الوطني للسجل التجار-1 المر
، المرسوممن القانون التجار564المادة:-2 رقم الجزائر سمبر 9المؤرخ في 27- 96التنفیذ 1996د
،من القانون التجار592المادة: -3 رقم الجزائر 1993أفرل 25المؤرخ في 08- 93المرسوم التنفیذ
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ة ةشر اءمنتتكون هجینةمؤسسةوهياألسهم:توص اءموصیینشر بینتضممتضامنین،وشر
اءمنوعددواحدشرك ما المتضامنینالشر اءعددأنوالموصیین  نالالموصیینالشر عنقلأنم
ةرأسمالقسمثالثة، لعلىالشر نش م منعددأوواحدشخصطرفمنتسیرأنأسهم و 

ةالستحداثاالجتماعيالرأسمالمناألدنىالحدالمسیرن، ) 5,000,000دج ( مالیینخمسهوالشر
( دیناروملیون العام،االكتتابإلىالدعوةحالةفي إلىاللجوءعدمحالة) في1,000,000جزائر

نوالمساهمینهمعمومي. المسیرون الكتتابدعوة ةحدودفيإالالخسائرلوحدهمیتحملواأنم نس
اءمساهمتهم، ةالمتضامنینللشر ةمحدودةغیرمسؤول ة،لدیون وتضامن لدالتسجیلأنما الشر

ةالمؤسسةسبالتجارالسجل ةالشخص قانون المن715للمسیرن (المادة التجاروصفةالمعنو
1).لتجار ا

قيالثاني:المطلب  التسو المخط

ةأوال: ق مفهوم الخطة التسو

I.ف التسو ل حاجات المستهلكین أنهعرف التسو:تعر ة اكتشاف وتحو سلع وخدمات إلىعمل
ات هؤالء المستهلكین. مع حاجات ورغ قة تتف مواصفات دق 2تتمتع 

II.ف مخط قي:األعمالتعر التسو

ر األعمالیوجد تعارف عدیدة لمخط قي نذ 3منها:التسو

أنهاألعمالمخطعرف فایول قي:  ه المستقبل مع التسو ون عل ما س شمل التنبؤ  في الواقع 
االستعداد لهذا المستقبل 

 قياألعمالمخطجورج تیرعرف ووضع واستخدام أنهعرفه :التسو الحقائ ار المرت االخت
المستقبل عند تصور  النتائج المنشاألنشطةالفروض المتعلقة  ضرورتها لتحقی ودةالمقترحة التي تعتقد 

ز الوطني للسجل التجار- المر 1
شیرمحمود جاسم -2 اس الصمیدعي،  اتعالق،ع الشامل أساس 26ص 2009عمان, ،األردن ،للنشر،المناهج والمتكامل، دارالتسو

قي للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة، ،بن اعمرسماعیل، شلغاغمراد -3 األعمال التسو ة مخط ة الثالثة تحت عنوان : فرص أهم ة الدول ام العلم األ
األعمال  رة اإلعدادوحدود مخط رة، الجزائر والتنفیذ،الف س ضر  ة والتجارة وعلوم التسییر، جامعة محمد خ ة العلوم االقتصاد ل

6،9ص 2012افرل18/17/16
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ون في المستقبل حول عناصر العمل الالزمة لتحقی ما س عرف على انه التنبؤ  األهدافما 
ة واالستعداد لمواجهة معوقات  اتواالستفادة من األداءالمطلو إطارالمتوقعة في المستقبل في اإلجا

عة هذا زمني محدد، وقت التنفیذ.األمرومتا

ا: خطوات  قيإعدادثان التسو المخط

ة  ة لعمل س قي وهي:إعدادیوجد ست خطوات رئ التسو 1المخط

:األهداف.تحدید 1

اس"أنهاعلىاألهدافوتعرف ةالدقیالمق ةللفعال ةالمرتق عدةفیهاتتوفرحیث التجارةلإلستراتیج
منها :خصائص

ةأهدافتكون -أ ة، وتوصفالخطةأهدافتكون أنالتخطنجاحشترحیثواقع أنهااألهدافواقع
ة اتمواردمعتتناسبانتإذاواقع ان .المنظمةوٕام

األهدافأنحیثلنجاح التخطأساسيشراألهدافوضعأنوواضحة حیثمحددةاألهدافتكون -ب
ستثیرالغامضة .الل

لاألهدافتصاغ- ج نحیثميش اسم .اإلنجازمستووتحدیدق

ةاألهدافتكون -د ةالفرع .لمنظمةالعاملالهدفمعومتناسقةعضهامعمتناس

س-ه .المنظمةرسالةاألهدافتع

س-و .التحدعلىالمدیرمقدرةاألهدافتع

سالمضارعالفعلمصدراألهدافتصاغأنیجب-م .الفعلول

اسقابلةاألهدافتكون أنیجب- وسواءاإلداراتعلى مستوأوالمنظمةمستوعلىذلكانسواءللق
سانت ةمقای ة.وصفأوم

، صبن اعمر، نفس المرجع إسماعیل، شلغاغاد مر -1 9الساب
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ةالفروضوضع. 2 ط :التخط

ةفالخطوة ةعفيالثان ةفروضوضعهيالتخطمل ط تحدیدتخط الخارجيالمحعناصرأ
هتعملأنوالمتوقع عتبر التنبؤ.المستقبلفيالمشروعخطف ةمن األدواتو س التخطالفتراضاتالرئ

ةلتنبؤمثال عات،م اتالمب عةالتكالیف،،واألسعاراألجورمستو معدالتالمستقبل،فياألسواقطب
ة، اسةالضر ل،س انفيالنمومعدلالتكنولوجي،التطورالتمو .الس

:البدائلتحدید. 3

ةفيالثالثةالخطوة لة،األهدافلتحقیالبدیلةودراسة الوسائلفحصهيالتخطعمل عادةوالمش
س لةولكنبدائل،علىالعثورل ةتكون أكثرالتيالبدائلعددتحدیدهيالمش .فاعل

م.4 :البدائلتقی

ةجهوداتتطلبالخطوةهذهإن ةتقومحیث التسوإدارةمنمضن مثل:أسئلةعلىاإلجا

ة؟أهدافمعالبدیلةالخطهذهتتالءمهل-  الشر
؟إدارةأهدافمعالخطهذهتتالءمله-  التسو
التماهي-  ؟هذهإحدتبنيحالةفيإجراؤهاالمطلوبالتعد الخط
ارحقهل-  ةاألهدافالخطهذهمنواحدةاخت ةحیثمنالمطلو والتكالیف،والكفاءة،الفاعل

1.المطلوب؟العملوجودوالسرعة،

ار- 5 ةالخطةاخت ق :المقترحةالتسو

ة المطافالخطوةهذهإن ةفيهي نها ة،إعدادعمل ق ،إدارةعلىیجبوهناالخطة التسو وقبلالتسو
ةالواجبالخطأحولالقرارتخاذا ة:التساؤالتعلىاتخاذها اإلجا التال

ةمد-  الخطة؟تنفیذسهولةأوصعو
ةاالخطةستحظىله-  ق ااإلدارةقبوللتسو ة؟العل للشر
اسقابلةالخطةأنهل-  والتنفیذ؟للق

، صبن اعمر، نفس المرجع إسماعیل، شلغاغمراد - 10الساب 1
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ةالمرونةالخطةتتمیزهل-  الضرورة؟عندللتعدیلوالقابل
اجاتاٍ ماهي-  اناتمنالخطةحت ةاإلم شرة؟الماد وال
اقبوالالخطةتالقيهل-  ؟إدارةفيالعاملینقبلمنوترحی .التسو

ةالخطوضع- 6 :التفصیل

ة،االخطةتحدیدیتمذلكضوءوعلى ة إعدادثممنوتبدألمطلو ةالخطعمل ق ةالتسو مثلالفرع
عات،خطة( ج، خطةخطةالمب ،حوثالترو رالتسو غيوهنا)تالمنتجاخطة تطو هذهتشملأنین

ةالخط اتتحدیدعلىالفرع ةالعمل ، إدارةأقساممنل قسممنالمطلو یجبالذالوقتوتحدیدالتسو
نتهيیبدأأن .التنفیذعنالمسؤولین واألشخاص العمل،منهو

سجدولإالهيماالخطةأنالقولوخالصة .التنفیذتوقیتتنفیذها ووأسلوبواألهدافالمواردع

عد ةالخطواتوضعمناالنتهاءو ةاألساس ةتبدأالتخطلعمل عتهاالخطتنفیذعمل برز.ومتا و
فةدور ةوظ ةفيالرقا عةعمل قاسیرالتنفیذأنللتأكدالخطمتا قهدالمنشو لألهدافط عنالكشفأوتحق

امعرفةعلىوالعملاالنحرافات حهابهاأس .1وتصح

دراسة السوق ثالثا:

ف دراسة السوق: - 1 تعر

2أنها:تعرف دراسة السوق على 

 المستهلاألنشطةمختلف صفة عامة  السوق و كین الذین المنظمة لجمع وتحلیل المعلومات الخاصة 
ض المخاطر.أساسالالستفادةتتوقف علیهم المؤسسة  ة وتخف ق من القرارات التسو

 ضاما تعرف في والكمي لسوق معینةاأنهاعلى أ عني تحلیل الطلب لتحلیل الك العرض أو. وهذا 
.خدمة من اجل اتخاذ القرارأوالمحتمل أوالفعلي 

صاعمر، نفسشلغاغ بن سماعیل،مراد -1 10المرجع ساب
سى -2 ة للنشر السوق وآخرون، تحلیلحي ع ة، دار الخلدون مة الجزائر، وتوزع، الق 42،43ص، ص1، 2007القد
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ة- 2 دراسة السوق:أهم

ن تبرر  ةم هدراسة السوق من خالل ما تصل أهم ة:إل 1من النتائج التال

ةتضم - ة من الدراسات أهم البدء في المرحلة التال ما یترتب على نتائجها من اتخاذ قرار  دراسة السوق ف
.التوقف عن هذا الحدأوالجدو

من وجود سوق محلي إن- ة قد أوقصور دراسات السوق وعدم تحق عاب خارجي ودراسة قدراتها االست
ةثیر من قصور رأسمال والعمالت أخطرون  نشاء إلزمة لالالاألجنب

ار مواقع المؤسسة - التوسعات المقترحة وفي ضوء عوامل التوطن.أودراسة السوق تفید في اخت
ة المؤسسة إلىدراسة السوق تؤدإن- زادة رح حق التشغیل أثناءالترشید في التكالیف مما 
ة - الالحقة، تعتبر دراسة السوق مهمة الستكمال الدراسة التفصیل خطأ األخر تقدیر في ءسو أووان أ

ن التوصل  م سة التي  عة إلیهاانجاز هذه الدراسة والنتائج الرئ اشر على طب ل م ش سوف تؤثر 
.تنفیذهحقة لها أو حتى المستقبل المزمع ت الالالدراسا

خطوات دراسة السوق وتحدید السوق المستهدف للمشروع:- 3

أ: خطوات دراسة السوق 

ة دراسة السوق من  ماأرعةتتألف عمل 2یلي:خطوات نستعرضها 

 لة: األولىالخطوة ف المش عرف خطوة ,هي تأهمفي دراسة السوق والتي تعتبر األولىالخطوة : تعر
ل وضوح ودقة، حث  لة ال لة إذنمش بین المؤشرات والمش للخل خلل في هذه المرحلة یؤد أ

ة ق . الحق
ة انات: الخطوة الثان الشخصي : جمع الب عینات هو التسو ظهر في الس قي الذ إالالمدخل التسو

انات عن العمالأن اتجه نحو االهتمام بجمع الب قيالتسو ر برامج تسو مصمم ء ومن ثم تطو
ة لحاجاتهم، صا لالستجا التهم،خص قي جمع وتصنیف أذواقهم وتفص تطلب مثل هذا المدخل التسو و

ة عن عمالئها المستهدفین یلي:تشمل هذه المعلومات ماحیث معلومات تفصیل
ة- ة واحدة؟أین: الجغراف مواقع عمالئي؟ هل یرتكزون في منطقة جغراف
ة- مغراف م،هي خصائص عمالئي (العمرما: الد التعل ة،الجنس،الدخل، مستو )الحالة المدن

، ص -1 سى وآخرون، نفس المرجع الساب 49حي ع
ة ماجدة -2 سرة للنشر والتوزع المشروعات الصغیرةإدارةالعط اعة، عمان، دار الم 123، ص 5، 2014األردن ،والط
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ة: - هم الشرائي؟ هل یتقبلون منتجات جدیدة ماالخصائص النفس أنهمأمهي العوامل المؤثرة على سلو
مهم مایتقبلها؟آخر من  ة؟هي ق األساس

:انات:الخطوة الثالثة لة وعلى تحلیل وتفسیر الب لحل المش قي لوحدها ال تؤد حث التسو نتائج ال
اناتالنتإلىحاول الوصول أنمالك المشروع  .ائج محددة من خالل تلك الب

ل عام ال ش قي: على مالك المشروع و حث التسو ن اعتمادها في تفسیر نتائج ال م توجد قاعدة محددة 
امهاالعتماد على  ة وتفسیر أح التي تم جمعها.األرقامالشخص

:عة: االستنتاجات حث الخطوة الرا عد تفسیر نتائج ال ون االستنتاج واضحا  في العدید من الحاالت 
قي ن مالك المشروع ،التسو في عمله اعتمادا على األرقاماستخدام هذه أسلوبحدد أنحیث یتم

التي توصل  .إلیهاتفسیره لتلك الحقائ

السوق المستهدفتحدید- ب

هو تحدید السوق المستهدف للمشر األهدافمن بین  حوث التسو ة ل س تحدید فئةالرئ محدد وع أ
المنتجات  الخدمات المقدمة لها.أوة من العمالء الذین یخدمهم المشروع عن طر

الماألسواقعدم تحدید تلك أنحیث  لفشل المشروع عن طر و الخدمات نتجات أالمستهدفة یؤد
المحدد والواضح لعمالء المشروع المقدمة لهم إذ  عتمد التسو قي الفعال  حیث المستهدفین،البرنامج التسو

ن من الوصول  یف یتم صا إلیهمیتعلم  م السلع والخدمات المصممة خص اعوتقد اتهم.إلش 1حاجتهم ورغ

ة، نفس المرجع -1 ، صماجدة عط 124الساب
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(SWOT)تحلیــــــل - 4

القوة سمى ال م الكلي لنقا حدد (یلخص) swotوالفرص والتهدیدات بتحلیل والضعف،تقی وهو تحلیل 
ا المهمة التي تحدث في بیئة وحدة  ةوالمقدرة األعمالالقضا ر االستراتیج للمنظمة والتي تؤثر على تطو

ة 1ما یلي:إلىوهي تقسم ،االستراتیج

ة: أ: تحلیل البیئة الداخل

عتبر ذلك المتالك المعرفة عن المنافسوهو  ة في السوق و ین للنجاح عامل مهم للكشف عن الفرص الجاذ
ل وحدة من وحدات في استغالل هذه الفرص، م لإلىتحتاج األعمالف ل آني،تقی ش الضعف  القوة ونقا نقا

صورة  ةفعناصر القوة تتمثل  ة وتحقیأساس م والقدرة على الحر فاءة التنظ ة في  أفضل االنجازان الصناع
ة، ات عناصر الضعف فهي تعني ضعف القدرة على صنع القرار المناسب في ضوء تحلیل أمااالقتصاد ان إم

على ذلك:األمثلةومن وموارد المنظمة،

:ة ق ة الزون، وجود المنتج وجودة مثل سمعة المنظمة والحصة السوقالجوانب التسو اع رغ ة، وٕاش
ة التسعیر الخدمة،  ة التوزعوفعال جوفعال ة الترو ة رجلوفعال ة وفعال ة االختراع والتغط ع وفعال الب
ة. الجغراف

:ل ،التمو النقد شمل ذلك وفرة االئتمان، والتدف ة المنظمة واالستقرار المالي في المنظمة و ومدیون
:ع ع، وفرات الحجم، التصن الت الب شمل تسه ات في الوقت المالقدرة على تلو ة الطل حدد ومهارات ب

ع التكنولوجي، اإلنتاج.وأسلوبالتصن
:م شمل ذلك التنظ ع.إدارةوأسلوبواإلبداع في العمل،الرادة إخالص وانتماء العاملین،و المت

:تالمنظماإلحدالجدول التالي یوضح التحلیل الداخلي 

اد عبد الفتاح -1 اتالنسور إ مدخل نظراستراتیج ميالتسو 145،146، ص ص 1، 2012،والتوزع، عمان، األردنالصفاء للنشر، دارو
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المنظماتإلحد) التحلیل الداخلي 01رقم (الجدول 

عناصر القوةعناصر الضعف

عدم وضوح التوجه االستراتیجي-

ا لموقف التنافسي المتدهور-

الت مهملة للعمالء- تسه

ة والخبرة - ةنقص الموه اإلدار

معدل انجاز ضعیف في انجاز الخط-

ة- ة الداخل المعاناة من المشاكل العمل

ل المتغیرات الضر - ة عدم القدرة على تحو ور
ةفي  اإلستراتیج

الكفاءة الممیزة- 

ة المتاحة-  المصادرة المال

ة جیدة-  مهارات تنافس

المشترن-  معرفة جیدة 

ادة جیدة للسوق -  ق

ة للمنتجات-  ة العال التوع

ة-  ان تحسینات على المنتجاتإلجراءمتاحة إم

ادالمصد اتالنسور عبد الفتاح ر: إ مياستراتیج و مدخل نظر 147ص، 2012األردن، ،عماندار الصفاء للنشر والتوزع، ،التسو

ة:تحلیل- ب البیئة الخارج

ل عام تحتاج وحدات  ذلك العوامل األعمالش ة) و ة المهمة (عناصر البیئة الكل ة الكل البیئ ة القو مراق
ة (المنشاة، المتضم قیون) حیثالموردین والوسطاء المنافسین،،الزائننة في البیئة الداخل أنمن المتوقع التسو

عها على قدرتها ف قي األعمالوهنا یجب على وحدة األراحي تحقیتؤثر جم اراتي تسو التي تضع نظام استخ
ة،قادر على تقصي االتجاهات والتطورات المهمة التي تحدث في البیئة  ق ن تحدید الفرص التسو م ومنها 

1القطاع.أوهدیدات المرافقة لها والمؤثرة على المنظمة والت

، ص-1 اد عبد الفتاح النسور، نفس المرجع الساب 147ا
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ة جدیدة  ق فرص تسو سي للمسح البیئي في خل ن الهدف الرئ م ومن خاللها أمام المؤسسةلذلك 
ن تحدید الفرصة التي تمثل ح ع المؤسسةم التي تستط التالي فان الفرص اجة المشتر ل مرح و ش قها  تحق

ان معین من سوق خالل فترة ة محددة ینتج عنها فوائد ماهي وقائع موجودة في م ة للمنظمة زمن ة وغیر ماد د
ل إذا ش ح.تم استثمارها  صح

ن النظر  م قي جإلیهاومن الفرص المختلفة التي  ة في فضاء تسو المیزة التنافس حث عن ید: التحقی ل
حث بین المجموعات ،الصناعات البدیلة ةوال حثحث بین السلع والخدمات والاإلستراتیج ملة، وال بین الم

ة الجدیدة،  (التهدید) السوقي اتجاه األجزاء السوق مثل التحد ما  حث عبر الزمن ف تطور غیر مرغوب أو وال
هتقود  اب إل ساعد في المأداءفي ظل غ قي مضاد  عات،حافظة على تسو ارة أواألراح والمب هي أخرع

قي إذاالمحتملة والمعقولة التي األحداث 1للمنظمة.ما ظهرت فإنها تسبب ضرر حق

المنظماتالتالي یوضحالجدول  :التحلیل الخارجي إلحد

المنظماتإلحدالتحلیل الخارجي : )02الجدول رقم (

الفرصالتهدیدات

منافسین جدداحتمال دخول -
عات المنتجات الجدیدة- ادة مب ز
في السوق طيءنمو -
عة مناوئة- اسات سر س
ة- التنافس ادة الضغو ز
نمو المساومة للعمالء والموردین-
وحاجات المستهلكینأذواقتغیر -

جدیدة في السوق أسواقإلىالدخول -
خطة المنتجإلىإضافة-
تنوع المنتجات ذات العالقة-
ة- ان ل العمودالتكامإم
في السوق أسرعنمو -
اء - في میدان استراتیجیینالعمل مع الشر

الصناعة

ادالمصدر: ، صمرجع نفس البد الفتاح النسور،عإ 148الساب

اد عبد الفتاح النسور، نفس المرجع -1 ، صإ 148- 147الساب
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قیــــــة- 5 :البیئــــة التسو

ة تعر  ق marketing)ف البیئة التسو Environnement) : ة ق العناصر مجموعةتعرف البیئة التسو
اشر على  التي تقع داخل المنظمة والتي لها تأثیر م ذلك العناصر والقو المنظمة و طة  ة المح أداءالخارج

ة في منظمات  ق ة التسو ذلك األعمال، العمل ة و ة لها تأثیر على ضمان المنظمة وقدرتها التنافس ق فالبیئة التسو
اسات واالستراتی اغة الس ةعلى رسم وتنفیذ وص ق ات التسو ة داخل أنحیث ج ق ة وغیر التسو ق الموارد التسو

طرة علیها من قبل  ن الس م م  1.ذیینالتنفیاإلدارینالتنظ

م1 ة للتنظ :.البیئة الخارج

ةتنقسم  الخارج ة إلىللبیئة القو ق ة التسو خارج ة وقوقو ة ل ة جزئ :خارج

ة:-أ مات وتشمل العوامل ل ل التنظ ذلك ألنها تؤثر على  ة ألحوالوسمیت  مغراف ةالد ، االقتصاد
ة 06الثقافة والنظام ...الخ حیث أن هناك ( ل ة  خارج ة لها تأثیر ممیمتصلة معا) قو ز على نظام الشر

ة وهي ق 2:التسو

ة:: العوامل أوال مغراف ةالدراسة هيالد وتوزعه سواء للعناإلحصائ شر ا حسبصر ال الجنس حسبجغراف
قي الن الزائنالخ، وهيالعمر... .التسوأساسهم مهمة للمدیر التسو

ا: الظروف ة:ثان ة أوإلنفاقهیتوفر معهم المال أنصنعون السوق بل یجب لوحدهم الاألفراداالقتصاد الرغ
ة في إنفاقه، في  ق ة هي قوة ممیزة تؤثر على النشاطات التسو م ومن هذه القوأفالبیئة االقتصاد تنظ

ة :االقتصاد

االقتصاد قیدورات النشا وماهي المرحلة ن: یجب على المدراء التسو االقتصاد معرفة دورة النشا
قفون فیه التحسین)–التراجع –ا (النجاح التي 

:األفرادمن سرعة ارتفاع دخل أكثرسرعة األسعارمعدل هو ارتفاع في التضخم.
 لة یتوقف المستهلكون ون سعر الفائدة مرتفعا عندماالفائدة:سعر األجلعن المشترات طو

منظور محمد عواد الزادات، محمد عبد هللا العوامرة، -1 ات التسو 61، ص1، 2012الحامد للنشر والتوزع، عمان األردن،دار،متكاملاستراتیج
عة، -2 72- 67، ص1، 2006،والتوزع، عمان، األردنالمنهاج للنشر دارالمعاصرالتسوعبد العزز مصطفى أبو ن
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ة الدولة ضا:میزان ة تؤثروأ وم عة النفقات الح على التخصص لكثیر من المؤسسات فعلى حجم وطب
شرة  ات إلى نفقات للدفاع، سبیل المثال االنتقال من نفقات الموارد ال التي تسوق المنتجات تقید الشر

رة، ة العس ع ات التي تقدم خدمات طب س ذلك تؤثر على الشر ع ات التي توفر المساكن أوو الشر
الدخل المحدود. لذو

ع الأن مؤسسة ماتعني المنافسة:ثالثا: السلع التي تصنعها،تأنتستط ما یتعل طر على مؤسسة أخر س
السلع، اتهذه وأسعاروأماكن تسو جها.السلع واستراتیج ترو

ة: ة واالجتماع عا: المؤثرات الثقاف اسةتؤثر على االقتصاد والتكنولو الظروفهذه أنرا ا والس حیث أن ،ج
ل  .االقتصادعادات األفراد وتقالیدهم هي التي تش

ة:خامسا ة والقانون اس الس على وجه أ: القو م تجار ة وقوةیتأثراألرضتنظ اس الس القانون القو

الت التي تطرأ على السلع الموجودة أنما ر التكنولوجي: سادسا: التغی تعتمد على أصالالسلع الجدیدة والتعد
ا فان التسو التغیر یتأثرالتكنولوج التكنولوجي.حتما 

عا بیر أفي الت المستهلك: تفض:سا ل  ش لشراء ،على المستهلكینللتأثیرمؤسسة توجد جهود التسو
ع هي التي المنفعة العامةأنحیث السلع. استمرار.التعامل تجبر المستهلكین على أنتستط

حد ذاته، وتشمل المزودین :الخارجیـــة الجزئیـــــةیئـــةالب-ب م  ذلك ألنها تؤثر على التنظ وسمیت 
ة  شر طة تماما  ة إال أنها مرت ة، على الرغم من أنها خارج والوسطاء في السوق والزائن، هذه العوامل الجزئ

ل. قي  ة التسو 1معینة وتعتبر جزءا من نظام الشر

ة بیئ ة وهي:هنالك ثالث قو قي لكنها خارجة من الشر ة التسو ل جزءا من نظام الشر تش

 السوق
المنتج
 وسطاء السوق

عة، نفس المرجع -1 ، صعبد العزز مصطفى أبو ن 72الساب
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م بها أنعلى الرغم من  عدم القدرة على التح توصف  ة أكثرتتأثرأنهاإالهذه القو ة من العوامل الخارج الكل
لو  ذلك:التالي یوضح الش

ل رقم ( ة) العوامل المؤثرة في البیئة04الش الخارج

عة، المصدر: 72-67، ص2006،1،والتوزع، عمان، األردنالمنهاج للنشر دارالمعاصرالتسوعبد العزز مصطفى أبو ن

 ان ال:السوق یلتقي هو ذلك الم ائعون والمشترون،ذ عرضون سلعا وخدمات ه ال ائعون  ع،فال للب
ة ما اشتروه لهم قبل المشترون یتم نقل ملك .وعندما 

:ع سلعة الإنناالموردین ع ب التالي فان دور الموردین أو اشترناها،صنعناها إذاإالنستط أوو
بیر في قيالمنتجین هو دور  م ذو الهدف التسو .نجاح التنظ

:قیون ات مستقلهمالوسطاء التسو سهالةشر قنالتدفقات بیةعمليفيدور رئ ات التسو ة الشر
اع فوالسوق  ست ضاعة والوسطاءهالذ نوعان:السوقیون ال

الجملة - 1 ائعون  الوسطاء أوأو التجزئةال ما یدعون 
ات - 2 ة:الشر ات التي توفر خدمات مختلفة مثل التسهیل تحتوالالنقل، التخزنوهي الشر ل الذ اجه تمو

ائع  ادل بین ال ات الت ة في عمل ق ات التسو .الشر 1والمشتر

البیئـــــة الداخلیــــــة للتنظیــــــم.2

ة  داخل ة بل هناك قو قي للشر یؤثر على النظام التسو ست هي العامل الوحید الذ ة ل البیئة الخارج
ل اآلتي:إلىتؤثر  مثلها الش ة وهذه القو ق اسة التسو معین على الس مد

عة، نفس المرج-1 ، ص ص عبد العزز مصطفى أبو ن 72،73ع الساب

الوسطاء السوق
التسویقین

برنامج 
الشركة 
التسویقي

الوسطاء 
التسویقین

المورد
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ل رقم( مالتي): القو05الش ة للتنظ تؤثر على البیئة الداخل

عة،عبدالمصدر: ، نفس المرجعالعزز مصطفى أبو ن 74صالساب

الت أنیجب :اإلنتاج هو اإلنتاجندرس تسه ن استخدامها ف م .الخبرات التي 

ة:القدرة  ل ام بهذا التمو حتاجهاإلنتاجهل لدینا قدرة على الق ما  ده  .وتزو

: شر مثل هذا المورد ال ام  .اإلنتاجماهي الكفاءات التي نحتاجها للق

ر: حث والتطو حاثال .على السلع المنتجةإجراؤهاوالدراسات التي یجب األ

ة العام ة ممیزا على مستوأنیجب :سمعة الشر الشر السوق.تكون مستو

ة للسوق وان تكون لها حصة من السوق :موقع المؤسسة النس ة الجغرافي  وهذا مهم جدا في تحدید موقع الشر
ه. تعمل ف 1الذ

الخمســة لبورتــر:تحلیــل- 6 القــو

ل بورتر أ ة الخمس، التي وضعها خبیر األعمال واألستاذ في جامعة هارفرد ما التنافس داًة تعتبر القو
ة لتحلیل السوق  طة وقو ة الخمس على مساعدتك س التنافس ة فیها. تقوم أداة القو التنافس في معرفة ومستو

تقبل.موقعك التنافسي الحالي، والموقع المتوقع أن تصله في المس

عة، نفس المرجع -1 ، صعبد العزز مصطفى أبو ن 73الساب

سمعة 
الشركة

االبحاث 
والتطویر

موقع 
الشركة

العنصر
البشري

القدرة 
ةالتمویلی

االنتاج

النظام التسویقي 
للشركة
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الخمسةتتمثل -  ما عناصر القو 1لي:یلبورتر ف

هذا األمر قوة الموردین: - 1 رت ة، و سهولة رفع الموردین لألسعار، وقوتهم التفاوض م مد یتم هنا تقی
مهم،  ذلك درجة قوتهم وتح تمیز منتجاتهم أو خدماتهم، و عدة عوامل، مثل عدد الموردین، ومستو

ارات المتاحة أمامك وتكلفة االنتقال من لما قلت الخ لما قل عدد الموردین،  مورد إلى مورد آخر. 
ك من خالل حاجتك لهم م الموردین  التالي تزداد قوة تح .و

ن: - 2 ة المشترن أن یدفعوا األسعار نحو قوة المشتر ان إم ك أن تسأل نفسك هنا عن مد غي عل ین
حدد هذا األمر السلعة  ة لك، وتكلفة انتقالهم عدد المشترن من و النس ل مشتٍر  ة  ك، إضافة إلى أهم لد

. بناء على هذا فإن تعاملك مع عدد ضئیل  من التعامل مع منتجاتك وخدماتك إلى التعامل مع جهة أخر
أعمالك موا  تح ك شروطهم و ملوا عل ة، سیزد من قدرتهم على أن  القوة التفاوض .من المشترن ذو

ة: الحالة التناف- 3 انوا س نت تواجه عددا من المنافسین، و یهم هنا هو عدد وقدرة المنافسین، فإن  الذ
ة في مثل هذا  قلل من قوتك التنافس ة، فإن هذا على األرجح س قدمون منتجات وخدمات جذا إجماال 
حصلوا على صفقة جیدة معك ، الوضع. وذلك ألن الموردین والمشترن سوف یتجهون إلى غیرك إن لم 

ك قوة هائلة ال منافس، عندها ستكون لد نت تعمل لوحدك  ح إذ أنه لو  س صح .والع
ة الزائن في شراء منتجاتك، حیث إنهم تهدید المنتجات البدیلة: - 4 رغ تؤثر المنتجات البدیلة على مستو

التأكید س صورة أفضل، فإن ذلك  حتاجون  ضعف لو استطاعوا العثور على أحد غیرك یؤمن لهم ما 
ة منتجاتك قلل من جاذب ة في السوق و .قدرتك التنافس

سهولة دخول منافسین جدد للسوق المنافسون الجدد: - 5 مد ضًا  انت تكلفة الدخول .تتأثر قوتك أ فإن 
ة موقع في السوق، فإن المنافسین الجدد قد  ة لحما ة الكاف ات الحما نت ال تملك آل للسوق منخفضة، و

نون من دخول  نت تملك یتم س ما إذا  ام على إضعاف موقعك التنافسي، على ع سرعة والق السوق 
على موقعك ومنتجاتك من تهدیدات المنافسین الجدد نك حینها الحفا م ًا ودائمًا، حیث  .حاجزًا قو

1- http://www.syr-res.com/article/R3735.html   28/12/2014 ,21.51
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عـــــــــا:  ةرا قیــــــــةاالستراتیج التسو

ةتتمثل  ة االستراتیج ق ما وأنواعهاالتسو 1لي:یف

ف 1 ة: تعر ة:االستراتیج ق التسو

ةعرفت ة:االستراتیج ق ین لألهدافإجماليشف أنهاالتسو ة للمنظمة من حیث تحدید المشتر ق التسو
ذلك مجموعة من (المستهلكین) وتحدید المنتج. معینة یتطلب استهدافها أسواقاالتي تحدد وتبین األنشطةوهي 

رها واالستثمار فیهاالمنافسین والمنافع الأنماالتعرف على  ن تطو م .تي 

ةأنواع: 2 ة:االستراتیج ق التسو

ن تحدید  ةم ار إستراتیج قا من خالل اخت یتم تحدیده مس ات الثالثة إحدالتعامل مع السوق الذ االستراتیج
ة: اآلت

ة الموحد إستراتیج ةوهي : المعمم (التجانس)/التسو التي یتم من خاللها وضع مزج اإلستراتیج
وجه  قي واحد للمنظمة و ع قطاعات.إلىتسو جم

(االختالف غیر المتجانس) المتنوع ات التسو ةوهي تلك : استراتیج التي تتكامل مع اإلستراتیج
ل قطاع سوقا مستهدفا ومنفصال من القطاع  عد  ة مختلفة حیث  ق . وتقوم األخرقطاعات تسو

قي موجه لكل القطاع على حدالمنظمة بوضع مز .ج تسو
ة ز :إستراتیج المر ار مجال تنافسي یدور وتستند على التسو داخل السوق ,وفیها یتم أساس اخت

قي واحد موجه  قي واحد فقإلىوضع مزج تسو ة أوالقطاع تسو عدد قلیل من القطاعات السوق
یزها علی ون تر .ها فقحیث 

اإلضافة (kotler)ذلك یتفإلىو et (meidan)ات أنواعثالث على انه یوجد هناك من االستراتیج
ة التي تواجه منظمات الت ق ما یلي :األعمالسو

ة ة:اإلستراتیج ةالهجوم ة جدیدة والتوسع الجغرافي وتحاول اإلستراتیج سوق ة اختراق مناط الهجوم
ةحسب حجم فرص السوق وتقوم هذه ،فیها  اإلبداعات التي تجعل من المؤسساتبتبني اإلستراتیج

القائدة في سوقها. 

، ص ص العوامرة،عبد هللا الزادات محمدمحمد عواد -1 44،45، 33مرجع ساب
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ة ةاإلستراتیج ةوتمتلك هذه :الدفاع دااإلستراتیج نهاقو ة تم التهدیدات أماممن الوقوف خل
ة . وتهدف  ةالخارج ة زائنها الموجودین (الحالیین) اإلستراتیج ة لحما ة وٕادامةالدفاع الحصة السوق

ة اعإما،المحل عني إت عا أنالمنظمة القائدة وهذا  ح تا یز على مجموعات أوتص من خالل التر
زائن معینة 

ة ةالعقال اإلستراتیج ز :ن ةوتر ض تكالیفاإلستراتیج ة على تخف ة بإسقاإما،العقالن منتجات عال
1.فروع غیر مرحةإغالقأوالتكلفة 

ن  م قإظهارو ات التسو ل التالي عموم االستراتیج ما هو موضح في الش ة 

ل رقم ( ةأنواع): 06الش ق ات التسو االستراتیج

، صالمرجع نفسالعوامرة، محمد عبد هللامحمد عواد الزادات،: رالمصد 47الساب

قـــــيخـــــامســــــا ـــــج التسو : المز

قي:  ج التسو ف المز م في اتعر ع هو مجموعة المتغیرات التي تدخل في نطاق التح لمؤسسات والتي تستط
ه وٕاحداثفي المستهلك للتأثیرستخدامها استخدامها إ ة لد 2:أقسامأرعةإلىوتقسم ،االستجا

(prix)ب: السعرproduit)(أ: المنتج  

ان  :ج ج (place)الم (promotion)د: الترو

46، صمرجع سابالعوامرة،عبد هللا الزادات محمدمحمد عواد -1
، صعبد العزز مصطفى ابو نعمة، مرجع -2 547ساب

ق إستراتیجیة التسوی
الموحد

ق إستراتیجیة التسوی
المتنوع

ق إستراتیجیة التسوی
المركز

: اإلستراتیجیة الھجومیة
قائد السوق .متحدي

اإلستراتیجیة الدفاعیة

ة اإلستراتیجیة العقالنی

ات االستراتیجی
التسویقیة 
بشكل عام

االستراتیجیات 
التسویقیة وفقا 

(kolter)ل

(miedan)
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ل التالي عناصر المزج  قي:نستعرض من خالل الش التسو

ل رقم ( قيmocarty): نموذج 07الش ج التسو لعناصر المز

طمیلةالمصدر: ات التسو،الهام فخر قيإطاراستراتیج وتطب 225ص ،2012،1األردن، والتوزع عمان، إثراء للنشر نظر

(produit )المـــنـــتــــج :.أ

قي،المزج واالهم في عناصراألولعتبر عنصر المنتج هو العنصر  ه تتحدد التسو فاعتمادا عل
قي  ، عناصر المزج التسو المنتج ؟ األخر رة؟أمخدمة أوهو سلعة هلولكن ما المقصود  .ف

طلبها المستهلك  اعالمنتج هو مجموعة من المنافع التي  ة أوحاجات إلش ه.رغ لد

ن النظر  م وتلر في عام إلىو ما حددها  ات  1981:1المنتج من خالل ثالثة مستو

:ون الجوهر ه المنافع الم قصد  ةو طلبها األساس ع حاجاته التي  اته.المستهلك وتش ورغ
 ونات م االالتغلیف، الجودة،وتتضمن السعر، المغلفة:الم والعالمات التجارة التصم سم التجار

ة، إ ل ل، المظاهر الش مظهر العاملین وطرق تعاملهم مع العمالء.إلىافة ضوالش
 ونات الخدمات ةوتتضمن مجموعة من الخدمات الداعمة:م مة اإلضاف المرافقة للمنتج والتي تعطي الق

غیره.للمستهلك وتمیز المنتج عن 

226، نفس المرجع السابق استراتیجیات التسویق في إطار نظري وتطبیقيالھام فخري طمیلة،-1

السعر : األسعار

الخصومات المسموحة

المكان: قنوات التوزیع 
،تغطیة السوق، الموقع،

المخزون

المنتج : الجودة ، 
م ،السالمودیل االخصائص، 

التغلیف التجاري،

لبیع االترویج : اإلعالن، 
الشخصي، تنشیط المبیعات 

العالقات العامة ،الدعایات ،

عناصر 
المزیج 

التسویقي
4ps
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اسات المنتج فتتضمن مجموعة من القرارات ذات العالقة أما بـــ:س
ة - 1 ر المنتجات الحال ابتكار منتجات وتطو
واالتساع والتناسدارةإ- 2 المزج السلعي من حیث العم
تجارة.اسم وعالمة وٕاعطائهاتمییز المنتجات - 3

(prix):الــســـعــــر.ب
ف السعر:- 1 مة السلعة تعر وهو القأوعتبر السعر تعبیرا عن ق ائع والمشتر ل من ال مة الخدمة لد

ادالت  هو قاعدة الت ادل بین الطرفین، أ ة،المحددة للت مة السوق اس لق ما خالل فترة شيءوهو انع
ة محددة. 1زمن

ة- 2 :السعرأهم

ة للمنظمة في أتكمن  النس ة السعر  :نهأهم

ةاألهدافلتحقیداةأ- م ة والتنظ ق التسو
م السوق أ- ة للعمالءإلىداة لتقس قطاعات وفقا للقدرات الشرائ
ساعد في تحدید حجم الطلب-
العوائد - واإلیراداتمصدر لتحقی
ة للمستهلك- النس مؤشر لجودة المنتج 
ساعد في تعزز العالقة بین المنظمة والعمیل -

ان ج: (place)":الموقع المناسبع "التوزأوالم

ع ف التوز ات التي تتضمن تدفاألنشطةالتوزع هو مجموعة من القرارات ذات العالقة في تحدید :تعر والعمل
2النهائي.المستهلك إلىالسلع والخدمات من المنتج 

ات التوزع في تحدید إدارةتهتم  ر استراتیج ات التي تتضمن األنشطةالمشروع الصغیر عند تطو والعمل
منتجاتها  عمل في مجال إلىتدف ون المشروع الصغیر  الصناعي , اإلنتاجالمستهلك النهائي هذا في حال 

3المشروع في:إدارةوفي هذه الحالة تعنى 

طمیلة ،-1 ع الهام فخر في المشار 161،162،ص2009االردن، المناهج للنشر والتوزع ،عمان،دارالصغیرةالتسو
اتالهام فخر-2 ، ص التسوطمیلة، استراتیج 229، مرجع ساب
طمیلة ،-3 ع الصغیرة الهام فخر في المشار ، ص ص التسو 182،183،المرجع الساب
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اشرة - 1 ون قنوات التوزع م اشرة وفي حال اعتماد القناة غیر أوتحدید قنوات التوزع من حیث  غیر م
لة  اشرة هل سیتم اعتماد قناة توزع طو عتمد صیرة، هذاقأم الم ار  على:االخت

ارات ذات عالقة- .التلفالمنتج، ساعةالثمن حیث:المنتج من اعت
ارات ذات عالقة - اناتهمالوسطاء من حیث: توفر الوسطاء،اعت شرة والخدمات التي إم ة وال الماد

.قدمونها لكل من المنتج والمستهلك 
شرة - ة وال المنتج من حیث قدراته الماد ارات ذات عالقة  ةواإلدارةاعت ان استغناءه عن الوسطاء وٕام
ظروف المنافسة في السوق - ارات ذات عالقة  .اعت
عتمد هذا اال- 2 ار الوسطاء و ار على موقع الوساخت ةالجغرافي الكفاءةخت ع ه، اإلدارة والب لد

یلة المنتجات التي یوفرها،  قدمها تش الخدمات والوظائف التي  ة ومستو یر توفمثل:قدراته المال
ج، التفاوض، النقل ة في تحمل المخاطر.والتخزن، المعلومات الترو ل والمشار التمو

ار - 3 ةاخت ة الشاملة للسوق، أوالتوزع من حیإستراتیج ة انتقائث اعتماد التغط عن طرأوة تغط
یل الوحید الو

(promotion):جــــــــروــــــالت.د
ج: .1 ف الترو ج تعر ید الترو ین قومنظام اتصال أنهعرف  أوعلى نقل معلومات عن سلعة متكامل 

الخدمة أوعلى قبول السلعة أفرادهجمهور مستهدف من المستهلكین لحمل إلىإقناعيأسلوبخدمة 
ید .2 ین ضیف  ج ضمن أنهالمروج لها , و ةالبد من دور فعال ومشارك للترو .أ ات للتسو 1استراتیج

ج kernanما عرف  ائع أنهالترو قبول إلقناع" الجهد المبذول من جانب ال المرتقب  المشتر
نه من استرجاعها.أومعلومات معینة عن سلعة  م ل  ش 2خدمة وحفظها في ذهنه 

13، ص1، 2011،ألردنوالتوزع، عمان، اإلعصار العلمي للنشر دارالخدماتتسوعودة حسین الحاج سمیرعلي توفی-1
ة وسة لیلى، -2 ة الجزائر ة اإلعالن في المؤسسة االقتصاد سدراسة حالة مؤسسة –واقع وأهم یل رةمو التجارة قسم العلوم منشورة،ماجستیر، مذ

قسنطینة،جامعة 38، ص2008منتور
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ج:عناصر.3 الترو
عناصر یتكون الترو قيج من مجموعة عناصر تعرف  1:المزج التسو

والتي واجهت االقتصاد العالمياإلعالنلقد تطور تعرف :اإلعالن-أ حیث ،وفقا للمراحل التي مر بها التسو
س ل  ل إلىتطور من ش ا وتعقیدا أكثرش ة التي تهدف اإلعالنإلىینظر حیث تحد إلىعلى انه العمل

قومون فعال أنهمى للمستهلكین علالتأكید ما قرار شراءأفضلس الخدمة المعروضة أوشراء سلعة قامواإذاف
عمل  ضاما انه  ة ج السلعة، تة وللمنظمة التي تنعلى بناء الوالء للعالمة التجار أ ع الشخص دعم جهود الب و

ادل بین اما یدعم الثقة واالح ین المنظمة المعلنة ترام المت لمستهلكین و
عات:تنش- ب مختلف إنالمب ام  عات هو الق المب وتوزع إلى تنشالتي تهدف األنشطةالمقصود بتنش

ع السلع والخدمات لمشروع ما .و
ع-ج ع الشخصي :الشخصيالب الشخصي من أنهعرف الب یتضمن األنشطةذلك النشا ة الذ ج الترو

ین المستهلك النهائي إجراء السلعة أومقابلة بین الرجل و غرض تعرفه  الصناعي وجها لوجه  أوالمشتر
شرائهاإقناعهالخدمة ومحاولة 

ة-د :والعالقات العامةالدعا

ة: ف الدعا ارة عن تعر ة هي ع ل من أالدعا الش م أش ارتقد صورة غیر أوالسلع أواألف الخدمات 
ة وغیر مدفوعة  األجر.شرع

ف العالقات العامة شر وما إن:تعر اة ال ح راف ع وتعقید في عالقاتهم وماأوجدهالتطور الذ ع من توس یت
ة بینهم والحاجة لوجود انسجام  رة والماد االتصاالت الف این وتألیفذلك من خل ومواجهة االختالفات وت

رة ما أظل ذلك إناء،واآلر المواقف أو لتفهمه هر حاجة لوجود عالقات وصالت منظمة لضمان تقبل الغیر لف
غرض لوضع من األوضاع لذلك ظ ة بین المنظمة و جمهورها إقامةهر مفهوم العالقات العامة  ع الصالت الطب

حقإدامةوالعمل على  ما  ادلة والتفاهم هذه الصالت  بینهم.الثقة المت

ةدورمنال اب -1 ة إستراتیج ة للمؤسسة الوطن ج في تحسین القدرة التنافس ة–الترو اس والمراق ة ألجهزة الق (AMC)دراسة حالة المؤسسة الوطن
رة ماجستیر قسم علوم التسییر،،سطیف–العلمة  اف، المسیلة، منشورة،مذ 92، 90، 57،78،86، ص2007جامعة محمد بوض



الجانب النظري لمخطط األعمالالفصل األول                                            

39

اإلنتاجيالمخطالمطلب الثالث:

:اإلنتاج: مفهوم خطة أوال

ا لصاإلدارةمدخل اإلنتاجة تمثل خط ة،اغة جدولة العل س ه اإلنتاج الرئ شف عام یبین ف ة  مثا وهي 
ة محددة (سنة مثال)،المرغوب خالل فترات ز اإلنتاجمعدل  شفأومن لمعدل إنتاج المصنع،هي  ار مع

1من:اإلنتاجوتتكون خطة 

قة-  عات السا الطلب المستقبلي من خالل حالة السوق ومعرفة خطة المب التنبؤ 
اشرة -  ات العمالء الم طل

احثین أما عرفان تخطGarrett ,Silverال م اإلنتاج: ف ارة عن تسل ه انه "ع طرة عل والس
جدول معین،إلى المستهلكین عن خزن التام تالأوالمنتجات  ع أوحیث طر ة أنشطةجم ع الدورة التصن

طرة أنیجب  والس والتنسی الهدف .أنإلىتعتمد على التخط 2یتم تحقی

ا: أنواع :اإلنتاجخطثان

للخطأساسعلى  ةفترة التخط ن التمیز بین ثالث اإلنتاج هي :أنواعم 3من الخط

ةالخطة - 1 لة اإلنتاج في المستقبل ولمدة تزد عن اإلنتاجتوضع هذه الخطة لتحدید مستو:األجلطو
ا ما، رثأكحتى أوخمس سنوات إلىسنة واحدة وقد تصل  لة توضع هذه غال أهداف طو الخطة لتحقی

ات فاإلنتاجيوتحدد خطوطا عامة للنشااألجل، ي المنظمة وعلى ضوء خطة الطاقة، إذوالعمل
الطاقة  مستو ة المستهدف، یرت اراخاإلنتاج ان،موقع المنظمةت م الم والمستوي، وتصم

ات وغیرها من القرارات  لة واألنشطةالتكنولوجي وترتیب العمل األجل.طو
ةالخطة - 2 ة في فترات تقل لألنشطةتحدید تفصیلي إلىوهذه الخطة تشیر :األجلقصیرة اإلنتاج اإلنتاج

ات.یدعى بجدولة ماإلىوهي بذلك تشیر عن الشهر الواحد، العمل
ةالخطة - 3 ل إعدادهاوهي الخطة التي یتم :األجلمتوسطة اإلنتاج ش إجماليلفترة قادمة (سنة واحدة) و

ة لكل شهر من أنهامع  السنة.أشهرفي الواقع تضم خططا تفصیل

اتمنعم زمزر، -1 103، ص 2008، دار الزهران للنشر والتوزع، عمان، األردن ،إدارة اإلنتاج والعمل
د -2 ة اإلنتاج تخطالفضل مؤ مي مع حالة –ومراق ةمنهج  ة والتوزع، الراض، المملكةللنشر ، دار المرخدراس ة السعود 25، ص2007العر
52،53ص ، ص1، 20012، والتوزع عمان، األردنر المنهج للنش، دارومراقبتهاإلنتاج الحسین، تخطمحمد اإلبدیو-3
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اإلنتاجتخطأسالیب:ثالثا

مااإلنتاجتخطأسالیبتتمثل  1:یليف

ة)1 ان ة من الطرق التي تقوم على التجرة والخطأ وفیها یتم :الجداول والرسوم الب ان الجداول والرسوم الب
اجات الطلب المتوقع مع الطاقة  الموجودة.مقارنة احت

اعتدرس البدائل المختلفة ففي حالة الجدول:)2 تم الطلب إلش ارو ةاخت تكلفة.األقلاالستراتیج
ة:في حالة الرسوم أما)3 ان عبر عن خطة الب اني  ب عبر عن و المقترحة اإلنتاجفانه یتم رسم خ آخر 

ظهر مقدرا  .واإلنتاجاالختالل بین الطلب الطلب , والفرق بین الخطین 
ة:البرمجة )4 ة هي طرق الوصول الخط ص األمثلالحل إلىنماذج البرمجة الخط الت تخص لمش

ض التكلفة وتعلیهدف على عدة استخدامات متنافسة،ادرة الموارد الن م الرح في ظل قیود تخف معینة ظ
ة وتفترض ة، العأنالبرمجة الخط على نعمل اإلنتاجوفي تخطالقة بین المتغیرات عالقة خط

ص الطاقة للطلب  ماتخص ض التكالیف المر المتوقع،  العاملةعمل على تخف طة بتغییر حجم القو .ت
قة قواعد القرار )5 ة:طر حث هذه الطرقة في وضع خطة الخط ع الطلب، ت عمل على إنتاج تش ما  و

، تقلیل ا العمل العاد طة  ن اشتقاق ما ، واالستغناء، والتشغیل، وتكالیف التعیینلتكالیف المرت م
حجم القوفي تخطاألخروتستخدم اإلنتاج، في وضع خطة إحداهماتستخدم معادلتین خطیتین، 

العاملة.
ة على وضع خطة :األهدافبرمجة )6 هدف واحد إنتاجتقوم معظم نماذج البرمجة الراض إماتحق

قا األهدافترتب هذه األهداف، ثماألهداف فإنها تسمح بتعدد برمجة  تهاط .ألولو
ار الموقع : عا: اخت را

عة ألاألفضلالموقع إن عتمد على طب لمؤسسة األفضلالتي تخصصت فیها. فالموقع األعمالمؤسسة 
ة هو إلى صناع یؤد یؤدللمؤسسات الخدماألفضلالموقع أنحین التكالیف فيقل أذلك الذ ة هو الذ

م الدخل، یؤداألفضلالموقع أنما إلى تعظ ة للمخازن هو ذلك الذ نفس إلىالنس ض التكالیف و تخف
ات سرعة في إلىالوقت  م الطل لتسل ش م المنافع إلىیؤداألفضل الذعام فان الموقع للعمالء، و تعظ

للمؤسسة.

اب، - ة جدیدةعبد الفتاح د 99-96،ص2001،إدارة اإلنتاج رؤ 1
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ار الموقع: العوامل المؤثرة على اخت

اآلتي: ار الموقع  1تعتبر العوامل المؤثرة على اخت

:ات العمالء، القرب مهم وذلك للسرعإنالقرب من العمالء ة لطل التالي السرعة في ة في االستجا و
صال ذلكالسلع إ ضمن لهم، و ات األخذفان قرب الموقع من العمالء س ار حاجات ورغ عین االعت
التالي تضمالعمال م المنتج و ات.ء عند تصم ن الحاجات والرغ

 تضمن ذأالمناسب:األعمالمناخ المناخ المناسب و ار الموقع ذ لك وجود مؤسسات األعمال اخت
ملة الشبیهة،  نفس.من التي تعمل في واألخروالم

 ار ا: الهدفالتكالیفمجموع ه اقل التكالیف،هو اخت تصاح لفة لموقع الذ األرض وهذا یتضمن 
والضرائب.والعمل والطاقة والتوزع والبناء،

 ة ة: إنالبن ذلك الطاقة التحت ة و ك الحدید الس ووسائل الالزمة،توفر طرق المواصالت وخطو
الموقع.مهم جدا الختار االتصاالت، 

 ة متلكها العمال یجب إنالعمال:نوع م والمهارات التي  التعل اجات أنمستو ة مع احت تكون متناس
ما  ة والمقدرة لدأنالمؤسسة  ار الموقع.علیهم في مجاألفرادتوفر الرغ ال اخت

:ة إنالقرب من الموردین ن االعتماد علیها في مجال تلب م اجات المؤسسة قرب الموردین الذین  احت
ار  عتبر من العوامل المشجعة على اخت الموقع.من الموارد 

 ان.آوأخروجود فروع ة في نفس الم ع للشر مراكز توز
ن حیثحرة.وجود مناط ع المصنع استخدام المواد المستوردة في إقامة المصنع فیها، م ستط و

السوق المحلي.إلىشحن أنإلىدفع الرسوم والجمارك وتأجیلاإلنتاج
ة ار الموقع بناء على إنالعمل:إنتاج افي،اخت صة غیر  تأخذأنمن لإلدارةالبد إذتوفر عمالة رخ

ار  ة عین االعت ةنألالعمل وذلكإنتاج آلخر.العمل تختلف من بلد إنتاج
اشرة یلاكتال ة نحو الصناعة غیر الملموسة:أوف غیر الم االتجاهات المحل ة تلك المتعلقة  ان وٕام

ات، ة.وغیرها من العوامل التوسع، والمناخ وتوفر المدارس، والمستشف الثانو

مان-1 ات خالد عبیدات ، سل اعة، عمان ،األردن، مقدمة إدارة اإلنتاج والعمل سرة للنشر والتوزع والط 87،ص 2010،2،دار الم
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ان على المؤسسة وأخیرا ن القول  ة جیدة أنم لها میزة تنافس حق عزز قدرتها أوتختار الموقع الذ
ة. ة الحال 1التنافس

اآلالتخامسا: أنواع

اآلتي: 2یوجد نوعان من اآلالت هي 

 حتاج إلىوهي تحتاج األعمالتقوم بنوع من آالتإنهاالمتخصصة:اآلالت غیر عمال مهرة حیث 
ضع فیها األعمالهذه اآلالت لمختلف إعدادإلىالعامل  لألغراضزمة الالاألدواتالتي تؤدیها لكي 

ذلك للأثناءالمختلفة ولكي یوجه اآللة  م تعملها عند اللزوم و الجودة في ح اآللة.إنتاجمستو
:سرعة اآلالت المتخصصة عملها  ة واحدة محددة وهي عادة تؤد عمل هي آالت مصممة لكي تقوم 

عمال اقل من اآلالت غیر المتخصصة واستخدام هذه اآلالت یؤدأ ة اكبر و فا تقلیل إلىكبر و
المطلوب لكل وحدة اساع شر منتجة.ت العمل ال
 ات الالمتخصصة: إنالجمع بین اآلالت المتخصصة واآلالت غیر بیرة جدا مالكم ست  أونتجة عادة ل

حیث تبرر استعمال آالت متخصصة غیر متخصصة ولكنها في الغالب متوسطة مما أوصغیرة جدا 
ما  ار بین اآلالت المتخصصة والغیر المتخصصة صعب  اآلالت نفسها من الصعب أنیجعل االخت

لها وأخرآالت متخصصة إلىنقسمها آن ن تحو م س إلىغیر متخصصة  آالت متخصصة والع
ح. صح

مان خالد -1 ، صالمرجع عبیدات، نفسسل 88،89ص الساب
س، صقناة اإلنتاج، جامعةشوت، إدارةنبیل جاد -2 59،60ص السو
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المالي  ع: المخط المطلب الرا

ل أوال: مفهوم التمو

ة الزمة من اجل  الغ نقد ل هو توفیر م ر مشروعأوإنشاءالتمو ان عاما تطو یلتزم خاصا حیثأوسواء 
لبنوع المال المالي اإللمامعلى المدیر حث عن مصادر أصولهالمطلوب لتمو ة ال عد ذلك عمل حیث تبدأ 

ة  ل المناس عة والالتمو 1االستثمار.مالئمة لطب

ا: ل ثان مصادر التمو

ة التي یتم سداده  ل استنادا للفترة الزمن إلى:تصفیته فیها أووتنقسم مصادر التمو

ل قصیر  لأنواعهو احد :األجلتمو ستخدم لتمو ل الذ مثل التمو ل الخارجي و ات مصادر التمو العمل
بتحقی رت ة أهدافالجارة في المشروع و لة المشروع في السیولة والرح ل مش عتبر هذا النوع من التمو و

حث عن مصادره وتكون عادة من وأنشطتهامستمرة للمنشآت التي تعتمد في تسیر فعالیتها  ه فهي دائمة ال عل
الحجم.متوسطة أوالمنشآت صغیرة 

ل قصیر ومن مصادر األجل:التمو

:ئتماناإل - عرف على انه االئتمان الممنوح للمشروع نتیجة شرائه مواد التجار ةو ضاعة تامة أوأول
مة هذه المشترات.دون دفع ة معینة (قصیرة) لتسدید ق مة المشترات نقدا وتمنح فترة زمن ق

ات المصرفي:ئتمان اإل - عتمد توفیره على البنوك التجارة وشر أقدموالبنوك التجارة من األموال.و
ل ائتمان قصیر األموالتوفر المتخصصة التيالمؤسسات  للمنشآت المختلفة لسد حاجاتها األجلعلى ش

ل عملیتها األموالمن  مالتمو .انه اقل تكلفة من االئتمان التجارة  التجار

ل- ب ل حاجاتستخدم األجل:متوسالتمو ل دائمةلتمو ة تمو ون لتغط ان  للمشروع المقترضة 
ل مشروعات تحت التنفیذ والتي تستغرق عددا منأوثابتة أصول ه هو اعتماد السنین.تمو عل لذا فان المتف

ل من سنة  ل.سنوات فيخمسة إلىفترة التمو هذا النوع من التمو

ة السامرائي، اإلدارةعدنان هشام -1 263، ص 1997،عمان، األردنالزهران للنشر، ، دار)(المدخل الكميالمال
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ل متوس تمثل التمو 1:في األجلو

ة متوسطة - قروض إلىاتجهت البنوك التجارة :األجلالقروض الصرف ل المشروعات والمؤسسات  تمو
ا یتم تسدید هذا النوع من القروض إلىتزد فترتها على السنة وتصل األجلمتوسطة  خمس سنوات .وغال

ل  یتم تعلى ش عقد أقسا ة في شرو مها التي قد تكون متساو اإلقراضحدید مواعید استحقاقها وق
ون سعر الفائدة للقروض متوسطة  األجلمن سعر الفائدة للقروض قصیرة أعلىاألجلو

ل - ل ینظر :األصولإستئجاربالتمو ل، استئجارإلى تمو ال األصول على انه استئجار تمو مثل ش
المن  حل محل أش ل وهو یذلك  ل أالتمو ه المشروع للحصول على آخرش ون أصولیتطل أن 

انها مة بإم ة.األصولاالقتراض للحصول على ق المطلو

ل-ج ل التمو ل األجل:طو ل طو ل الفرص االستثمارة األموالاألجلمثل التمو التي تتوفر للمشروع لتمو
ة  ة معنو شخص مثل التزاما على المشروع  ضیف عبئا آخر على المدیر إنمستقلة.المتاحة و هذا االلتزام 

سمى المالي للمشروع ما  ضرورة معرفته  تمثل  أموالته للحصول على في محاولإلیهایلجأ المال ألنهأسواقو
لة.آلجال  طو

ل قصیرة  م مصادر التمو تم تقس ة:األقسامإلىاألجلو التال

ة                   األسهم- العاد
الممتازةاألسهم-
المحتجزة              ألراحا-
السندات- -
القروض                         -
ومة (وتخص المؤسسات العامة)- مساهمة الح

، صعدنان هشام السامرائي، نفس المرجع -1 263،264ص الساب
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المالي ثالثا: مفهوم التخط

عرف على انه تخط المالي  ما یلي:لألنشطةالتخط ام  ة للمؤسسة وذلك من خالل الق 1المال

األموالإلىتقدیر وتحدید الحاجات -
ن اللجوء - م ة.األموالللحصول على إلیهاتحدید المصادر التي  المطلو
لفة أقلوان یتم ذلك إلیها، عند ظهور الحاجات أالوقت المناسب،األموال العمل على توفیر -

نة  مم
ل من وأخیرا- اغة  ة وذلك من خالل ص المال اسات، اإلجراءاتوضع الخط والموازنات األهداف، الس

ما  العامة یتالءمو للمؤسسات.مع الخط

متواصل ومستمر وهو یؤشر  المالي هو نشا أدائها استثماراتها المؤسسة، ل من نمو إلىوالتخط
اجاتها ة محددة،واحت ن لألموال خالل مدة زمن م سنوات.خمس أوثالث سنوات إلىتمتد أنالتي 

المالي  ونات المخط عا: م را

ة للمشروع االستثمار–1 ل التكالیف التمو

ةالتكالیف -أ ما یلي : :االستثمار 2تتمثل التكالیف االستثمارة ف

تمثل في - اني ومعدات النقل وغیرها وهواألرضتكالیف االستثمار الثابت و ه والم عل طل رأسما 
الثابتةاألصولممثال في الثابتالمال 

سمصروفات - دء التشغیلالتأس و
المتداولة . أوصافي األصولاإلجماليالمال العامل والممثل رأس-

ه - 1 مي ارشدعدنان تا مي، النع المالي (اتجاهات معاصرة)فؤاد التم ة للنشر ،التحلیل والتخط العلم ازور ، 2008األردن والتوزع عماندار ال
169ص
ة أحمد فوز-2 للمشروعات أسسملوخ ةدراسات الجدو ز،االقتصاد ندرة مر ندرةاإلس 208، ص2009،للكتاب، اإلس
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ة، تتمثل عناصر تكالیف التشغیل في الخامات التشغیل:تكالیف- ب األخروالخدمات األجورمصارف األول
الت  ن تبو اإلنتاجوتسه م عتها،ب عناصر التكالیف وفقا لذا  وفقا للعالقة بین عنصر التكلفة ووحدة أولطب

اشرة : تكاإلىالمنتج النهائي وذلك  اشرة، أولیف م حجم النشاوتكالیف غیر م بها في ضوء عالقتها  تبو
التالي تبوب  .عناصر تكالیف ثابتة و عناصر متغیرة إلىو

حجمها في السنوات  التنبؤ بهذه التكالیف في أنحیث للتشغیل األولىیجب تقدیر تكالیف التشغیل والتنبؤ 
اقي السنوات.األولىالسنة  ن من تقدیر هذه التكالیف في  1م

ات النتائجخـــامســا:  جدول حسا
لت بها الخزنة، من اجل تحدید ا ة التي تش ف ك النتیجة إلىنلجأ لك ة للتسأرصدةإلىتف ط ییروس

ات نتائج  ةوظائف أرعإلىتتجزأ تكلفة االستغالل حیث، تحلیليوعندها نحصل على جدول حسا : أساس
ة، تجارة، ر، إنتاج ة التحلیل المالي للنتیجة،وذلك من اجل تسهإدارة، وتطو ل یل عمل ة تطور ه ف وفهم 

2التكالیف.

ة: ات نتائج لمؤسسة اقتصاد ال مختصرا لحسا نوضح في الجدول التالي تمث
اتتمثیل مختصر لجدول : 03الجدول رقم النتائجحسا

المصارفاإلیرادات
االستغاللإیرادات
ةإیرادات مال
ةإیرادات استثنائ

الخسارة (رصید مدین)

مصارف استغالل
ة مصارف مال

ة مصارف استثنائ
الرح (رصید دائن)األراحضرائب على 

ـــــــــــاس بـــــــــــن الساســـــــــــالمصـــــــــــدر: ـــــــــــة)، دار ال األردن،عمــــــــــــان،وائـــــــــــل للنشـــــــــــر،ي، یوســـــــــــف قرشــــــــــــي، التســـــــــــییر المـــــــــــالي(اإلدارة المال
165ص،2006

ة،احم-1 مولوخ ،د فوز 219ص نفس المرجع الساب
اس بن ساسي، یوسف قرشي-2 ة) ،التسییر المالي،ال 165،ص 2006،األردن،للنشر عماندار وائل (اإلدارة المال
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مفهـــوم المیزانیـــةســـــادسـا:

ة جرد ة عن عمل تدعى يمدینون) والت–مخزون –لمجل الموجودات للمؤسسة (استثمارات تعبر المیزان
ل عناصر و األصولعناصر  عناصر ااألصول، األموالالموارد لتمو ة والدیون والتي تدعى  لخصوم، المملو

1.استحقاق–مبدأ سیولة أما تعبر عن اآلجال التي ترتب حسبها هذه العناصر 

ة مختصرة  ة مال ل التالي مثال عن میزان بین الش :و

ة تمثیل مختصر:04الجدول رقم  ة مال مختصرة لمیزان

ومـــــالخصاألصول

الثابتةاألصول

ة- ةاالستثمارات المعنو ة والماد والمال

من سنةألكثرالثابتة األصولعناصر -

الدائمة األموال

الخاصةاألموال-

لةا- لدیون المتوسطة والطو

من سنةألكثرستحقاقات المؤجلة اإل-

المتداولةاألصول

المحزونات-

الغیر- حقوق المؤسسة لد

، البنك، المتاحات (الصندوق -
الخزنة...)

األجلالقروض قصیرة 

المورد وملحقاته- 
ة الجارةعتماداتاإل-  البن

اس بن الساسي،:رالمصد ،یوسف قرشي،ال 66ص نفس المرجع الساب

اس بن الساسي،- 1 ، ص وسف قرشي،ال 66نفس المرجع الساب
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عــــس ادلـــعـــة التـــطـــنق:اــــا

بین ، قصد بنقطة التعادل عندها التساو ة والتكالیفاإلیراداتالنقطة التي یتحق ة لنتاج الكل الكل
وال خسائر.أراحالنقطة التي ال تكون فیها أمعین. 

:ة طرق تحلیل التعادل ن الوصول لعت م ةدالمر و ا من ود ا من خالل خرطة التعادل أو راض ان إما ب
ة. عض المعادالت الراض خالل 

ة ان قة الب مثل الطر ة وذلك من خالل جعل المحور العمود ان األسالیب الب : یتم تحدیدها وف
عات ثم یتم رسم منحنى اإلیراد الك مثل اإلنتاج والمب ل اإلیرادات والتكالیف، أما المحور األفقي ف تمثل  لي، الذ

ة، الذ ما یرسم منحنى التكالیف الكل ات اإلنتاج،  من مستو ل مستو ه، اإلیرادات المتوقعة وعند  نقطة عل
ما یرسم  ات اإلنتاج،  من مستو ل مستو إجمالي التكالیف الثابتة والمتغیرة وعن  ه مستو ل نقطة عل تمثل 

ل نق تمثل  ة، الذ من منحنى التكالیف الكل ل مستو إجمالي التكالیف الثابتة والمتغیرة وعن  ه مستو طة عل
ات اإلنتاج، إضافة إلى رسم منحنى التكالیف الثابتة ومنحنى التكالیف المتغیرة. 1مستو

اني رقم ( ل الب ح ذلك من خالل الش ن توض م ) التالي:07و

ل رقم ( ة 08الش ة لحساب عت ان قة الب ة): الطر المر دود

ساوالمصدر: م ،اظم جاسم الع ة وتقی االقتصاد عمان،المناهج للنشر والتوزع،، دارالمشروعاتدراسات الجدو

.191ص، 1،2002األردن، 

1-، ساو ة اظم جاسم الع االقتصاد م المشروعاتدراسات الجدو قي)وتق وتطب 191ص،2002،1عمان األردن،،دار المناهج للنشر،(تحلیل نظر

منطقة 
الخسائر

نقطة 
التعادل

منطقة األرباح

اإلیرادات 
فوالتكالی

)حجم اإلنتاج(المبیعات

منحنى التكالیف الكلیة

یرةمنحنى التكالیف المتغ

1ك 2ك 3ك

تةالتكالیف الثاب
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ة: ا، البد من اإلفتراضات التال ان 1وعند تحلیل نقطة التعادل ب

ات سعر الوحدة- ث
ات التكلفة المتغیرة للوحدة المنتجة- ث

ة، ة بین منحنى اإلیراد الكلي والتكالیف الكل ح وعلى أساس هذه االفتراضات توجد عالقة خط ن توض م و
ما یلي: هذه العالقة 

ةفي نقطة التعادل:- اإلیراد الكلي = التكالیف الكل
ة قبل نقطة التعادل:- اإلیراد الكلي<التكالیف الكل
ة>اإلیراد الكلي عد نقطة التعادل:- التكالیف الكل
:ا تحدید نقطة التعادل راض

أو:

193كاظم جاسم العیساوي، نفس المرجع السابق، ص-1

التكالیف الثابتة 

الوحدات)=  نقطة التعادل(

ع الوحدة  لفة الوحدة الواحدة                         –سعر ب

التعادل (نقدا) =              التكالیف الثابتةنقطة 

لفة الوحدة المتغیرة-1

ع الوحدة سعر ب
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خالصة الفصل:

أ ة لبدأ نشا ح خطوة أساس األعمال أص أن إعداد وتنفیذ مخط ننا القول  رها م مؤسسة أو حتى تطو
سیرورة نشاطها من تسو مختلف الجوانب المتعلقة  اإلحاطة  سمح للمؤسسة  وتوسعها، حیث أن هذا األخیر 

م وٕانتاج وتن ة وأخذظ ة : عدة قراراومال النس دقة المعلومات المتحصل علیها  مد للسوق المنافسةترت
شرة  حیث یوضح مسارها ، الزائن، الموردین ...  ة مواردها ال م المؤسسة من ناح ذلك تنظ االستراتیجيو

ذلك تحلیل البیئة  القوة والضعف لدیها و م نقا ساعدها على تق ما  ة نشاطها أو أثناء عملها،  سواء عند بدا
طة بها من فرص علیها  ة المح .وتهدیدات یجب علیها أن تتجاوزهااغتنامهاالخارج

ة  قة مرجع ارة على وث األعمال ع ننا أن نصل إلى أن مخط م ةوفي األخیر  ل أساس یجب على 
ات  افة األخطاء التي حاملي المشارع التأكد من أهمیتها والتعرف على تقن األعمال مع العلم  إعداد مخط

یجب تفادیها أثناء إعداده.
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تمهید

مجموعة من  مر صاحبها  رة یجب أن  رة ومن أجل تجسید هذه الف مشروع من ف أ البد وأن ینطل
ل مرحلة من ه هاته المراحل تطرح تساؤال جدیداالمراحل  ة على هذه األسئلة یتطلب عل إعداد، ولإلجا

أعمال . مخط

قي رة على الجانب التطب من المذ الجانب النظر ذلكفي هذا الفصل سنقوم بإسقا سنقدم مخطو
انعمال لمشروعاأل ات ذات المقاس الكبیر،ل سة المحج یز على المحاور ألل حیث سنحاول التر

مي، األعمال :التنظ ة لمخط ع الخطوات المتعلقة بإنشاء المشارع.اإلنتاجي والمالياألساس وجم

احث : یتكون هذا الفصل من ثالثة م

حث ا المشروعألول: ملخص الم

حث ميالم التنظ قي و الثاني: إعداد المخط واإلنتاجي للمشروعالتسو

المالي للمشروع حث الثالث: المخط الم
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حث األول:  ملخص المشروعالم

المشروعفكرةالمطلب األول:

اب  ارأوال : فكرة وأس المشروعاخت

رة:- 1 الف

فطرتها إلى تحسین مظهرها وعلى  لكن مع أنتسعى المرأة جاهدة  مظهر جمیل وأنی تكون دائما 
ا علیها وهذا ما الحظناه  عند  ح هذا األمر صع ص مجموعة من االحتكاكتقدم سنها وزادة وزنها 

قوم  مشروع  ام  ة الملحة للق حت لدینا الرغ سة االهتمامالنساء في المنطقة فمن هذه الفجوة أص األل
ة ذات المقاس الكبیر فمن خالله نلبي  اجاتالنسائ ة.هاته احت الفئة من النساء وتلك الرغ

ملي على المرأة شروطا على مظهر  ش في مجتمع مسلم  ما أننا نع یز و التر ها خارج المنزل قمنا 
ات منتج لمؤسستنا وٕاخترنا على النساء المحج سة ألن أغلب الحجاب  حبذن هذا النوع من األل النساء 

اس مرح ،محتشم، عتبرونه ل وعملي .حیث  أنی

اب - 2 ارإأس هذا المشروع:خت

اب المنتوج المحلي سعر المنتوج األجنبي وارتفاعغ
االهتمام بهذه الفئة من النساء في األسواق حیث اغلب المنتجات ذات مقاسات صغیرة عدم
ة في ممارسة العمل الصناعي والتجار الرغ
ة الذات والمسؤول رة تحقی دافع ف
اطة الحجاب بدال من شراء الحجاب المستورد نظرا لعدم إلىعض السیدات تجاه إمالحظة خ

.السعررتفاع وإ وجود المقاس المراد شراءه

موقع المشروع:- 3

ة في موقع التحدید الجنوب الغري للوال اتنة و ة  ة وال ة بر قام هذا المشروع ببلد یرستراتیجي إس
رة ترتفع عن سطح  س ة سطیف، مسیلة و الغرب حیث تقع في محور وال الجنوب والشرق  الشمال 

حدها من 400األرض بـ  حدها من الشمال إلى الغرب دائرة الجزار ومن الشرق دائرة سقانة و متر 
رة تترع على مساحة تقدر بــ س ة  .2م1475,11الجنوب إلى الشرق وال
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نالمؤسسة ستكون  التحدید في مس المدینة و ة 3وس ارة على ملك شارع محمد عروات  وهو ع
ة بـحوالي  سة النسائ عد على سوق محالت األل ة ت ة الرف قابلها بنك الفالحة والتنم متر 400خاصة  

ات المشروع من: ع أساس وهذا ما یجعل المنطقة یتوفر فیها جم

الكهراء و الخطو ع الهاتف ، الطر الب .معبد، المواصالت، والقرب من نقا

ع للمؤسسة سیتم  بجوار ستئجارهإما أن المحل التا ة الذ سة النسائ محالت سوق األل وس
سة  بیر من محالت األل ه عدد  یتجمع  عتبر هذا السوق الوحید في المنطقة الذ المؤسسة حیث 

ة. النسائ

ا ة للمشروع:ثان الدراسة القانون

ل القانوني للمشروع:.1 ة المحدودة الش EURLمؤسسة ذات الشخص الوحید وذات المسؤول

اإلطار القانوني للمشروع:. 2

ل  قوانین أو تشرعات أو قیود تمنع إقامة هذا النوع من المشارع أو تش الدولة الجزائرة ال تفرض أ
مومة أو استمرارة المشروع خصوصا عند فتح عدة  االت تشجع على النهوض خطر على د و
اب ( الة دعم وتشغیل الش ع المجاالت  مثل : و ،الصندوق الوطني ANSEJ)االستثمار في جم

طالة ة لتسیر القرض المصغر (CNAC)للتامین على ال الة الوطن ما أن (ANGEM)والو مؤسسةلا، و
اب ( ة لدعم وتشغیل الش الة الوطن لها على الو فرض على ANSEJ)ستعتمد في تمو هذا 

ة:طالب القرض) المستثمر( والملفات اآلت ه الشرو أن تتوفر لد

:الواجب توفرها في المستثمر الشرو
ة الجزائرة-  الجنس
صل إلى 35و19أن یتراوح عمر الشاب بین -  ن أن  م شرو40سنة و حد أقصى وف سنة 

.أخر
ذو-  نشا مارس أ ون  ة جرأأو دون جر أأن ال  الة الوطن الو عند إیداع الملف على مستو

اب .لدعم وتشغیل الش
ن المهني أو المعاهد أو الجامعات عند إیداع الملف -  مراكز التكو ون غیر مسجل على مستو أن 

الة الو .على مستو
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ستفید من إعانة الدولة في نطاق انجاز مشروع(إنشاء مؤسسة مصغرة-  .)لم 
ون مسجل لد-  ةأن ال  الة الوطن .ANGEM)( للتشغیل الو
ون مؤهال (-  )أن  ه شهادة تؤهله لممارسة النشا .لد
اب -  وا في صندوق ضمان أخطار قروض الش شتر اب أصحاب المشارع أن  یجب على الش

( ل الثالثي فق .أصحاب المشارع (في حالة التمو

اشر مرحلة إعداد الملف اإلدار ی ستوفي الشاب المستثمر هذه الشرو عد أن  ستخراج وإ والمالي و
. السجل التجار

: الملف اإلدار
الد رقم -  .للمعني12شهادة م
ة-  ة أو شهادة الجنس طاقة التعرف الوطن األصل من  .نسخة طب
قة التي تثبت المؤهالت -  .(دبلوم ، شهادة عمل ....)نسخة مصادق علیها من الوث
.شهادة إقامة- 
.صورة واحدة- 
 -)CNAS قة عدم .جتماعياإلللصندوق الوطني للضماناالنتساب) : وث
 -(CASNOS)قة تثبت عدم .لغیر األجراءجتماعي اإللصندوق الضماناالنتساب: وث

قتینتسحب  هي:CNAS، ((CASNOS)(الوث الشرو ة وف من اإلدارة المعن

الد رقم -  .12شهادتي م
.مستخرج الضرائب- 
قة تثبت عدم -  .نتساب اإلحالة في نتساباإلأخر وث
:الملف المالي
ة للمعدات والتجهیزات المراد شراؤها بدون -  .الضرائباحتسابفاتورة أول
ع المخاطر بدون -  ة للتامین الشامل للمعدات والتجهیزات ضد جم .الضرائباحتسابفاتورة أول
ل هذه احتسابحساب لتكلفة تأهیل المحالت بدون شف-  الضرائب في حالة طلب تمو

الت التأه
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ة-  ةالدراسة التقن ات النتائجملحقة االقتصاد ات وجدول حسا لمدة المیزان سنوات ، 5التقدیر
الة مقابل  الو دج 1500حیث تحضر الدراسة 

ستخراج إملف: سجل تجار
ز الوطني للسجل التجاراالستمارةطلب موقع حسب-  المعدة من قبل المر
ة معد من طرف موث-  اسم الشر أو عقد إیجار المحل التجار ة المحل التجار عقد ملك
ة-  ة وفي جردة وطن ة لإلعالنات القانون ة في النشرة الرسم قة إدراج الشر نسختین من وث
الد رقم -  ة للمسیرن وأعضاء هیئات اإل12شهادة م ةالنس دارة واإلشراف للشر
ع المقدرة بــ -  صال یثبت دفع حقوق الطا اضة الضرائب4000إ ق دج یتم الدفع على مستو
ز الوطني للسجل التجار-  قدمه المر الذ صال دفع رسوم حقوق التسجیل في السجل التجار إ
ة للمهن والنشاطات المنظمةعتماد إ -  النس أو رخصة ممارسة النشا

ازاتاالثالثا:  ةمت ائ الج

ازاتتستفید المؤسسة من  ة التالي:االمت ائ 1الج

. مرحلة تنفیذ المشروع:1

 معدل منخفض نسبته اشرة %05تطبی ة للتجهیزات المستوردة التي تدخل م من الحقوق الجمر
.االستثمارفي إنجاز 

 ة على العقارة .االكتساباإلعفاء من دفع رسوم نقل الملك
 س ااإلعفاء .لمؤسسات المصغرةمن حقوق التسجیل على عقود تأس

المشروع :استغالل.مرحلة2

 ات (لمدة ثالث ات وٕاضافات البنا على البنا ستةأوسنوات،03اإلعفاء من الرسم العقار
الجنوب).06( ا، أو سنوات لمناط الخاصة والهضاب العل ) سنوات للمناط

 ة والمؤسسات المصغرة عندما ة للنشاطات الحرف النس حسن التنفیذ  اإلعفاء من الكفالة المتعلقة 
ة. م الممتلكات الثقاف األمر بترم یتعل

ة الوحیدة اإلعفاء الك ة الجزاف .االستغاللمن تارخ ابتداءلي من الضر

اب ة لدعم وتشغیل الش الة الوطن الو وثائ 1
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الخاصة والهض06(أوستةسنوات،03(لمدة ثالث  ا، أو سنوات ) سنوات للمناط اب العل
الجنوب). لمناط

ة ة الجزاف ) عندما یتعهد المستثمر 02لمدة عامین (الوحیدةتمدید فترة اإلعفاء من الضر
) عمال على األقل لمدة غیر محددة.03بتوظیف ثالثة (

ائي بــــــــ:- ض ج ة فترة اإلعفاء، تستفید المؤسسة المصغرة من التخف عند نها
السنة األولى من اإلخضاع الضربيخالل70%-
ة من اإلخضاع الضربي50%- خالل السنة الثان
خالل السنة الثالثة من اإلخضاع الضربي25%-

ل القانوني للمشروعوالجدول التالي :مثل الش

ل القانوني للمشروع05جدول رقم ( ): الش
ة المحدودةذات مؤسسة الشخص الوحید نوع المؤسسة )المسؤول EURL)

أمیرة عروشصاحب المشروعاسم
108122رقم النشا

ات ذات المقاس الكبیراالسم التجار سة المحج ان ألل ل
ص ص الترخ سةترخ صناعة األل

ه المصرح  سةالنشا الصناعات المختلفة لألل
ةالعنوان ة بر اتنة-بلد ة  وال

ة:المصدر من إعداد الطال

ة وأهداف المشروعالثانيالمطلب  :أهم

ة ال شروعمأوال: أهم

سة ما یخص هذا النوع من األل ة الطلب المحلي ف المساهمة في تغط
 اطة من مدارس ات الحامالت شهادات في مجال الخ األخص للفت توفیر مناصب عمل 

متخصصة
هذا النوع من المنتجات ستراد إالتخلص من
 ارات أو من توفر الخ ص مسافة الطر ة الشراء سواء من تقل تسهیل عمل
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اإالمساهمة في زادة وتیرة اإلنتاج الوطني وتطوره .قتصاد

ا: أهداف المشروع ثان

وسیلة للحصول على شهرة واسعة عات  نة من المب أقصى قدرة مم .تحقی
 م الرحالتوسع و ةحصة كبر أعلىستحواذ واإلتعظ ة محل .سوق
 اجاتهمإسب ثقة زائننا وتوفیر المطلوبحت .المستو
قاء .االستمرارة والنمو وال
 افة دیون المؤسسة .تسدید 
عید ال ة على المد .دخول األسواق األجنب

ة للمؤسسةالثالثالمطلب ة والخارج : تحلیل البیئة الداخل

القوة ونقا ذا الفرص والتهدیدات للمشروع بناءا على تحلیل قمنا بتحدید نقا .(SWOT)الضعف و

الضعف والفرص والتهدیدات في الجدولین التالیین:ستعرضسنحیث  القوة ونقا مجموع نقا

ة للمؤسسة06الجدول رقم ( ):تحلیل البیئة الداخل

القـقـن الضوةـا فـــــعـنقا

ات في - أحدث التقن وجود آالت متطورة تعمل 
اطة والتطرز مجال الخ

ثرة-  ة في األسواق  توفر المادة األول

فاءات متخرجة -  توفر ید عاملة ذات مهارات و
اطة من مدارس متخصصة في مجال الخ

تعتبر المؤسسة هي الوحیدة من نوعها التي تهتم - 
فئة المقاسات الكبیرة في من

ة في منافسة -  ة واألخص التر المنتجات األجنب
هذا المجال حیث اكتسب منتوجها الثقة من قبل 

الزائن

ة  حیث أنهم -  سة التقلید اطة األل ورشات خ
یزاولون هذا النوع من النشا

طة-  س متلكون آالت  اطات في المنازل  خ

ةالمصدر: من إعداد الطال



إعداد مخطط أعمال لمشروع ليان أللبسة المحجبات ذات المقـاس الكبيرالفصل الثاني:  

59

ة للمؤسسة) :07الجدول رقم ( تحلیل البیئة الخارج

الـتـهـدیـداتالفــرص

ة والقــانونـیـة العــوامل الســـــیــاس

ارها مؤسسة - اعت ة الكاملة للمؤسسة  االستقالل
ة المحدودة EURLللشخص الوحید ذات المسؤول

ة-  ما التقلید ة والس ع الدولة للمنتجات المحل تشج

ل المؤسسة من-  الة دعم وتشغیل تمو طرف و
اب  الش

األمني داخل الوطنرستقرااإل- 

ة للمؤسسة-  ة القانون الحما

القوانین تفرض ضرائب على األراح- 

اتإ-  ات ضطرا اإلضرا ة داخل الوطن  اس س
ة للمؤسسةستمرت إالتي إذا النس أضرار  تخل

ةـادیـصــتـل االقــوامـعـال

ة -  االت الوطن للمشارع االستثمارةدعم الو

إلى أجرة رتفاعإ-  طالة مما یؤد ة ال نس
منخفضة للید العاملة 

ع من المنتجات ید الطلب على هذا النو تزا-

غالء المنتج المستورد- 

اسة التقشف -  إلى س مما یؤد ات سعر النف تقل
التالينخفاض إأ الطلبنخفاض إالدخل و

ةاإلاألزمات -  وتأثیرها على العرض قتصاد
والطلب

غزو المنتجات المستوردة للسوق المحلي - 

ةـیــاعــمـتـل االجـوامــعـال

میل المرأة لمزاولة هذا النوع من المهن خصوصا -
عتبرون المهنة اللواتي ال ة  متلكن شهادات دراس

ة إیجاد ید عاملة ماهرة-  صعو

حبذن حین غلبهن أ عند تدرب وتأهیل العامالت- 
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حرفة لجلب الرزق 

ارإ -  األمثل للمرأة في الحجاب هو الزعت
المجتمع

مانع من قبل أهالي العامالت -  عدم وجود أ
لعمل نسائهن في مؤسسات تعمل في هذا النوع من 

ان العملاإلاألنشطة وذلك لعدم وجود م ختال

اطة والعمل داخل منازلهن  ذاك شراء ماكینات خ
إلى  تغیر العامالت من فترة إلى أخرمما یؤد

ةــوجیــلـو نـــتــل الـوامـعـال

تعدد وتنوع اآلالت - 

ضمن العمل بجودة أفضل -  تطور اآلالت 
ووقت أوفرقل أومجهود

األخص المتطورة نظرا -  انة اآلالت و لة ص مش
ة ارها بوفرة في األسواق المحل لعدم توفر قطع غ

لة-  ح وذلك لكبر حجم مش نقل اآلالت للتصل
عضها مما یتطلب نقلها بوسیلة نقل

ةالمصدر: من إعداد الطال

الضعف نجد أنتأملنا قإذا ال في نقا ن للمؤسسةهل حیث أن أو التخلص منها، ها از جتإم
ة تتمیز  اطة ال تتوفر على مستوارتفاعالمنتجات األجنب ة لورشات الخ النس قانتاإلأسعارها أما 

اطة في المنازل ال توجد  ة للخ النس ضا  المطلوب في العمل نظرا لعدم تخصصها في هذا المجال وأ
تكثیف الجهود حالة هذه الالمؤسسة فيفعلىالدقة في العمل غلبهمأ لدیهم اآلالت المتطورة وتنقص  سو

ن من ل .الفرص المتاحة من جهة أخرواستغاللمواجهة التهدیدات من جهة،تتم

الضعفأوال: خطة التغلب على نقا

 ارإالعمل على ة أقمشة جیدةخت نوع
 توظیف ید عاملة مؤهلة ولدیها خبرة
ة تدرب العمال هتماماإل عمل
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وضع أسعار تكون في المتناول تتماشى مع سعر القماش

وشعار المؤسسةا: االسمثان التجار

: سم اإل- 1 ان{التجار ات ذات المقاس الكبیرLAYANل سة المحج }ألل

ان: اقة في المعاملة سم إل علم یدل على اللیونة والسالسة والل

فطرتها وعلى الصفات التي یجب على ختیرأ على الزونة  حمله من معنى ینطب هذا االسم لما 
سب ثقتهم ومودتهم جلأالمؤسسة اكتسابها عند التعامل مع زائنها من 

ارة شعار المؤسسة: - 2 الفئة مقاسات فتعبر علىextra largeالزهرة تعبر على المرأة بینما ع
.المستهدفة

ة المؤسسةثالثا:  ةرسالة ورؤ م الجوهر و الق

انتحدد رسالة مؤسسةرسالة المؤسسة:- 1 ات ذات المقاس الكبیر ل سة المحج الهدف ألل
هذا الهدف وهذه الرسالة امها بتحقی ة ق ف :األساسي من وجودها و

رسالتنا:

ة المؤسسة :- 2 ة تم جل أمنرؤ ادئها األساس ة وم م تعبیر موجز لتطلعات المؤسسة المستقبل تقد
ة التي  ة التال ة مؤسسةإعداد الرؤ انتمثل رؤ ات ذات المقاس الكبیر:ل سة المحج ألل

انمؤسسة سةل المطلوب ألل ات ذات المقاس الكبیر توفر منتوج في المستو المحج
ةألوانعلى مدار السنة  اجات السوق الوطن ة احت الت مختلفة ،لتلب وتش
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تنا: رؤ

ة:- 3 م الجوهر الق

 العمل الجماعي
للمؤسسة نتماء واإلالوالء
النظافة
) ة ،اإلبداع والتمیز)بتكاراإلالراد
ات المهنة أخالق
 ر المستمر التحسین والتطو

ة والتصدیر األسواقغزو إلىنسعى  ةلألسواقالمحل الخارج
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حث الثاني: قيالم مي والتسو التنظ واإلنتاجي للمشروعإعداد المخط

مي ول:المطلب األ  التنظ للمشروعالمخط

مي للمؤسسة ل التنظ أوال: اله

مي من ل التنظ مؤسسة یتم برز أعتبر اله أهداف المؤسسة حیث أن أ الوسائل التي تسمح بتحقی
صمم لمساعدة المؤسسة على تحقی مي  ل التنظ ذلك اله هدف أو أهداف محددة  إنشاءها لتحقی

ذلك أدوات  ات لكل من المسؤول صاحب المؤسسة والعمال و ه تحدید المهام والواج أهدافها حیث یتم ف
ل فرد في المؤسسة قها من قبل  اعها وتطب التفاعل الواجب إت ة وأنما الرسم التنسی

ل التالي: ما هو موضح في الش مي للمؤسسة  ل التنظ م اله ومن خالل هذا سنقوم بتقد

ل رقم (  مي للمؤسسة8الش ل التنظ ) : اله

ةالمصدر: من إعداد الطال

رــیــســمــــال

قسم االنتاج

مصممة     

فتغلیواللكي لعاملة

ع قسم الب

اطة عامالت خ

عاملة سرفلة
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ا: مي للمؤسسة أثان ل التنظ ل قسم من اله دوار 

مثل  لالجدول التالي  ل قسم من اله مي للمؤسسةأدوار  :التنظ

ل):08الجدول رقم( ل قسم من اله ميأدوار  للمؤسسةالتنظ

المسیر1

ائن - ل المعامالت مع الز هو صاحب المؤسسة والمسؤول على 
ة ة واتخاذ القرارات اإلستراتیج والموردین وعن األمور القانون

ة أداء العاملین- العمل واإلشراف على مراق م وتنسی تنظ

وأهداف المؤسسة- العمل على وضع خط

المؤسسة- ة الخاصة  ة والمال اإلشراف على أمور المحاس

ع مراحل اإل- قسم اإلنتاج2 م والتفصیل إلى یتكفل هذا القسم بجم التصم ة  نتاج بدا
اطة التطرز ، یب األزرار الخ ة السرفلة وأخیرا الكي والتوتر غلیفثم عمل

ع3 قسم الب

عرض منتج  قوم  ارة على محل  قع هذا القسم خارج المؤسسة وهو ع
ه من المؤسسة المؤسسة على الزائن  ع ف اشرة یتكون طرقة الب طرقة م

اشرة إلى الزون م

ع: ع للمؤسسةرجل ب ال الزائن في المحل التا استق قوم 

ة                المصدر: من إعداد الطال
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ةجات اإحنت:ثالثا شر ة للمشروعالمؤسسة من الموارد ال والمدة الزمن

اجات. 1 ةالمؤسسة من احت شر الموارد ال

هو صاحب المؤسسة و9إلىتحتاج المؤسسة  اطة 4عمال من بینهم المسیر الذ عامالت خ
ع ،والجدول التالي یوضح المؤهالتالتغلیف،عاملة سرفلة ،عاملة للكي و جوروأ، مصممة ، عامل للب

العمال:

ة09جدول رقم ( شر اجات المؤسسة من الموارد ال ) :احت

فة الراتب المؤهالت العددالوظ
الشهر
(دج)

الراتب السنو
(دج)االجمالي 

اطة من مدرسة 1المسیر ة في الخ فاءة مهن
ةمتخصصة سانس ++ماستر مقاوالت ل

محاسبي+ شهادة تقني سامي في تدقی
اإلعالم اآللي

35000420000

اطة + 1المصممة ة متخرجة من مدرسة للخ فاءة مهن
لةخبرة  ة طو مهن

30000360000

اطة اطة + 4عامالت الخ الخ ة من مدرسة خاصة  فاءة مهن
ة خبرة مهن

72000864000

یب األزرار اطة + 1عاملة تر الخ ة من مدرسة خاصة  فاءة مهن
ة خبرة مهن

18000216000

ة 1عاملة السرفلة ة (تمهین) وان تكون على درا فاءة مهن
ة  ف التعامل مع اآللةتامة 

15000180000

س1الكي والتغلیف 15000180000معة جیدةبدون مؤهل تتمیز 

1850002220000المجموع (دج)

ةالمصدر: من إعداد الطال
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 ة ساعات : 08برمجت مدة العمل الیوم
 ة08:0012:00من الساعة اح في الفترة الص
 ة13:0017:00من الساعة في الفترة المسائ
ة .احتساب ل ة مدة شهر جو عطلة سنو
 ام العمل في األسبوع ام06عدد أ .أ
 ام العمل في الشهر یوم.26عدد أ
 ة في السنة ام العمل الفعل یوم.286عدد أ

ة.2 لمشروعنطالق إل المدة الزمن

افة اإلجراءات اإلدارة وشراء تجهیزات ومعدات المشروعوتقدرالمرحلة األولى: مدة ستة أشهر یتم فیها 

ة : اشرة عندالمرحلة الثان ستة أشهر تبدأ م ضا  المرحلة األولى یتم فیها تهیئةنتهاء إوتقدر هي أ
انطالقة المشروع ووضع إعالنات للتوظیف وتدرب  افة الماكینات والمعدات الخاصة  ان وتجرة  الم

افة اآلالت من  م في  ة.جلأالعمال على التشغیل والتح ة اإلنتاج البدء في العمل

قيالمطلب الثاني:  التسو للمشروعالمخط
األعمال حیث سنحاول من خالل هذا المطلب إعداد عتبر ونات مخط قي من أهم م التسو المخط

دراسة سوق للمؤسسة
أوال:دراسة السوق 

): تجزئة السوق 10الجدول رقم(
ائن المحتملینتجزئة السوق  ال تهتحدید الز ائن وتفض محاجات الز

الزادة في إنتاج هذا المنتوجتجار الجملة1

ص المسافةتجار التجزئة2 تقل

اشر3 ع الم قرب المنتج وانخفاض السعرالب

ةالمصدر: من إعداد الطال
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اشرنییوجد منافس. المنافسین : 1 اشرن وآخرن غیر م ن م

ن :-أ اشر المؤسسةمنافسین م وزو تقوم بنفس نشا ة تیز ل تجار توجد ورشة بوال یتعامل معها 
الجملة والتجزئة في الوطن.

ن :ب: اشر ة من 6هناك منافسین غیر م طرقة غیر قانون ة یزاولون هذا النشا اطة تقلید ورشات خ
اطات في المنازل من زادة الدخل ووجود العدیدجلأ الزونات الذهاب الیهن.عتادتإ الخ

ة اإلنتاج حیث یتم هم. الموردون:2 مستلزمات عمل د المؤسسة  قومون بتزو ارهمإاألطراف الذین  خت
ة القماش والمستلزمات المتوفرة لدیهمسمعتهمعلى أساس  قدمونها ونوع الت التي  في السوق والتسه

ة نجدهم وسطاجلأمن ّ من بین الموردین الذین ستتعامل معهم المؤسسة  ء من الحصول على المادة األول
اطة التي تتعامل  ع األقمشة ومستلزمات الخ ة لدیها العدید من محالت ب المنطقة حیث أن مدینة بر

ني  یر و اطة ومحالت  محالت العقید  لمستلزمات الخ أنواعها زابمالجملة والتجزئة   ع األقمشة  لب
ما یخص ال ل النواحي سواء ف یناسبنا من  التعامل مع الذ قماش أو المستلزمات.حیث سنقوم 

ائن : 3 ة . الز سة النسائ ضا تجار التجزئة لألل ة وأ سة النسائ المؤسسة ستتعامل مع تجار الجملة لألل
اشر . ع الم وستتعامل مع زائنها من فئة النساء ذات المقاس الكبیر وذلك من خالل الب

ا:  عاتثان السوق المحتملة وتقدیر المب

. السوق المحتملة:1

المشروع قمنا بإجراء  عینة من السوق المستهدفة حول نشا عات ومعرفة رأ انإلتقدیر المب وزع ستب
ةإلألطفال ومدرسة وحضانةعلى النساء العامالت في أرع متوسطات  ذلك على مجموعة من بتدائ و
ع  ط البیت حیث قمنا  ستمارة إ154منها ستمارة إ161منها ستمارة استرجع إ200النساء الماكثات 

انت نتائج ان اإلقابلة للدراسة و موضحة في الجدول التالي :ستب
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ان):نتائج 11الجدول رقم ( االستب

إحتمالاألسئلة
1

إحتمال
2

إحتمال
3

إحتمال
4

المجموع

25314454154السن؟1.1
ة؟2.1 1122715154الحالة المدن
العلمي؟3.1 63561817154المستو
فة؟4.1 685927154الوظ
29495620154عدد أفراد العائلة؟5.1
5768263154مهنة رب البیت؟6.1
15183586154الدخل العائلي؟7.1
حببن 1.2 هل أنت من النساء اللواتي 

التسوق؟
84268154

هي األوقات التي تترددین فیها ما2.2
األسواق؟دائما على 

364177154

س الحجاب أكثر من 3.2 هل تفضلین ل
عند الخروج من  سة األخر األل

المنزل؟

84367154

ه 4.2 تشترن ف ما هو عدد المرات الذ
سة في السنة؟ هذا النوع من األل

19375345154

ة الحجاب الذ5.2 اعتدتما هي نوع
شراؤه؟

12826154

تدفعینه 6.2 المبلغ الذ ما هو متوس
ل سنة في شراء الحجاب؟

11537218154

2519110154عندما تفضلین لون معین من 7.2
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ل  الحجاب هل تجدینه متوفر في 
المحالت؟

22505725154ما هو مقاسك في الحجاب؟8.2

ان مقاسك 9.2 فما فوق هل XLإذا 
تجدینه متوفر دائما في المحالت؟

138061154

10.
2

ما یناسب مقاسك؟ 693550154ماذا تفعلین لتجد

11.
2

ات التي تواجهك في  ما هي الصعو
ل حالة؟

التنقل إلى محالت خارج المدینة؟- 
اطة؟-  الذهاب إلى ورشات خ
اطات في المنازل-  خ

23
42
38

117
86

104

41
26
12

154
154
154

12.
2

بیر  ان هناك حجاب ذو مقاس  إذا 
ة  ة تعمل على تلب صناعة محل
المطلوب هل تقومین  المستو

؟ شرائه

120529154

13.
2

اب التي تمنعك من  ما هي األس
الشراء؟

12133154

14.
2

ل إذا حمل  وجدتي المنتج المحلي 
ك؟ معاییر الثقة هل تغیرن رأ

14212154

16.
2

ة  ما هي األسعار التي تعتبرنها مناس
ة؟ ما یخص المنتجات التال ف

154

ةالمصدر : من إعداد الطال
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ل: ـیـلـحـتـال

حث المدونة أعاله ستمارة إفيمن خالل المعلومات المتحصل علیها- 1 الحظنا أن السن األدنى للمرأة ال
س الحجاب یتراوح ما ة 25- 21بین التي تل ة النساء اللواتي أعمارهم مابین %16,23سنة بنس بینما نس

انت نسبتهن 40بینما %28,58سنة قدرت نسبتهن 40- 30 ة %35,07سنة فما فوق  حیث نس
انت  %72,72المتزوجات 

العلمي للنسا-2 أن المستو ة المتخرجات من نالح ء في المنطقة جید نوعا ما حیث تراوحت نس
الثانو%40,40الجامعة  ماكثات %38,31نساء عامالت و %44,16. %36,36بینما مستو

ما أن عدد األفراد في  قارب نصف النساء عامالت لدیهن دخل خاص بهن،  البیوت هذا ما یدل أن ما 
ة  بیر حیث سجلت نس ة أراب البیوت 7-4للعائالت التي یتراوح عددها %36,37العائلة عدد  نس

ة %37,01الموظفین قدرت ب  فوق %44,16و نس أعمال حرة حیث أن الدخل العائلي الذ
یتراوح بین %55,84دج  قدرت نسبته ب:40000 دج  40000-30000بینما الدخل العائلي  الذ
ة جیدة 22,72% هذا ما یدل على أن النساء في المنطقة لدیهن قدرة شرائ

ة -3 حببن التسوق بنس ة %54,55حددت النساء اللواتي  انا بنس حیث %44,15واللواتي یتسوقن أح
س الحجاب54,55%منهنیوجد لدیهن وقت محدد للتسوق ،منهن ال%50أن فضلن ل

ة سونه حیث بلغت عدد المرات %43,51نس انا ما یل ة4- 3أح شترونه فیها نس %34,42التي 
ة و%83,12أرع مرات فما فوق، %29,22و صناعة 16,88%شترون حجاب ذو صناعة محل

ة .أجنب

إنفاقهن یتراوح من  ة 30000- 15000حیث أن اغلب النساء متوس ا بنس 46%سنو ما أن 75,
اناالكثیرات منهن  ةماأح ة في المحالت بنس %71,43یجدن األلوان المناس

ة -4 ة  xxlللمقاس 32,69%حددت مقاسات النساء بنس ةماأxxxlللمقاس %37,25ونس نس
عانون من البدانة نوعا ما أنوهذا ما یدل على ،فما فوق xxxxlللمقاس 15,98% النساء في المنطقة 
انا ما %39,61وال یجدن مقاساتهن في المحالت داخل المنطقةمن النساء %51,95حیث أن أح

ة قاستهن متوفرة األیجدن أن م بنس أد منهن یتنقلن إلى محالت خارج المنطقة %44,81مر الذ
ة22,73%و اطة ونس 32إلى ورشات الخ انت النساء 47%, اطات في المنازل، منهن یذهبن إلى خ
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ة  ة %75,97اللواتي ینتقلن إلى خارج المنطقة  ال یجدن الوقت بنس من 55,84%بینما سجلت نس
اطة غیر مقتنعین بإتقان العمل داخل هاته الورشات ونفس السبب  النساء اللواتي یذهبن إلى ورش الخ

ة اطات في المنازل بنس ة للنساء اللواتي یذهبن إلى خ .67,53%النس

ة ر الحجاب ذو المقاس الكبیر یتوفأنحنا على النساءعندما اقتر -5 تلبي المستوصناعة محل
تقبلهم  للمنتوج المحلي  ة المطلوب في األسواق لمعرفة مد ة بنعم بنس بینما %77,92انت اإلجا

انت نسبتهن ات بــ ال  ة المنتوج المحلي و%78,57منهن%3,25المجی 21,43%ال یثقون في نوع
حمل ن أرأیهم  شرغیورمنهن %92,21،على شراء المنتوج األجنبيعتدن إ  ون المنتوج المحلي 

ما  فضلن أن السیداتمن %96,10ن أل معاییر الثقة  ن موافقین على شراء المنتوج المحلي و
ون داخل محالت مدینتهن .

ة :ومن االقتراحات  التي ترغب المرأة أن تجدها في الحجاب ذو المقاس الكبیر صناعة المحل

األسواق ون ذو جودة تتنافس مع ما هو متواجد  أن 
عدة ألوان متوفر 
 ارات الت من أجل طرح عدد من االخت ع في التفص التنو
عض اإلكسسوارات یجب أن تكون هادئة حمل  ان  وٕاذا  ي أنی الس ون الحجاب  نوأأن 

ال یلفت النظر 

عات:2 . تقدیر المب

اد  صورة ملحوظة خالل األع ات والدخول یرتفع الطلب على الحجاب ذو المقاس الكبیر  والمناس
، جوان ، ون المدرسي حیث یتوقع أن ، ،مارسسبتمبر ، وتأالطلب مرتفع خالل األشهر (ما

سمبر ، )أل اد د عات ن هذه األشهر تكون فیها األع ة والدخول المدرسي بینما یتوقع تسجیل مب الدین
ع والشتاء بینما ستنخفض جانفي،فرل(أمتوسطة خالل األشهر ارها دخول لموسم الر اعت ونوفمبر) 

ا في  ة الشراء تكون غال المواسم الن عمل ة ) ألنها أشهر تتوس ل ، جو فر ر ، ف عات خالل (أكتو المب
ة المواسم  ما بدا أ أن تكون هناك زاد، معدلنتن ة  عات السنو ة المب ا%10ة في نس ارهسنو اعت

.معدل زادة النشا
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ةاال. 3 ة: ستراتیج ق في و جدیدة ما أن المؤسسة التسو هي الوحیدة من نوعها التي تمارس هذا النشا
ة ستعتمدالو  ةعلى ال فها وأاستراتیج ة تكال التكالیف وذلك من اجل تغط طرة  ضا من اجل إرضاء الس

سب سب ثقة الزائن و والمحافظة علیهم .والئهمو

قيثالثا:  ج التسو المز

عض العناصر المتعلقة بخدمة  قي البد من مراعاة  هدف المشروع في المجال التسو من اجل تحقی
ما یلي : ة، وتتمثل هذه العناصر ف المشروع وذلك إلیجاد خطة مناس

في. المنتج :1 بیر ص وحجاب ذو مقاس  بیر شتو طرح منتجین  حجاب ذو مقاس  تقوم المؤسسة 

خصائص المنتج:

:متوفر من المقاس المقاسXL فما فوق
: ع األلواناللون جم
: ة األسواقالنوع جودة جیدة تتنافس مع ما هو مطروح 
: ة التغلیف الست اس شفافة  أك

ار أسعار .التسعیر:2 ذلك على المنتجینتم اإلعتماد على اخت بناءا األسعار المطروحة في األسواق و
انإلاالتكلفة و آراء السیدات في أساس حیث تتمثل األسعار المتحصل علیها في الجدول التالي:ستب

جینو ):األسعار المتحصل علیها للمنت12الجدول رقم(

السعر المطروح فيالمنتج
(دج)االسواق

یرغب السعر الذ
(دج)ه الزائن

الذالسعر 

(دج)اقترحه

السعر النهائي

(دج)

في 40009000450060005000700050006000الحجاب الص

600015000600090006000900060007000الحجاب الشتو

ةعدادإ من المصدر : الطال
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ع :3 . التوز

ةعتبروصف الموقع:- ة بر ة الدائمة، قرب تالشوارع التيمنشارع محمد عروات ببلد الحر تمیز 
اءمن  هالمجاورة سهولة التنقل األح ه إل سة النساءخاصة أسواق،  اطة، حمامات أل ة، لوازم الخ ، نسو

قا، حیث أن المؤسسة محالت مستحضرات التجمیل،مطاعم رت سا ازات التي ذ ومجموعة من اإلمت
تب لإلدارة وهو  ارة على م الثاني ع ارة على ورشة عمل والطاب ع العلو قین، الطاب ل من طا تتش

ارة على نقطة ب ال الحجاب التي تم إع تعرض فیها اع ل أنواع وأش نتاجها من طرف المؤسسةلمؤسسة 

ع :- قنوات التوز

ل مثلها الش ة للمؤسسةو النس مثل قنوات التوزع  الموالي 

ل رقم ( ع09الش ): قنوات التوز

ة المصدر: من إعداد الطال

ج: 4 ات.الترو ج في هذا المشروع على عمل والعالقات العامة التي تكون مع تصال اإلشتمل الترو
ة : ال التال ة االتصال سنوضحها في األش األصدقاء واألقارب ومعارفهم بینما عمل

ج عبر  تر جتماعياإلوسائل التواصل ستغالل إأنترنت:األ الترو س بوك التو حیث نستغرامواألالف
للمؤسسة.نتشار اإلفیها مجاني وتضمن السرعة فيتصالاإل

ون ـزـال

ع اتجار الجملة ةلب سة النسائ عألل سة تجار التجزئة لب لألل
ة النسائ

ـون  الـز

ات ذات المقاس الكبیر سة المحج ان ألل مؤسسة ل

ــون  الز

ع سةتجار التجزئة لب ةاألل النسائ

سة  ان ألل مؤسسة ل
ات ذات المقاس  المحج

الكبیر
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ل ما یهم زائنها من عرض لكل -  ل ما هو جدید و ه  المؤسسة تطرح ف إنشاء موقع الكتروني خاص 
مة فتح هذا الموقع تقدرــ الت المقدمة من قبل المؤسسة ق ذلك الخدمات والتسه دج 15000ما هو جدید و

ة إذاعة األ وراساإلعالن ف اقتهم الن اغلب السائقین وذلك:ي اإلذاعة المحل ستعملون اإلذاعة أثناء س
بیر من المستمعین  ضا یوجد عدد  ذلك أ ة و سة النسائ منهم نساء من الفئة المستهدفة ومنهم تجار لألل
اشرة وتقدر تكلفة اإلعالن  طرقة م لإلذاعة في المنازل  وهذا النوع  من اإلعالن یخدم المؤسسة 

ة  من الساعة 20دج لمدة 51800بـــ 9:00الى 8:30ثان

ج الكتابي :  ة:الترو ال التال األش ون وف و

ارة: طاقاتطاقات الز ارة على  اشرة من المؤسسةمتقدهي ع ل معلومات تعتبر م ة تحمل  صورة تعرف
ثیرن تكلفتها  ضا على أشخاص  دج أللف قصاصة .6500المؤسسة توزع لزوار المؤسسة وأ

ة:  الست اس ال اس األك ة جیدة تحملأك وشعار المؤسسة تقدم لزائن المؤسسة تساعد سم إذات نوع
اس بــ سم إفي نشر س.10000المؤسسة تقدر هذه األك دج أللف 

ة ة المشار ة.المعارض الوطن المعارض الدول ة  خطوة أولى، ثم العمل للمشار

اإلنتاجي المطلب  للمشروعالثالث : المخط

ع اجاتها من معدات وأدوات، حدد هذا الجزء جم ات  المؤسسة واحت ة ومتطل ة اإلنتاج مراحل العمل
ة اجات التشغیل تب واالحت الم التجهیزات الخاصة 

ة ة اإلنتاج أوال: مراحل العمل

المرحلة األولى: قص البترون 

ارة على رسم تفصیلي ألجزاء الحجاب  قصه على حساب المقاسات التي حیثالبترون : هو ع نقوم 
XXXXL,XXXL,XXL,XL……تنتجها المؤسسة

ة: التفصیلالمرحلة الثان

التفصیل ة القص أ عمل عد رسم وقص البترون نثبته فوق القماش ثم نقوم 
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ز المرحلة الثالثة: التطر

ة التفصیل نحدد الجزء المراد تطرزه نضعه عمل على آلة الطرز وندعها تعمل مع برمجة عدما نقوم 
الرسم المراد تطرزه

اطة عة: الخ المرحلة الرا

ل النهائي للحجاب  عض للحصول على الش عضها ال اس مع  یب أجزاء الل في هذه المرحلة نقوم بتر
. اطة فق الخ لفة  وذلك من خالل اآللة الم

یب األ المرحلة الخامسة: ت زرارر

یب األزرار عد تحصل الحجاب  ماكینة تر یب األزرار له وذلك عن طر له النهائي نقوم بتر على ش
من القماش المقابلة للزر یب الزر وفتح الجهة األخر حیث تقوم بتر

:السرفلةالمرحلة السادسة

ة  له النهائي تأتي عمل ل ةلالسرفعد تحصل الحجاب على ش ارة على آلة تنظف الحجاب من  وهي ع
ة  والزوائد من القماش وتعطي له لمسة اإلتقان النهائ الخیو

عة : الكي والتغلیفالمرحلة السا

ه  س القماش وط م وتمل واة بخارة  من اجل تنع م و ه المظهر المرتب   عد تنظیف الحجاب واكتسا
اس المخصصة له . ووضعه في األك

ا : ات المؤسسةثان متطل

قا تترع . موقع المؤسسة: 1 رت سا التي ذ افة الشرو المؤسسة تقع في منطقة ممتازة تتوفر على 
األول 88على مساحة قدرها    قین ، الطاب الثاني 40متر مرع تتكون من طا متر مرع بینما الطاب

مرع
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م الداخلي للمؤسسة- :التصم

إعداد مهندس معمارالمصدر:من

المصدر:من إعداد مهندس معمار
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ر:من إعداد مهندس معمارالمصد
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اجاتإ.2 المشروع:حت

اجاتإ-أ المشروع من معدات واآلالت :حت

انتضم مؤسسة  ات ذات المقاس الكبیر مجموعة من المعدات واآلالت الالزمة للمشروع ل سة المحج ألل
التي توضح في الجدول التالي:

آالت ومعدات المشروع): 13الجدول رقم (

Montant

(DA)

P /unitaire

(DA)

QtesDésignation
des
marchandises

N

1400000140000001Machine nejirie01

2000004000005Machine à
coudre droite

02

550005500001Sur jeteuse 05
fil

03
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450004500001Boutonnier04

350003500001Sisaux05

700007000001Chaudière06

1050000105000001Une tête
sinsime

07

ةالمصدر : ةإعداد الطال ل رقم اإلعتماد على الفاتورة الش )02(أنظر للملح

اجاتإ- ب تبالتجهیزات المشروع من حت :واإلعالم اآللي م

ات ذات المقاس الكبیر یتطلب مشروع  سة المحج ان ألل ة:ل ة  اآلت تب التجهیزات الم
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تب14جدول رقم ( المشروعواإلعالم اآللي) : تجهیزات الم الخاصة 

TOTALP /UQTEUDESIGNATIONN°

14500014500001UEnsemble de bureau en MDF 2,20m avec
armoire 04prtes , table basse

01

8500850001UBureau en bois 1,20 m02

197001970001UFauteuil PDG BM 264003

67500750009UChaise operateur star E X501304

13800690002UChaise visiteur star E X1305

230002300001UTable en bois 2,00m X 1,00m06

197001970001UTable en MDF BM 1,20 X 1,20m07

890008900001UMicro-ordinateur all in one HP cor I3HDD
500GO DDRIII 04GO graveur dvd écran
TFT20

08

795007950001UImprimante laser CANON MIF 8280 couleur09

235002350001UArmoire métallique a trois10

535005350001URefregateur MM TCL11

550005500001UStabilisateur 3000VA12

1190005950002UClimatiseur TCL 18000 BTU13

119001190001UONDULEUR APC 650 VA14

728600THT …….

123862TVA 17%

852462TTC…….

ة المصدر: ةمن إعداد الطال ل رقم اإلعتماد على الفاتورة الش )06(انظر للملح
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اطة:إ-ج اجات المشروع من مستلزمات للخ حت

اطة المستعملة): 15الجدول رقم( مستلزمات الخ

ةالمستلزمات ة (دج)تكلفة  الوحدة م (دج)التكلفة اإلجمال

03650019500دمى01

بیر02 106006000مقص 

سر 03 من 065003000مقص ذو خ

122002400مقص صغیر04

اس05 1030300أدوات الق

101001000علب ابر06

س07 اب 2025500د

اشیر08 1010100ط

0840320مساطر مختلفة األطوال09

رون 10 20051000ورق 

كلفات 11 215003000الست

37120المجموع

ةالمصدر: من إعداد الطال
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اجاتاإل- ة للمشروع:حت التشغیل

مؤسستنا . أجور العمال :2 عامالت 5دج للشهر 35000المدیر یتقاضى عمال من بینهم 10یوجد 
ة یتقاضون شهرا  فاءة مهن سرفلة لةمعادج للشهر30000دج مصممة  تتقاضى 18000ذوات 

ل واحدة منهن  ذلك یتقاضى 15000وعاملة للكي والتغلیف تتقاضى  ع هو  دج شهرا ورجل للب
دج للسنة الواحدة.2436000دج للشهر حیث بلغت تكلفة أجور العمال 18000

اجات إ-د ة:حت المشروع من المواد األول

ة التي تحتاجها المؤسسة من جاب ذو المقاس الكبیر إلى قسمین (موادإنتاج الحجل أتنقسم المواد األول
ة  ة ثانو ة ومواد أول ة أساس ل قسم ستعراض بإحیث سنقوم) أول ول دمن هذه األقسام في الجأنواع 

:الموالي

ة المستعملة): 16جدول رقم ( المواد األول

األســـــاسیــــــــــــةـــــــــــــــــــــــــة ولیاأل واد ــــــــــــــــــــمال

قماش التوال خشن

قماش التوال رقی

اطة والتطرز للخ الخیو

تستعمل للسرفلةخیو
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طانة قماش ال

اس ة شفافة للتغلیفأك الست

ة یوجد علیها  قصاصات ورق
شعار المؤسسة

ةــــــــــــــــــــــــوــــــــــــــــــــانـــــــــــــــــــــــــة ثـــــــــــــــــــــــیــــــــــــــــــــواد أولــــــــــــــــــــــم

األزرار

الالص الشر

ةالمصدر: من إعداد الطال
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في:ثالثا والحجاب الص إنتاج المنتجین الحجاب الشتو مخط

تبدأ بإنتاجه من شهر نوفمبر  تقوم المؤسسة بإنتاج نوعین من الحجاب على مدار السنة الحجاب الشتو
ر ة شهر أكتو إلى غا في تبدأ بإنتاجه من شهر ما ة شهر أفرل بینما الحجاب الص إلى غا

ذو 1 إنتاج الحجاب الشتو المقاس الكبیر.مخط

قمنا بتقدیر حجم اإلنتاج وفقا لما یلي:

في الیوم اعاتس8عدد ساعات العمل - 

ل عاملة -  م تستغرق في إنتاج الحجاب الواحد 8تنتج  حجاب في الیوم بناءا على تقدیرات 

ل یوم32عامالت 4تنتج -  حجاب 

ة الحجاب المنتجة في الشهر -  حجاب 832م

ناءا على المعلومات المتحصل علیها من خالل الدراسة  ةو ان مرأةإ154لتي طرحت على ااإلستب
التالي: وزعت النسب المتحصل علیها 

 ة XLمرأة مقاسها إ154من%14,29نس
 ة XXLمرأة مقاسها إ154من %31,17نس
 ة XXXLمرأة مقاسها إ154من %33,12نس
 ة فما فوق XXXXLمرأة مقاسها إ154من%15,58نس

الطرقة التالي:و  ل مقاس وف ة إنتاج  م من خالل هذه الدراسة قمنا بتقدیر 

ل شهر ة المنتجة  ل مقاس)*(الكم ة  ة المخزون نس مع إحتساب نس

إنتاج الحجابسنستعرض في الجدولین التالیین مختلف المقاسات التي مخط في  والص الشتو
تنتجها المؤسسة :
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اإلنتاجي للحجاب الشتو17جدول رقم ( ) :المخط

سمبرنوفمبراألشهر فرجانفيد لمارسف أفر

ة إنتاج الحجاب مقاس  XL117117117117117117م

ة إنتاج الحجاب مقاس XXL272272272272272272م

ة  XXXL310310310310310310إنتاج الحجاب مقاسم

ة إنتاج الحجاب مقاس 133133133133133133فما فوق XXXXLم

ةالمصدر: من إعداد الطال

في18الجدول رقم ( اإلنتاجي للحجاب الص ) : المخط

رسبتمبرأوتجوانمااألشهر أكتو

ة إنتاج حجاب مقاس  XL117117117117117م

ة إنتاج حجاب مقاس XXL272272272272272م

ة إنتاج حجاب مقاس XXXL310310310310310م

ة إنتاج حجاب مقاس 133133133133133فما فوق XXXXLم

ةالمصدر : من إعداد الطال

ة المنتجة خالل السنة = -  ة اإلجمال وحدة منتجة9152الكم

 -)832x11= (وحدة منتجة9152شهر

اجات إ- ة:حت المنتجین من المواد األول

بیر من تاج حجاب تحتاج المؤسسة إلن :ليیماقماشذو مقاس 

2,80 متر من قماش إلنتاج حجاب مقاسXL
3من قماش إلنتاج حجاب مقاسمترXXL
3,30من قماش إلنتاج حجاب مقاسXXXL
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3,50من قماش إلنتاج حجاب مقاسXXXXL فما فوق
ة 19الجدول رقم ( م الحجاب الشتوإلنتاجالمستعملةقماش التوال خشن) :

سمبرنوفمبراألشهر فرجانفيد لمارسف أفر

ة المستعملة في المقاس XL328328328328328328الكم

750750750750750750(دج)المترسعر

مة  246000246000246000246000246000246000(دج)الق

ة المستعملة في المقاس XXL816816816816816816م

750750750750750750(دج)المترسعر

مة  612000612000612000612000612000612000(دج)الق

ة المستعملة في  م
XXXLالمقاس

102310231023102310231023

750750750750750750(دج)المترسعر

مة 767250767250767250767250767250767250الق

ة المستعملة في  م
فما فوق XXXXLمقاس

466466466466466466

750750750750750750(دج)المترسعر

مة (دج) 349500349500349500349500349500349500الق

م (دج) 197475019747501974750197475019747501974750مجموع الق

ةالمصدر: إعداد الطال
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)2,80مترx117 =(328مقاس شتومتر مستعمل إلنتاج حجابXLفي الشهر
)3مترx272 = (816مقاس شتومتر مستعمل إلنتاج حجابXXLفي الشهر
)3,30x310 = (1023 مقاس شتومتر مستعمل إلنتاج حجابXXXLفي الشهر
)3,5x133= (466 مقاس شتومتر مستعمل إلنتاج حجابXXXXLفي الشهر
ة = إجمالي مة 15798الكم ةمتر / الق 11848500=  اإلجمال

ة :)20الجدول رقم ( طانة م إلنتاج الحجاب الشتوالمستعملةقماش ال

سمبرنوفمبراألشهر فرجانفيد لمارسف أفر

ة  المستعملة في الكم
XLالمقاس

293293293293293293

250250250250250250(دج)السعر 

مة  732507325073250732507325073250(دج)الق

ة المستعملة في  م
XXLالمقاس

762762762762762762

250250250250250250(دج)السعر 

مة  190500190500190500190500190500190500(دج)الق

ة المستعملة في  م
XXXLالمقاس

930930930930930930

250250250250250250(دج)السعر

مة 232500232500232500232500232500232500الق
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ة المستعملة في  م
فما فوق XXXXLمقاس

439439439439439439

250250250250250250(دج)السعر

مة (دج) 109750109750109750109750109750109750الق

م (دج) 606000606000606000606000606000606000مجموع الق

ةالمصدر: إعداد الطال

)2,50مترx117=(293مقاس شتومتر مستعمل إلنتاج حجابXLفي الشهر
)2,80مترx272 = (762مقاس  متر مستعمل إلنتاج حجاب في الشهرXXLشتو
)3x310 = (930 مقاس في الشهرXXXLمتر مستعمل إلنتاج حجاب شتو
)3,30x133= (439  مقاس في الشهرXXXXLمتر مستعمل إلنتاج حجاب شتو
) = ة متر x6=14544)439+930+762+293إجمالي الكم
)  = ة مة اإلجمال 606000x6 = (3636000الق

في21رقم (الجدول  المستعملة إلنتاج الحجاب الص ة القماش التوال رقی م  :(

رسبتمبرأوتجوانمااألشهر أكتو

ة المستعملة  الكم
XLفي المقاس

328328328328328

580580580580580(دج)السعر 

مة  190240190240190240190240190240(دج)الق

ة المستعملة في  م
XXLالمقاس

816816816816816

580580580580580(دج)السعر 

مة  473280473280473280473280473280(دج)الق
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ة المستعملة في  م
XXXLالمقاس

10231023102310231023

580580580580580(دج)السعر

مة 593340593340593340593340593340الق

ة المستعملة في  م
فما XXXXLمقاس
فوق 

466466466466466

580580580580580(دج)السعر

مة (دج) 270280270280270280270280270280الق

م (دج) 15271401527140152714015271401527140مجموع الق

ةالمصدر: إعداد الطال

)2,80مترx117 =(328مقاس شتومتر مستعمل إلنتاج حجابXLفي الشهر
)3مترx272 = (816مقاس  متر مستعمل إلنتاج حجاب في الشهرXXLشتو
)3,30x310 = (1023 مقاس في الشهرXXXLمتر مستعمل إلنتاج حجاب شتو
)3,5x133= (466  مقاس في الشهرXXXXLمتر مستعمل إلنتاج حجاب شتو
 = ة متر x5=13165)466+1023+816+328(إجمالي الكم
 = ة مة اإلجمال 1527140x5= (7635700(الق
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في22الجدول رقم ( طانة المستعملة إلنتاج الحجاب الص ة قماش ال م :(

رسبتمبرأوتجوانمااألشهر أكتو

ة المستعملة في المقاس XL293293293293293الكم

250250250250250(دج)السعر 

مة  7325073250732507325073250(دج)الق

ة المستعملة في المقاس XXL762762762762762م

250250250250250(دج)السعر 

مة  190500190500190500190500190500(دج)الق

ة المستعملة في المقاس XXXL930930930930930م

250250250250250(دج)السعر

مة 232500232500232500232500232500الق

ة المستعملة في مقاس XXXXLم
فما فوق 

439439439439439

250250250250250(دج)السعر

مة (دج) 109750109750109750109750109750الق

م (دج) 606000606000606000606000606000مجموع الق

ةالمصدر: إعداد الطال
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)2,50مترx117=(293مقاس شتومتر مستعمل إلنتاج حجابXLفي الشهر
)2,80مترx272 = (762مقاس  متر مستعمل إلنتاج حجاب في الشهرXXLشتو
)3x310 = (930 مقاس في الشهرXXXLمتر مستعمل إلنتاج حجاب شتو
)3,30x133= (439  مقاس في الشهرXXXXLمتر مستعمل إلنتاج حجاب شتو
439+930+762+293ة = (إجمالي الكم(x5 =12120 متر
)  = ة مة اإلجمال 606000x5 = (3030000الق

ةمستعملة): مواد23الجدول رقم ( ة اإلنتاج في العمل

) وحدة منتجة 9152(

ةالمواد المستعملة سعر الوحدة الكم
(دج)

السعر اإلجمالي

(دج)

ز اطة والتطر الخ 1808515300بب خ

السرفلة 12016019200بب خ

اس شفافة للتغلیف 925219252أك

ة 925219252قصاصات الورق

915300109153000األزرار

االص 100606000الشر

9212004المجموع

ةالمصدر: من إعداد الطال



إعداد مخطط أعمال لمشروع ليان أللبسة المحجبات ذات المقـاس الكبيرالفصل الثاني:  
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ة15ل سنة نحتاج إلى -  على عل ة تحتو ل عل اطة والتطرز  الخ بب خ ة12من 
اطة والتطرز المستعملة (-  الخ بب خ ة  )15x12م
على علب4نحتاج إلى ل سنة-  ة تحتو ل عل السرفلة  بب خ ة30من 
السرفلة المستعملة (-  بب خ ة  )4x30م
س واحد للتغلیف-  حتاج إلى  س100مع احتمال تلف حوالي ل حجاب منتج 
ة واحدة تحمل شعار المؤسسة-  حتاج إلى قصاصة ورق 100مع احتمال تلف ل حجاب 

قصاصة
حتاج إلى حوالي -  زر100أزرار مع احتمال تل10ل حجاب 
الالص100احتمال أن نستعمل حوالي -  ةلفة من الشر خالل السنة اإلنتاج

خر) : مستلزمات أ24جدول رقم (

ة المستلزمات دج/التكلفة السنو

اء والغاز 360000الكهر

21600نترنات األ 

25000الهاتف 

انةالوقود ارة والص 65000الس

انة اآلالت 50000ص

1280600المجموع

ةالمصدر: من إعداد الطال



إعداد مخطط أعمال لمشروع ليان أللبسة المحجبات ذات المقـاس الكبيرالفصل الثاني:  
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حث المالي :الثالثالم للمشروعالمخط

وتكالیف المشروعإیرادات : ل والمطلب األ 

أوال: اإلیرادات المتوقعة للمشروع 

ون هناك مخزون من المنت ل ما تنتج بل نتوقع أن  ع  قدر بو ال تقوم المؤسسة بب وحدة 100ج 
النحو التالي :للسنة موزعة على مختلف المقاسات 

40 وحدة من الحجاب مقاسXXXL ة إنتاجها مرتفعة مقارنة مع المقاسات األخرألن نس
30 وحدة من الحجاب مقاسXLة إنتاجها متوسطة مقارنة مع من المقاسات األخر ألن نس
20 وحدة من الحجاب مقاسXXLة إنتاجها متوسطة مقارنة مع من المقاسات األخر ألن نس
10من الحجاب مقاس وحداتXXXXL الن إنتاجها قلیل مقارنة مع المقاسات األخرفما فوق

مة هذا المخزون تحسب على أساس تكلفة إنتاجه من مالحظة: ة و الق مصارف أخرالمادة أول



إعداد مخطط أعمال لمشروع ليان أللبسة المحجبات ذات المقـاس الكبيرالفصل الثاني:  
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عات25الجدول رقم ( ):اإلیرادات المتوقعة من المب

فرجانفياألشهر لمارسف جوانماأفر

ــــة
لی

ــــو
جـ

رسبتمبرأوت سمبرنوفمبرأكتو المجموعد

عات من الحجاب مقاس سعر الوحدة /(دج)وحدة منتجة          1257وحدة من أصل XL =1257المب

ة 11810612098147141015014050801071257الكم

600060006000600050005000050005000500060006000سعر الوحدة

عات مة المب 70800063600072000058800073500070500007500007000002500004800006420006914000ق

عات من الحجاب مقاس  وحدة منتجة                          سعر الوحدة/(دج)2992وحدة من أصل XXL=2972المب

ة 1501512501054724340486474100902602972الكم

600060006000600050005000050005000500060006000سعر الوحدة

عات مة المب 9000009060001500000630000236000021700000243000237000050000054000015600002741000ق

عات من الحجاب مقاس  وحدة منتجة                           سعر الوحدة /(دج)3410وحدة من أصل XXXL=3370المب

ة 18020034029046037005005101501801903370الكم

650065006500650055005500055005500550065006500سعر الوحدة

عات مة المب 117000013000002210000188500025300002035000027500000280500082500001170000123500026287000ق



إعداد مخطط أعمال لمشروع ليان أللبسة المحجبات ذات المقـاس الكبيرالفصل الثاني:  
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عات من الحجاب مقاس  وحدة منتجة              سعر الوحدة/(دج)1463وحدة من أصل 1453=فما فوق XXXXLالمب

ة 809010095140200025022070851231453الكم

700070007000700060006000060006000600070007000سعر الوحدة

عات مة المب 56000063000070000066500084000012000000150000013200004200005950008610009291000ق

45233000المجموع

ةالمصدر: من إعداد الطال



إعداد مخطط أعمال لمشروع ليان أللبسة المحجبات ذات المقـاس الكبيرالفصل الثاني:  
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معدل  المشروع ینمو  ا%10بإفتراض أن نشا حه في الجدول التالي:فإن رقم اإلعمال المتوقع فيسنو ن توض م ة القادمة  السنوات الثمان

ة القادمةتطور ): 26الجدول رقم ( رقم اإلعمال للسنوات الثمان

20172018201920202021202220232024السنة

45233000497563005473193060205123662256353728481988380133018718814632058(دج)رقم األعمال

ةمن إعدالمصدر: اد الطال

ة  ا: التكالیف التشغیل للمشروعثان

ة مجمل تكالیف التي تتحملها المؤسسة خالل السنة . تتضمن التكالیف التشغیل

ة للمؤسسة الجدول الموالي یوضح التكالیف التشغیل



إعداد مخطط أعمال لمشروع ليان أللبسة المحجبات ذات المقـاس الكبيرالفصل الثاني:  
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ة:ال): 27الجدول رقم( تكالیف التشغیل السنو
ان (دج)2017لسنةالب

ة 26150200تكالیف المواد األول
ةمستعملة فيمواد  ة اإلنتاج 9212004العمل

2797200أجور العمال
اء 360000تكالیف الكهر

21600األنترنت
ة واإلشهار 83300الدعا

25000الهاتف
ارة 44000وقود الس
انة اآلالت 50000ص

38743304المجموع
ةمن إعداد الطالالمصدر:

ل اإلستثمارثالثا: ه
ل اإلستثمار:)28الجدول رقم ( ه

ةالطالإعدادمنالمصدر:
رقمرأس المال العامل تم تقدیره وفقامالحظة: اب ( أنظر للمح الة دعم تشغیل الش ات و )09لمعط

ةنوع االستثمار (دج)التكلفة الكل
=278691تكالیف مقدمة

الضمان قس
التأمین قس

مصارف أخر

93345+
135346+
50000+

آالت اإلنتاج
معدات نقل

تب وٕاعالم آلي تجهیزات م
ضرائب ورسوم أخر

المال العاملرأس 

3340350
1646000
852462
90000

142497
6350000المجموع



إعداد مخطط أعمال لمشروع ليان أللبسة المحجبات ذات المقـاس الكبيرالفصل الثاني:  

98

ل المالي للمشروعالمطلب الثاني:  اله
لي ل التمو أوال: اله

ل المشروع بـ ل الثالثي  والجدول التالي سیوضح نسب 6350000مبلغ حیث سیتم تمو التمو اب وذلك عن طر الة دعم وتشغیل الش دج  من طرف  و
الة والبنك :   المساهمة لكل من صاحب المشروع، الو

لي29الجدول رقم ( ل التمو ):اله

ةالمصدر: من إعداد الطال

ان ةالب المبلغ (دج)النس

ة 02127000%المساهمة الشخص

281778000%اونساج

ي 704445000%القرض البن

6350000%100المجموع



إعداد مخطط أعمال لمشروع ليان أللبسة المحجبات ذات المقـاس الكبيرالفصل الثاني:  
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ا: إهتالك القرض إهتالك القرض):30(رقمجدولثان
مة القرض البنكالسنوات القرض البنك%70ق قيقس رأس المال المت

البنك

ANSEJ28%القرض قس

ANSEJ

قي رأس المال المت

ANSEJ

ح 
ــما

ــــــــ
ــــــــ

ــــــــ
ــــــــ

ســــــ
ة ال

ــتر
ــــــــ

ــــــــ
ــــــــ

فـــــ
ـ

ـة 
ــــــــ

ــــــــ
سبــــ

ــــــــ
ــــــــ

ــــــــ
نــــــ

ال
an

se
j

8
وات

ــــــن
ــــــــ

ســـ

ح 
مـــــا

الس
رة 

ــــــــ
فت

بنك
ة لل

نس
ال

3
وات

سن

2017444500000177800001778000

2018444500000177800001778000

2019444500000177800001778000

فت
ك 

ـــبن
 للــ

ة

نس
ــــــــ

ال
اد 

ـــتد
الس

رة 
ــ

5 وات
سن

202044450008890003556000177800001778000

202135560008890002667000177800001778000

202226670008890001178000177800001778000

20231178000889000889000177800001778000

20248890008890000177800001778000

ف
رةال

ـــــت
س

داد
ــ

ا
نس

ل
ــة 

an
se

j
5

وات
ــــــن

ســـ

202517780003556001422400

202614224003556001066800

20271066800355600711200

2028711200355600355600

20293556003556000

ة.المصدر: من إعداد الطال



إعداد مخطط أعمال لمشروع ليان أللبسة المحجبات ذات المقـاس الكبيرالفصل الثاني:  
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اإلهتالك السنو:لثاثا

اإلهتالك السنو:)31الجدول رقم(

اإلهتالكاإلنتاجيالعمر تكلفة الشراءنوع اإلستثمار قس

334035010334035اآلالت

16460005329200معدات نقل

تبالتجهیزات  م
واإلعالم اآللي

8524628106557,75

27869155738,2%20تكالیف مقدمة 

ةالمصدر: من إعداد الطال

ومعدات النقلنتاجي لكل من اآلالت والتجهیزاتیبین  تكلفة الشراء و العمر اإلالجدول 

اإلهتالك= تكلفة الشراء/العمر اإلنتاجي  قس



إعداد مخطط أعمال لمشروع ليان أللبسة المحجبات ذات المقـاس الكبيرالفصل الثاني:  

101

ات: المطلب الثالث مشروعالمیزان

ة  ة التقدیرة للمشروعسنقوم بإستعراض المیزان ات النتائج والمیزان ة، وجدول حسا اإلفتتاح

ة): 32(رقم جدولال ة االفتتاح المیزان

مةاألصول مةالخصومق الق

تكالیف مقدمة

اإلنتاجآالت 
تبالتجهیزات  واإلعالم اآلليم

معدات نقل
ضرائب ورسوم أخر

مدینون 
الصندوق 

278691

3340350
852462
1646000
90000

142497

رأس المال الخاص

دیون االستثمار

ة قروض بن

ANSEJقروض 

127000

4445000

1778000

6350000الرصید اإلجمالي6350000جماليالرصید اإل
ة ابالمصدر من إعداد الطال ة لدعم وتشغیل الش الة الوطن رقم( انظر مساعدة الو )10للملح



إعداد مخطط أعمال لمشروع ليان أللبسة المحجبات ذات المقـاس الكبيرالفصل الثاني:  
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ات النتائج ا: جدول حسا ات النتائج):33رقم (جدولالثان حسا

ان 20172018201920202021202220232024الب

عات 4523318849756507543215760205373662259117284850280133352884146687المب

ضاعة ات  3539932437169290390277554097914243028100451795054743848049810404مشتر

583900607256631546656808683080710404738820768373خدمات

انة اآلالت ص

خدمات أخر

94000

48990

97760

509496

101670

529876

105737

551071

109700

573114

114365

596038

118940

619880

123696

644975

مة المضافة 9249966411979961150728571856942322514731269585933195605237567911الق

العمالأجور

التأمینات

ف أخر مصار

اإلهتالكات

2688000

135346

65558

834531

2741760

121811

15558

834531

2796595

109630

15558

834531

2852527

98667

1555

8834531

2909578

88800

12446

834531

2967769

79920

9335

834531

3027125

71928

6223

834531

3087667

64736

3112

834531



إعداد مخطط أعمال لمشروع ليان أللبسة المحجبات ذات المقـاس الكبيرالفصل الثاني:  
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ةإعدادمن المصدر: ابالطال ة لدعم وتشغیل الش الة الوطن رقم(مساعدة الو )11انظر للملح

:قة الحساب شرح طر

مة المضافة: اعالق الخدمات- مشترات - إنتاج م

ف التأمین %10تنقص ب::مصار

مة المضافة: لالستغاللنتیجة الخام  تكالیف االستغالل- الق

ات اح الشر ة على ار النتیجة الخام لإلستغاللx%5:الضر

37234343713660375631438012833845355389155539398073990045تكالیف اإلستغالل

55265308266301113165431476814018669375230670382801624533577866لنتیجة الخام لإلستغاللا

اتال اح الشر ة على أر 000738407933469115335214008121678893ضر

ة لإلستغالل 55265308266301113165431402973317735907219136862661543331898972النتیجة الصاف

ة  ةالتدفقات النقد 63610619100832121510741486426418570438227482172744996432733503الصاف

ة المتراكمة 63610611546189227612966424772306104766783795885111245849143979352التدفقات النقد

ة المستحدثة 5944916794901999188961133987613240465162191651957144523338535التدفقات النقد

ة  مة الحال VAN101172317الق



إعداد مخطط أعمال لمشروع ليان أللبسة المحجبات ذات المقـاس الكبيرالفصل الثاني:  
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ة: ة على األراح-نتیجة الخام لالستغالل النتیجة الصاف الضر

ة: ة الصاف ة+اإلهتالكاتالتدفقات النقد النتیجة الصاف

ة المتراكمة : ادالتدفقات النقد ازد ة.تزداد  التدفقات النقد

ة المستحدثة ة:التدفقات النقد ة الصاف النس1,07× التدفقات النقد ة للسنة األولى  أما  ة التدفقاةالنس ةتللسنة الثان ة الصاف 1,07- 2النقد

النس ةتللسنة الثالثة التدفقاةأما  ة الصاف النس1,07-3النقد عة التدفقاةأما  ةتللسنة الرا ة الصاف 1,07- 4النقد

النس ةةأما  ة الصاف 1,07- 5للسنة الخامسة والسادسة التدفقات النقد

م  المالي للمشروعالتقی

ة صافي التدفقات النقد فترة اإلسترداد = اإلستثمار المبدئي / متوس

ة خالل  ة الصاف ة = مجموع التدفقات النقد صافي التدفقات النقد 8وات / سن8متوس

 =143979353 /8 =1799741

3,52= 1799741/ 6350000فترة السداد = 

یوم22سنوات وشهر و 3



إعداد مخطط أعمال لمشروع ليان أللبسة المحجبات ذات المقـاس الكبيرالفصل الثاني:  
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ة:ثالثا ة التقدیر ة34(الجدول رقمالمیزان ة التقدیر ): المیزان
2017201820192020

الصافياإلهتالكالخامالصافياإلهتالكالخامالصافياإلهتالكالخامالصافياإلهتالكالخاماألصول

620750383453153729726207503166906245384416207503250359333703910620750333381242869379اإلستثمارات

278699155738222953278691111476167215278691167215114762786912295355738تكالیف مقدمة

3430350343035308731534303506860702744280343035010291052401245343035013721402058210آالت إنتاج

164600032920013168001646000658400987600164600098760065840016460001316800329200معدات نقل

تب 852462106558745904852462213116639347852462319673532789852462426231426231تجهیزات م

17510354--13962632--10077860--6503558--السیولة

5253106--4188790--3023358--1951067--الصندوق 

12257248--9773843--7054502--4552490--البنك

20379733--17666543--14616301--11876530--المجموع

127000--127000--127000--127000--رأس المال الخاص

------------دیون اإلستثمار

ة 4445000--4445000--4445000--4445000--قروض بن

ansej--1778000--1778000--1778000--1778000دیون أخر

14029733--11316543--8266301--5526530--النتیجة

20379733--17666543--14616301--11876530--المجموع



إعداد مخطط أعمال لمشروع ليان أللبسة المحجبات ذات المقـاس الكبيرالفصل الثاني:  
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2021202220232024

الصافياإلهتالكالخامالصافياإلهتالكالخامالصافياإلهتالكالخامالصافياإلهتالكالخاماألصول

62075034172655203484842828122697557158525642828123147149113566342828123596742686070اإلستثمارات

----------278691278691تكالیف مقدمة

34303501715175171517534303502058210137214034303502401245102910534303502744280686070آالت إنتاج

----------16460001646000معدات نقل

تب -852462532789319673852462639347213116852462745904106558852462852462تجهیزات م

2107930--2547337--34885717--21162058--السیولة

632379--764201--10465715--6348618--الصندوق 

1475551--1783136--24420002--14813441--البنك

2794000--3683000--36470972--23196907--المجموع

127000--127000--127000--127000--رأس المال الخاص

--------دیون اإلستثمار

ة 889000--1778000--2667000--3556000--قروض بن

ansej--1778000--1778000--1778000--1778000دیون أخر

----31898972--17735907--النتیجة

2794000--3683000--36470972--23196907--المجموع

ة اب المصدر: من إعداد الطال ة لدعم وتشغیل الش الة الوطن رقم مساعدة الو )12(انظر الملح
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ة للصندوق و0,3×النتیجة =صافي اإلستثمارات- صافي مجموع الخصوم ة للبنك0,7النس النس

مجموع الخصوم- مجموع األصولالنتیجة =

رح قدره أن المؤسسة تحق دج5526523نالح
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خالصة الفصل:

ات ذات المقاس الكبیر حیث  سة المحج ان ألل أعمال لمشروع ل في هذا الفصل تناولنا إعداد مخط
األعمالإلىتطرقنا  ة لمخط ات إلىومن خالل ذلك توصلنا مختلف الجوانب األساس افة متطل إعداد معرفة 

األعمال للمشروع محل الدراسة،  عة في مخطأردنامن خالل دراستناأننا حیثمخط ح اإلجراءات المت توض
ابوهذا في إطار ااألعمال ة لدعم و تشغیل الش الة الوطن ل الثالثي.لو التمو عن طر و البنك أ

األعمال في دراسة المشارع من أجل التعرف على وفي ة التي یلعبها مخط األخیر وصلنا إلى األهم
فرص النجاح أو الفشل
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االعمال و لقد  ة تمحورت الدراسة حول مخط الغة األهم حتلهاال ه في إنشاء المشروع التي  مختلف جوان
ل وتالتي تتضمن العناصر التقد الزمن والتمو د عوامل النجاح وعوامل الخطر، اضافة الى ذلك یحدیرة المتعلقة 

ن القول على مخطألفهو یوضح  م ه  نهم الوصول الیها. عل م مة التي  األعمال أنه صحاب المشارع الق
الجید آ ل والدعم مقنعةداةآولكل مراحل المشروع،داة ضرورة للتخط تستعمل للتفاوض للحصول على التمو

فعالیته في اقناع  س على مد ل جید ینع ش اغة هذا المخط جدا ص ان من الضرور الالزمین، لذا 
ة المشروع وجدیته.هیئ أهم ات الدعم 

محاولة ات قمنا  سة المحج ان ألل ة لمشروع ل النس مراحل فیها تم أما  األعمال على خطمإعدادتطبی
ة جیدة وصلنا المشروع المقترح، و  ة إقتصاد مردود حق .إلى أن المشروع 

:جـــــــــــــائــــــنتــال
من خالل دراسة هذا الموضوع:إلیهاالتي توصلنا ومن النتائج 

نجاح أو فشل المشروع بیرة، فهو یوضح لنا مد ة  األعمال له أهم مخط
األعمال رة حتى التجسید على أرض الواقعیدرس مخط المشروع من الف
 ع من جم قابلیته للتحقی األعمال عناصر مهمة في نجاح المشروع حیث تدرس مد تعتبر عناصر مخط

ملة لألخر ل واحدة منها م الجوانب، 
ن االس الت التم ا والتسه اب من خالل القروض يتفادة من المزا ة لدعم تشغیل الش الة الوطن تضعها الو

ة. ة والجمر ائ ازات الج الممنوحة بدون فوائد واالمت
 ال جعل المشروع یلقى تق عانین من البدانة األمر الذ األخص اللواتي  س الحجاب و حبذن ل اغلب النساء 

عند طرحة على الفئة المستهدفة.
حق هالمشروع المقترح  ام  ة تشجع على الق اعها في وذلكأراح سنو ة التي تم إت وفقا للدراسة المنهج
األعمال للمشروع .إع داد مخط
ات:ــــــیــــوصــــــــــــــالت

 س األعمال ل رة المشروع جدیدة لذلك یجب إعداد اإعداد مخط انت ف ألمر السهل خصوصا إذا 
ة ألصحاب المشارع  ن ل.دورة تكو وحصولهم على شهادات التأهیل قبل الحصول على التمو

. األعمال ونها من أبرز عناصر مخط قي  الجانب التسو تبني ثقافة أكثر وعي 
.عة المنتج وحجم اإلنتاج حاث السوق بهدف تحدید طب إعتماد دراسات وأ
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ار الموقع وأنما ات واإلنتاج من جهة إخت ة اكبر لجوانب العمل بیرة المشروعإعطاء أهم ة  لما لها أهم
.في نجاحه

 ل إلى رفض تمو عنصر قد یؤد ة والتصرح المالي دون إهمال أ یز الكبیر على الجوانب المال التر
.المشروع

.م الدعم ة في تقد ة والقضاء على الدوافع الشخص التقلیل من البیروقراط
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ة:اللغة قائمة المراجع  العر
I.الكتب

ة منظمات األعمال المتوسطة والصغیرةطاهر محسن منصور الغالبي ،.1 ،دار وائل للنشر إدارة وٕاستراتیج
2009،1والتوزع ،عمان,األردن،

ارنة ، .2 ادة وٕادارة منظمة األعمالالل خلف الس سرة للنشر والتوزع ،عمان الر ، دار الم
20081األردن،

ادة وٕادارة األعمال الصغیرة، فایز جمعة صالح النجار، عبد الستار محمد علي ، ا.3 دار الحامد للنشر لر
1، 2006والتوزع ،عمان األردن 

4.، اتهزد منیر عبود ادئه وأساس م م اإلدار ،دار أسامة للنشر والتوزع ،عمان التنظ
2006،1االردن

مي وٕاجراءات العملحسین محمد حرم ،.5 ل التنظ م المنظمة اله ،الحامد للنشر والتوزع عمان تصم
2000،2األردن 

6.، م وٕاجراءات العملموسى اللوز 2007،2،دار وائل للنشر والتوزع،عمان األردن، التنظ
ة للتدرب محمود عبد الفتاح.7 ة ، المجموعة العر م اكل التنظ رضوان ،مهارات إعداد اله

2012،1والنشر،
اب،.8 ة جدیدةعبد الفتاح د 2001،إدارة اإلنتاج رؤ
اس عالق،.9 شیر ع الشامل والمتكامل محمود جاسم الصمیدعي ، ات التسو ،دار المناهج للنشر أساس

2009،عمان, ،األردن ،
سى وآخرون ،.10 مة الجزائر، تحلیل السوق حي ع ة القد ة للنشر وتوزع ،الق 2007،1، دار الخلدون
ة،.11 اعة ،عمان األردن ،إدارة المشروعات الصغیرةماجدة العط سرة للنشر والتوزع والط 2014، دار الم

،5
اد عبد الفتاح النسور،.12 ميإ و مدخل نظر ات التسو ،دار الصفاء للنشروالتوزع ،عمان استراتیج

2012،1،األردن،
منظور متكاملمحمد عواد الزادات، محمد عبد هللا العوامرة، .13 ات التسو ،دار الحامد استراتیج

2012،1للنشر والتوزع، عمان األردن،
عة، .14 المعاصرعبد العزز مصطفى أبو ن ن ،دار المنهاج للنشر والتوزع ،عماالتسو

2006،1،األردن،
طمیلة، .15 قيالهام فخر وتطب إطار نظر ات التسو ، إثراء للنشر والتوزع،عمان األردن، استراتیج

2012 ،1
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طمیلة ،.16 ع الصغیرةالهام فخر في المشار ،دار المناهج للنشر والتوزع ،عمان،االردن، التسو
2009

الحاج،سمیر حسین عودة،.17 الخدماتعلي توفی ،دار اإلعصار العلمي للنشر والتوزع ،عمان تسو
2011،1،ألردن ،

اتمنعم زمزر، .18 2008، دار الزهران للنشر والتوزع، عمان، األردن ،إدارة اإلنتاج والعمل
د الفضل،.19 ة اإلنتاج مؤ ومراق ة–تخط مي مع حالة دراس ،دارالمرخ للنشر والتوزع ،الراض منهج 
ة ،ا ة السعود 2007لمملكة العر

الحسین ،.20 اإلنتاج ومراقبتهمحمد اإلبدیو ،  دار المنهج للنشر والتوزع،عمان ،األردن، تخط
20012،1

مان خالد عبیدات ، .21 ات سل اعة، عمان مقدمة إدارة اإلنتاج والعمل سرة للنشر والتوزع والط ،دار الم
2010،2،األردن، 

شوت ،نبیل جا.22 سإدارة اإلنتاج د  ،جامعة قناة السو
ة(المدخل الكمي)عدنان هشام السامرائي ،.23 1997،دار الزهران للنشر، عمان ،األردن ،اإلدارة المال
مي، .24 مي،ارشد فؤاد التم ه النع المالي (اتجاهات معاصرة)عدنان تا ازور،التحلیل والتخط دار ال

ة للنشر  2008والتوزع،عمان األردن العلم
ندرة للكتاب .25 ز اإلس ة،مر للمشروعات االقتصاد ة،أسس دراسات الجدو ملوخ أحمد فوز

ندرة، 2009،اإلس
اس بن ساسي، یوسف قرشي.26 ة) ،ال دار وائل للنشر،عمان ،التسییر المالي(اإلدارة المال

2006،األردن،
27.، ساو قي)دراساتاظم جاسم الع وتطب م المشروعات(تحلیل نظر ة وتق االقتصاد ،دار الجدو

2002،1المناهج للنشر،عمان األردن،
II.ات رالملتق :و التقار

األعمال بورحومة عبد الحمید، بوطرفة صورة ،.1 دور نظام المعلومات في إعداد وتنفیذ مخط
ةالمؤسسة  ة الثالثة للمقاوالت ة الدول ام العلم رة األعداد األ األعمال الف تحت عنوان :فرص وحدود مخط

رة ,الجزائر  س ضر  ة والتجارة وعلوم التسییر,جامعة محمد خ ة العلوم االقتصاد ل والتنفیذ, 
2012أفرل 18/17/16

مي نوال ، .2 األعمالبراه ة من تولید األفكار إلى مخط ة الثاسیرورة المقاوالت ة الدول ام العلم لثة ، األ
ة  رة األعداد والتنفیذللمقاوالت األعمال الف ة تحت عنوان : فرص حدود مخط ة العلوم االقتصاد ل ،

رة ، الجزائر  س ضر  2012أفرل 18/17/16والتجارة وعلوم التسییر جامعة محمد خ
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3. ، ار عث المشروعات الصغشوقي ج ات  ة فعالة لمرافقة عمل األعمال التفاعلي آل یرة مخط
رة والمتوسطة،  األعمال الف ة تحت عنوان : فرص حدود مخط ة الثالثة للمقاوالت ة الدول ام العلم األ

رة، الجزائر  س ضر  ة والتجارة وعلوم التسییر، جامعة محمد خ ة علوم االقتصاد ل األعداد والتنفیذ، 
2012

ة للمؤسسة محمد جالب. 4 ات االستثنائ عض العمل األعمال ومساهمته في  ،اإلطار اٍالستعمالي لمخط
رة اإلعداد والتنفیذ، ،  األعمال الف ة تحت عنوان :فرص حدود مخط ة الثالثة للمقاوالت ة الدول ام العلم األ

رة ،الج س ضر  ة والتجارة وعلوم التسییر،  جامعة محمد خ ة علوم االقتصاد 2012زائر ل
ة وحدود أهمیته في مسار إنشاء المؤسسات لطرش الطاهر، .5 األعمال عناصره األساس مخط

األعمال المتوسطة والصغیرة في الجزائر ة الثالثة تحت عنوان :فرص حدود مخط ة الدول ام العلم ، األ
ة والتجارة وعلوم التسییر ة العلوم االقتصاد ل رة اإلعداد والتنفیذ،  رة الجزائر الف س ضر  ، جامعة محمد خ

 ،2012
عد علي فالح الزعبي ،.6 ر األداء المؤسسي في عصر ما  في تطو مدخل استشار األعمال  مخط

ة ة تحت عنوان : تحت عنوان الصناعة في منظمات األعمال األردن ة الثالثة للمقاوالت ة الدول ام العلم األ
رة ا األعمال الف ة والتجارة وعلوم التسییر، :فرص وحدود مخط ة العلوم االقتصاد ل إلعداد والتنفیذ، 

رة ،الجزائر،  س ضر  2012أفرل ،18/17/16جامعة محمد خ
قي للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة، مراد سماعیل ،شلغاغ بن اعمر.7 األعمال التسو ة مخط ،أهم

ة الثالثة تحت عنوان : فرص وحدود ة الدول ام العلم ة العلوم األ ل رة،اإلعداد والتنفیذ، األعمال الف مخط
رة، الجزائر  س ضر  ة والتجارة وعلوم التسییر، جامعة محمد خ 2012افرل18/17/16االقتصاد

III.:رات األطروحات والمذ
ة وسة لیلى، 1 ة الجزائر ة اإلعالن في المؤسسة االقتصاد س–واقع وأهم یل دراسة حالة مؤسسة مو

رة  قسنطینة،،مذ 2008ماجستیر،منشورة،قسم العلوم التجارة،جامعة منتور
ة اب منال،. 2 ة للمؤسسة الوطن ج في تحسین القدرة التنافس ة الترو دراسة حالة المؤسسة –دور إستراتیج

ة اس والمراق ة ألجهزة الق رة ماجستیر قسم علوم التسییر،منشورة،جامعة سطیف–العلمة (AMC)الوطن ،مذ
اف، المسیلة، محم .2007د بوض
IV.:ة اللوائح القانون
ز الوطني للسجل التجار.1 المر
رقم 564المادة : .2 ،المرسوم التنفیذ الجزائر سمبر 9المؤرخ في 27- 96من القانون التجار 1996د
رقم 592المادة: .3 ، المرسوم التنفیذ الجزائر 1993أفرل 25المؤرخ في 08- 93من القانون التجار
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اب4 ة لدعم وتشغیل الش الة الوطن الو . وثائ

ةاللغة قائمة المراجع :الفرنس

1. Michel Coster: Entrepreneuriat, Pearson Education, Paris, France, 2009.
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الرمز ة اللغة الفرنس المعنى  ة اللغة العر المعني 
L’EURL L’entreprise unipersonnelle à responsabilité ة ذات الشخص  الشر

ة  الوحید وذات المسؤول
المحدودة

SARL Société à responsabilité limité ة  ة ذات المسؤول الشر
المحدودة

SNC Société en nom collectif ة التضامن شر
SCS Société en commandite simple ة  ة ذات التوص الشر

طة س ال
SPA Société par action ة ذات األسهم الشر

SWOT Strongths(forces) ,weaknesses(faiblesses)
Oppertunities(opportunités),threats(menaces)

القوة والضعف،الف رص نقا
والتهدیدات

ANGEM Agence nationale de gestion du microcrédit ة لتسیر الة الوطن الو
القرض المصغر

CNAC Caisse nationale d’assurance chomage ن الصندوق الوطني للتأمی
طالة على ال

ANSEJ Agence nationale de soutien a l’emploi des
jeunes

ة لدعم  الة الوطن الو
اب وتشغیل الش

CNAS Caisse nationale d’assurance sociale ن الصندوق الوطني للضما
اإلجتماعي

CASNOS Caisse nationale de sécurité sociale des non
salariés

ن الصندوق الوطني للضما
جراءاإلجتماعي لغیر األ
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حث العلمي م العالي وال وزارة التعل

رة  س ضر  -الجزائر–جامعة محمد خ

ة وعلوم التسییر ة العلوم االقتصاد إدارةأعمالفرع:ل

ةقسم علوم التسییر                                              تخصص:مقاوالت

ة ماستر السنة الثان

ثــــــــحـــبـــــــالان ــــبیــــتاس

ي:ــــــدتــــــسی

ات الحصول على شهادة ماسترإطار في  رة التخرج المدرجة ضمن متطل تخصصتحضیر مذ
ة  سةلمشروع أعمالمخطإعدادمحاولة تحت عنوان مقاوالت ات ذات المقاس الكبیر أل نرد المحج

ةأمام)Xبوضع عالمة (ستمارة ٍال جل مأل هذه اأالسیدة الفاضلة التعاون معنا من أیتهامنك  اإلجا
ة ك تعتبر دراسة األسئلةعلى هذه وٕاجابتكمساهمتك ن،ألالمناس هإالمطروحة بین ید ان ننا من ستب تم

ة الواضحة لموضوعنا ،  ة على وٕاجابتكالرؤ طك أكثر مختلف تساؤالتنا تزد موضوعنا واقع ما نح ،
ة تالان نتائج هذه الدراسة سیدتي علما  م ة وأكاد ضمن السّرة التاّمةستعمل إال ألغراض علم

ات، وعدم تحدید المجیبین .لإلجا

ر والتقوفي انتظار ذلك تقبلي منا  الش دیرفائ

ةا عزز: األستاذ المشرفعروش امیرة:  لطال سطحاو

رقم:( )13الملح
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ة :1 : معلومات شخص

فما فوق 4040- 2930- 2526-21السن :    1- 1

ة :    2- 1 أخرعزاء  متزوجة  الحالة المدن

العلمي :   3- 1 ابتدائي  جامعي               المستو متوس ثانو

فة :      4- 1 البیتعاملة الوظ أخرماكثة 

فما فوق  78- 34- 1الشيءالعائلة :  أفرادعدد 5- 1

طال           أعمالموظف            مهنة رب البیت :    6- 1 حرة             متقاعد            

دج  20000اقل من  الدخل العائلي : 7- 1

دج 30000–دج 20000من 

دج40000–دج 30000من 

فما فوق 40000من 

2 -: النشا معلومات خاصة 

حببن التسوق ؟:اللواتيمن النساء أنتهل 1- 2

انانعم                     ال                   أح

؟ :األسواقالتي تترددین فیها دائما على األوقاتماهي 2- 2

اد ات         األع یوجد وقت محددالالعطلالدخول المدرسي والمناس

س الحجاب تفضلینهل 3- 2 سةمن أكثرل عندما تخرجي من المنزل ؟:األخراألل

انا  نعم                       ال                   اح
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ن فیههو عدد المرات التي ما4- 2 سةهذا النوع من اتشتر ؟في السنةاألل

فما فوق 44- 23مرة واحدة           

إهيما5- 2 ة الحجاب الذ شراؤه ؟عتدتينوع

فما فو300030000- 7000-1500015000

المبلغ الذما6- 2 ل سنة في شراء الحجابهو متوس ؟تدفعینه 

األقصىالسعر األدنىالسعر 

ل المحالت تفضلین لون معین من الحجاب هلعندما7- 2 ؟تجدینه متوفر في 

انانعم                    ال                     أح

هو مقاسك في الحجاب ؟ما8- 2

XLXXLXXXLXXXXL فما فوق

تجدینه متوفر دائما في المحالت؟فما فوق هلXLان مقاسك إذا9- 2

انانعم                 ال                 أح

ما یناسب مقاسك 10- 2 ؟ماذا تفعلین لتجد

اطات منازلإلىمحالت خارج المدینة        الذهاب إلىالتنقل  اطة          خ ورشات الخ

ل حالة ؟هي الما11- 2 ات التي تواجهك في  صعو

عة العائلة (محافظة)عدم وجود وسیلة نقل   محالت خارج المدینة : إلىالتنقل  الوقت       طب

اطة:  إلىالذهاب  الموعداإلتقانعدم تستغرق وقت        ورشات خ في العمل        عدم الوفاء 

اطات في المنازل :   انهم غیر معروف       خ السعرارتفاع في العمل         اإلتقانعدم م
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المطلوب هل إذا12- 2 ة المستو ة تعمل على تلب بیر صناعة محل ان هناك حجاب ذو مقاس 
شرائه  ؟تقومین 

انانعم              ال                   أح

ابهي ما13- 2 التي تمنعك ؟األس

ةعدم الثقة في اد على شراء توجنالمنوع األجنبيالمنتوجالمحلي                 االعت

ن إذا14- 2 ل معاییر الثقة هل تغیر حمل  كوجدتي المنتج المحلي  ؟رأ

نعم                    ال    

نها منااألسعارهي ما15- 2 ة ؟التي تعتبر ما یخص المنتجات التال ة ف س

في ................األقصىالسعر .................األدنى:     السعر حجاب ص

     : ..............األقصىالسعر ................. األدنىسعر الحجاب شتو

اقتراحاتك وماذا ترغبین تقدمي لنا سیدتي 16- 2 ما المنتیتوفر فيأنه من فضلك  وج المحلي ف
ي یخص مجال الحجاب ذو الس ون  یف تفضلین المنتج ان  ه أمأنیالمقاس الكبیر و تكون 

جذب النظر كسسوارات إ ؟و

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

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

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

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

را لك سیدتي على تعاونك معنا وش
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سة (شهر مارس)-  اطة لصناعة األل ة إلى ورشات خ زارة میدان
مجموعة من النساء المستهدفین (عدة مرات)-  ة  في السوق واإلحتكاك  دراسة إستطالع
ال على -  اإلق لة في المحل من أجل معرفة مد زارة إلى أصحاب المحالت والجلوس لمدة طو

الحجاب ذو المقاس الكبیر
ة في محالتهم منهم من هو تاجر جملة، ومنهم من هو -  سة النسائ ائعي األل مقابلة العدید من 

منها: تاجر تجزئة ومحاولة إستدراج العدید من المعلومات التي تخص النشا
ال النساء على شراء الحجاب ذو المقاس الكبیر إق مد
ات الشراء تكون على المقاسات الكبیرة اكبر عدد من عمل
 سة مما یجعل هناك بیر من القطع عند جلب حزمة األل عدد  المنتوج األجنبي ال یتوفر 

ة هذا الفارق  حاجة دائمة لتغط
 إلى أد األمر الذ وزو تعمل في هذا النوع من النشا ة في تیز وجود ورشة واحدة محل

م في األسعار. ة التنقل والتح صعو

رقم:( )14الملح
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