République Algérienne Démocratique et Populaire
Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique





2015 2014
……./Master-GE/MAN -Entrep /2015

قـــس ع ــــــو التسيــــــير

م خص
م خص
 وم ونات هذا المخطط الذي يمثل وثيقة تعريف،تناولنا في هد الدراسة يفية إعداد مخطط اأعمال لمشروع
المؤسسة ويساهم في إعطاء نظرة مستقب ية لطريقة التسيير ودراسة تح ي ية انع اس المعطيات الحالية ع ى
.مستقبل المشروع
أما فيما يخص الجانب التطبيقي فقد قمنا بدراسة يفية إعداد مخطط اأعمال لمؤسسة معالجة وتحويل التمور
 حيث قمنا بتقديم المؤسسة ثم قمنا بإعداد،في إطار الو الة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب في واية الوادي
، واحتياجات المؤسسة من الموارد البشرية،المخطط التنظيمي حيث يوضح لنا الهي ل ودور ل قسم من الهي ل
وبعدها وضعنا المخطط التسويقي لدراسة السوق وتحديد المزيج التسويقي وتح يل المحيط الداخ ي والخارجي
 وأخي ار، وبعد ذلك وضعنا المخطط اإنتاجي لتحديد موقع ومتط بات المشروع من معدات ومواد أولية،ل مشروع
 فبواسطة هذ الدراسة تبين أن المشروع،أعددنا المخطط المالي لتحديد احتياجات المشروع من أموال ومصادرها
.معالجة وتحويل التمور لديه فرصة لدخول ااسواق وتحقيق سمعة طيبة لدى الزبائن في المستقبل
. المخطط المالي، المخطط التسويقي، المخطط التنظيمي، مخطط اأعمال:ا مات ا مفتاحية
Résumé
Nous avons abordé ce sujet dans l'étude la façon de préparer un planificateur
d'affaires pour le projet, et les éléments du régime, ce qui représente près de la
Fondation contribue à la définition et de donner un aperçu de la méthode de gestion
et étude analytique de la réflexion des données actuelles sur l'avenir du projet .
Commer le côté pratique, nous devons étudier comment mettre en place le plan
d'affaires pour le traitement de l'entreprise et la conversion des dates dans le cadre
de l'Agence nationale pour soutenir l'emploi des jeunes dans l'état de la vallée, où
nous avons introduit l'institution.
Alors nous avons préparé l'organigramme où nous montre la structure et le rôle
de chaque section de la structure, et les besoins de l'institution des ressources
humaine, puis nous avons mis le plan de marketing pour étudier le marché et de
déterminer le mix marketing et l'analyse de périmètre interne et externe du projet .
Ensuite nous avons mis la production prévue pour localiser les exigences
IV
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d'équipements et de matières premières du projet.
Finalement nous avons préparé un planificateur financier pour déterminer les
besoins du projet de fonds et de leurs sources, le troc de distance. Cette étude
montre que le traitement de projet et la conversion Dates a une chance d'entrer
dans le marché et de réaliser une bonne réputation auprès des clients dans le futur
Mots clés: Plan d'affaires, organigramme, le catalogue de la carte, planificateur
financier.

V

قائمة الجداول واأشكال

قائمة الجداول واأش ال
قائمة الجداول
عنوان الجدول

الرقم

الصفحة

()1-2

الصفحة الرئيسية ل مشروع

60

()2-2

أدوار ل قسم من الهي ل ل مؤسسة

61

()3-2

احتياجات المؤسسة من الموارد البشرية

62

()4-2

اجور العمال خال السنة ااولى

62

()5-2

دراسة السوق وتجزئته

64

()6-2

اسعار عجينة التمر والتمر المحشو

68

()7-2

نقاط القوة والضعف لمشروع مؤسسة معالجة وتحويل التمور

70

()8-2

الفرص والتهديدات لمشروع مؤسسة معالجة وتحويل التمور

70

()9-2

التجهيزات الضرورية ل مؤسسة

73

()10-2

مست زمات اخرى

73

()11-2

صور لبعض التجهيزات

74

()12-2

التجهيزات الخاصة بالم تب

75

()13-2

تجهيزات غرفة التبريد

75

()14_2

الموارد ااولية الازمة

79

()15_2

الطاقة اانتاجية لعجينة التمر

82

()16_2

الطاقة اانتاجية ل تمر المحشو

82

()17_2

الهي ل التموي ي ل مؤسسة

83

()18_2

هي ل ااستثمار

83

()19_2

مخطط تسديد قرض البنك

84

()20_2

مخطط تسديد قرض ansej

85

()21_2

الميزانية اافتتاحية

86

()22_2

تقدير المبيعات

86

()23_2

التقدم في المبيعات

87

()24_2

ت اليف المواد ااولية

87

()25_2

ت اليف الخدمات

88

()26_2

ت اليف ااجور

89
VI

قائمة الجداول واأش ال
()27_2

نفقات المؤسسة

89

()28_2

الميزانية الختامية

90

()29_2

جدول حسابات النتائج

94

قائمة اأش ال
الرقم

عنوان الش ل

الصفحة

()1_1

الق اررات المتع قة بالمزيج التسويقي

35

()2_1

نقطة التعادل

54

()1_2

الهي ل التنظيمي الخاص بالمؤسسة

61

()2_2

العامة التجارية ل مؤسسة

67

()3_2

طرق التوزيع

68

()4_2

التقسيم ااداري لب ديات واية الوادي

71

()5_2

التصميم الداخ ي لمؤسسة جوهرة واد ريغ

72

()6_2

الرسم التخطيطي لمراحل إنتاج عجينة التمر

77

VII

قائم المحتويا
العنوان

الصفحة

البسم ة

I

ش ر وتقدير

II

ااهداء

III

م خص

IV

قائمة الجداول و اأش ال

VI

قائمة الماحق

VIII

قائمة المحتويات

IX

مقدمة

أ_ ج

الفصل ااول :مخطط اأعمال

05

تمهيد الفصل

05

المبحث ااول :مفاهيم أساسية حول مخطط ااعمال

06

المط ب ااول :مفهوم وخصائص مخطط ااعمال

06

المط ب الثاني :أهمية وأهداف مخطط ااعمال

11

المط ب الثالث :الوظيفتان ااساسيتان لمخطط ااعمال ومراحل اعداد

14

المط ب الرابع :فوائد مخطط ااعمال وأصحاب المصالح المستهدفة منه

18

المبحث الثاني :المحاور الرئيسية لمخطط ااعمال

22

المط ب ااول :المخطط التنظيمي

22

المط ب الثاني :المخطط التسويقي

29

المط ب الثالث :المخطط اانتاجي

43

المط ب الرابع :المخطط المالي

48

خاصة الفصل

56

الفصل الثاني :اعداد مخطط اعمال لمشروع مؤسسة معالجة وتحويل التمور

58

تمهيد الفصل

58

المبحث ااول :تقديم المشروع

59

المط ب ااول :وصف المشروع

59

المط ب الثاني :ف رة وأسباب اختيار المشروع

59

المط ب الثالث :أهداف المشروع

59

المط ب الرابع :الصفحة الرئيسية ل مشروع

60
IX

قائم المحتويا
المط ب ااول :المخطط التنظيمي لمشروع مؤسسة معالجة وتحويل التمور

61

المط ب الثاني :المخطط التسويقي لمشروع مؤسسة معالجة وتحويل التمور

64

المط ب الثالث :المخطط اانتاجي لمشروع مؤسسة معالجة وتحويل التمور

71

المط ب الرابع :المخطط المالي لمشروع مؤسسة معالجة وتحويل التمور

83

خاصة الفصل

95

خاتمة عامة

97

قائمة المراجع

100

قائمة الماحق

105

X

مقدمة العامة

مقدمة عامة
مقدمة
يرى ال ثير من ااقتصاديين أن تطوير المشاريع الصغيرة وتشجيع اقامتها له اهمية بيرة بالنسبة لاقتصاد
الوطني بصفة عامة ،أنها المورد ااساسي ل مداخيل ااستثمارية ،حيث يعتبر ااستثمار المحرك الرئيسي
لعم ية النمو ااقتصادي ،وذلك نظ ار ل دور الهام الذي ي عبه في تحسين مستوى التنمية بمخت ف ابعادها ،فهو
يساهم في رفع مستوى معيشة اافراد نتيجة رفع مستوى التوظيف والتشغيل ،والرفاهية ااجتماعية ،توزيع الدخل
والقضاء ع ى الفقر.
ولتفادي زوال وفشل هذ المشاريع وجب ع ى صاحب المؤسسة أن يقوم بعم ية التخطيط ،وذلك من بداية ف رة
إنشاء المؤسسة و يفية المحافظة ع يها واستمرارها وتطويرها ،لذلك يمثل مخطط اأعمال أحد الوسائل
اإستراتيجية التي تساعد المقاول لب وغ أهداف مضبوطة خال فترة زمنية معينة وبوسائل بشرية وتقنية ومالية
محددة.
حيث يعتبر مخطط اأعمال وثيقة تقديرية تحضر من طرف منشئي المؤسسة والتي تدل بصفة تفصي ية ع ى
محتوى المشروع واستراتيجيته والنمو المرتقب لرقم اأعمال ،فهو يعطي مع ومات واضحة ومنظمة ع ى
المؤسسة.
اش الية البحث:
وسنحاول من خال بحثنا هذا تحديد االية التي يتم وفقها انشاء مؤسسة تحويل ومعالجة التمور وهذا باعتماد
مخطط اعمال يتوافق مع واقع وآفاق هذ المؤسسة ،وذلك من خال ااجابة ع ى ااش الية التالية :
الى اي مدى يساهم مخطط ااعمال في نجاح مؤسسة معالجة وتحويل التمور في اطار الو الة الوطنية لدعم
تشغيل الشباب ANSEJ
ما يدفعنا لإجابة ع ى التساؤات التالية:
 ما هو مخطط ااعمال وما هي أهميته؟
 ما هي فوائد مخطط اأعمال؟
 ما هي م ونات مخطط ااعمال؟
 /1أسباب اختيار الموضوع:
ان اختيارنا هذا الموضوع يعود الى مجموعة من ااسباب منها ماهو أ اديم ي يتع ق بالضرورة التي يم يها
التخصص ،من حيث ضرورة اختيار مواضيع تصب في محور المقاواتية.
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مقدمة عامة
 أسباب موضوعية:
 مشروع جديد لم يتم التطرق له في السنوات السابقة.
 الرغبة في تنفيذ المشروع.
 التشجيع ع ى اقامة مشاربع في اطار و اات دعم الشباب .
 أسباب شخصية:
 ون الموضوع ضمن التخصص (المقاواتية)
 زيادة الرصيد المعرفي في التخصص.
 الرغبة في معرفة يف يدعم مخطط ااعمال انجاز المشروع.
 /2أهمية الدراسة :
 ابراز اهمية مخطط ااعمال في قياس مدى جدوى المشاريع ااستثمارية.
 تقييم ف رة انجاز مشروع معالجة وتحويل التمور.
 ااحاطة ببعض جوانب المتع قة بمخطط ااعمال.
 معرفة المتط بات الازمة ل تسجيل في الو الة الوطنية لدعم تشغيل الشباب.
 المسا م ة في التوجيه و يفية اعداد م ف انشاء مؤسسة .
 /3أهداف الدراسة:
 العمل ع ى وضع مخطط اعمال خاص لمشروع معالجة وتحويل التمور.
 ابراز اهمية مخطط ااعمال بغرض القيام به قبل ااستثمار.
 تقييم ف رة مشروع معالجة وتحويل التمور.
 التم ن من قياس مدى نجاح أو فشل انشاء المشروع.
 ابراز مفهوم مخطط ااعمال وأهميته و يفية اعداد .
 /4صعوبات الدراسة:
إن أبرز الصعوبات التي واجهتنا في دارسة هذا المشروع
 معرفة المنافسين؛
 تقدير المبيعات؛
 ق ة الوقت ،ما جع نا نقصر في دراسة المشروع؛
 امتناع أصحاب المشاريع المشابهة ع ى المساعدة والتوجيه ،حفاظا ع ى سرية المع ومات؛
ب

مقدمة عامة
 عدم توفر مع ومات من اإدارات.
 /5المنهج المتبع في الدراسة:
لقد تم إتباع النهج الوصفي التح ي ي في أغ ب جوانب الدراسة ،حيث تم استخدام المنهج الوصفي لعرض
المعطيات النظرية المتع قة بالمدخل المفاهيمي لمخطط اأعمال و ذا وصف حيثيات مخطط اأعمال المقترح
إنشاء مؤسسة معالجة وتحويل التمور ،ما تم استخدام المنهج التح ي ي لتح يل وعرض المعطيات والبيانات
المتع قة بالجانب التطبيقي لهذ الدراسة.
 /6خطة البحث:
قمنا بتقسيم البحث الى فص ين :فصل نظري وفصل تطبيقي.
 سنتناول في الفصل النظري مفاهيم أساسية حول مخطط اأعمال :وقمنا بإبراز في هذا الفصل مفهوم مخطط
اأعمال وخصائصه ،أهمية وأهداف مخطط اأعمال ،الوظيفتان اأساسيتان لمخطط اأعمال ومراحل إعداد ،
فوائد مخطط اأعمال وأصحاب المصالح المستهدفة منه ،والمحاور الرئيسية لمخطط اأعمال.
 أما في الفصل التطبيقي إعداد مخطط اأعمال لمشروع معالجة وتحويل التمور :فقمنا بتقديم المشروع،
المخطط التنظيمي ل مشروع ،المخطط التسويقي ل مشروع ،المخطط اإنتاجي ل مشروع ،وفي اأخير المخطط
المالي ل مشروع.
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الفصل اأول :مخطط
اأعمال

الفصل اأول:

مخطط اأعمال

تمهيد:
يش ل مخطط اأعمال عنص ار أساسيا في إستراتيجية المؤسسات ،ويستمد هذ اأـهمية ع ى اعتبار أنه يمثل
وثيقة هوية تعرف المؤسسة ومؤسسيها لدى مخت ف اأطراف(شر اء ،البنوك ،رأس المال المخاطر ،)...وهو
يعتبر وسي ة اتصال اتجا هذ اأطراف حيث يسمح لهم بتقييم المخاطر التي هم مقدمون ع ى تحم ها عند
اانخراط في المشروع ،ما يسمح بتسجيل شتى المراحل التي تمر بها المؤسسة بالتفصيل ومتابعتها احقا
لتفادي حصول خ ل في المؤسسة.
ومن خال هذا الفصل سنحاول تفصيل مخطط اأعمال من خال التطرق ل مبحثين :حيث سنتطرق في
المبحث اأول إلى مفاهيم أساسية حول مخطط اأعمال ،أما في المبحث الثاني سنحاول فيه شرح ا من
المخطط التنظيمي والتسويقي واإنتاجي والمالي.
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مخطط اأعمال

الفصل اأول:

المبحث اأول :مفاهيم أساسية حول مخطط اأعمال
ي عب مخطط اأعمال دو ار فعال في حياة المؤسسة سواء تع ق اأمر ببداية ت وينها و نشأتها أو خال توسيعها
وتطويرها إذ يسمح هذا اأخير باتحاد الق اررات التي تخدم إستراتيجية المؤسسة.
المط ب اأول :مفهوم وخصائص مخطط اأعمال
أوا :مفهوم مخطط اأعمال.
 -1تعتبر خطة العمل هي عبارة عن الوثائق الم توبة التي تصف ل العوامل الداخ ية والخارجية
وااستراتيجيات المائمة لبدء مخاطر جديدة ((Robert.D.Hisrich 2002
وإن في خطة العمل يتم توضيح افة اأمور المتع قة بالتسويق والمالية واإنتاج والموا رد البشرية وتسعى الخطة
اإجابة ع ى اأسئ ة التالية:
- 1أين نحن اآن؟
- 2وأين سنذهب؟
- 3و يف الوصول إلى نقطة ما؟
إن ال تابة خطة العمل تتم من خال المحامين والمحاسبين والمستشارين المتخصصين في افة مراحل تأسيس
المشروع ،وأن خطة اأعمال يتم قراءتها من قبل العام ين

 ،المستثمرين ،البنوك ،المسته ين ،المزودون،

المستشارين ،وع ى المقاول أن يضع في اعتبار عند ال تابة خطة العمل ثاثة أمور هي:
 معرفة آلية اابت ار والت نولوجيا في المخاطرة
 ماذا سي ون المنتج من وجهة نظر المسته ك؟
 ماذا سوف ت ون من وجهة نظر المستثمر؟
وا بد أن توضح افة التفاصيل المرتبطة بخطة العمل والمتع قة بالمشاريع من حيث حجمه وطبيعة المنتج و
الخدمات والتصنيع وحجم السوق والمنافسة ومستوى النمو ،ولهذا تساعد المقاواتية في توضيح ما ي ي:
 في التعرف ع ى طبيعة السوق؛
 في التعرف ع ى التخطيط وتنظيم اأنشطة؛
 في التعرف ع ى يفية التمويل.1
 -1بال خلف سكارن  ،الريادة ة وإدارة اأعمال ،دار الميسرة للنشر والتوزيع و الطباع ،ط ،1اأردن ،2008 ،ص ص .112-111
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مخطط اأعمال

الفصل اأول:

وبعد أن يتم وضع خطة العمل أن يأخذ المقاول في اعتبار من هم المزودين الذين سيتعام ون معهم ،و ذلك
الزبائن ورغباتهم ،و ذلك المقرضين والمستثمرين يف أنهم سوف يحققون العائد المناسب من هذا ااستثمار ،و
ما هي مصادر التمويل الخارجي.
 _2هو وثيقة تمثل نوايا المؤسسة اإستراتيجية في المستقبل وهو مخطط لتسهيل اأعمال يعطي مع ومات
واضحة ومنظمة ع ى المؤسسة ويعدد أعمالها وينشئ م ومات شخصية حيث نجد فيه تح يل دراسة ل سوق و
إستراتيجية التسويق.1
 _3هو نمدجة واقعية بش ل يترافق ومدونات الميزانية ل مصالح العمومية المخت فة ،سيما حين إعداد هاته
الميزانيات ،وهي أداة ضبط جوهرية سواء ع ى الصعيد المح ي أو المر زي.2
 _4هو أداة معترف بها و تستعين بها اأعمال التجارية الناجحة واأعمال التجارية المستقب ية ب افة أحجامها
حيث يتم من خالها تسجيل أغراض المؤسسة ،واقتراح ال يفية التي يتم بها تحقيق ت ك اأهداف خال فترة
زمنية ممددة ،وهي وثيقة خطية تصف منشأ المؤسسة وتصف ما تنوي تحقيقه والم ان الذي ستقام ع يه
مؤسستك التجارية ،و التاريخ المتوقع لبدأ المؤسسة و يفية التغ ب ع ى المخاطر المصاحبة وتحقيق العائدات
المتوقعة
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 _5مخطط اأعمال ،هو من أشهر أدوات تسيير المؤسسة بل أنه يش ل أهمية بالغة ل مسير أنه يرسم المستقبل
الذي ستخطه المؤسسة بمخت ف أبعاد  ،بحيث يتم تحديد اأهداف المراد تحقيقها بدقة  ،وربطها بآجال زمنية
محددة.4

 _1برحومة عبد الحميد وبوطرفة صبرينة  ،دور نظم المع ومات في إعداد وتنفيذ مخطط اأعمال في المؤسسة  ،اأيام الع مية الدولية الثالثة حول المقاواتية
(فرص وحدود مخطط اأعمال اإعداد والتنفيذ) ،

ية الع وم ااقتصادية والتجارية وع وم التسيير جامعة محمد خيضر بس رة

 ،الجزائر 19/18/17افريل

 ،2012ص .8
 _2بن عابد مختار وبوهنة ع ي  ،مخطط أعمال تجهيز القطاعات الصحية مقاربة بين فعالية اأداء و النظامية الميزانية و القانونية  ،اأيام الع مية الدولية
الثالثة حول المقاواتية ( فرص وحدود مخطط

اأعمال اإعداد والتنفيذ ) ،

ية الع وم ااقتصادية والتجارية وع وم التسيي ر ،جامعة محمد خيضر بس رة ،

الجزائر 19/18/17أفريل ، 2012ص. 1
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 -4شوقي جباري ،شرقي خليل ،مخطط اأعمال التفاعلي آلي فعال لمراف عمليا بعث المشروعا الصغيرة والمتوسط  ،اأيا العلمي
الدولي الثالث حول المقاواتي (فرص وحدود مخطط اأعمال :اإعداد والتن يذ) ،كلي العلو ااقتصادي والتجاري وعلو التسيير ،جامع
محمد خيضر بسكرة ،الجزائر  19/18/17أفريل  ،2012ص .10
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مخطط اأعمال

الفصل اأول:

 _6هو وثيقة عمل تضبط إستراتيجية المؤسسة وتعرض ل الجوانب المتع قة بمجاات نشاطها
(المنتجات،الخدمات،السوق والتسويق،اإنتاج،التنظيم.1)...
 _7يعتبر وثيقة عمل تضبط إستراتيجية المؤسسة أو باعث المشروع لب وغ أهداف مضبوطة خال مدة زمنية
وبوسائل بشرية وتقنية ومالية محددة  ،المتع قة بمجاات نشاطها(المنتجات والخدمات والسوق والتسويق واإنتاج
والتنظيم.2)...
 _8هو وثيقة شام ة ومت ام ة تعطي صورة واضحة حول المشروع ،اأفراد ومخت ف ااستراتيجيات ،ما تتضمن
عناصر تقديرية مرتبطة بالزمن والتمويل ويحدد العوامل اأساسية ل نجاح وعوامل الخطر ،ما أنه يوضح لمال ي
الموارد القيمة التي يم نهم الحصول ع يها ويغطي مخطط اأعمال ما ينوي المقاول القيام به في عم ه  ،و يف
سيتم ذلك.3
 _9هو وثيقة رسمية تحضر لوصف العمل الذي يتم إعدادها من أج ه وتستخدم لفحص جوانب الجدوى من ف رة
هذا العمل و ذلك ل حصول ع ى التمويل المناسب وأيضا خارطة طريق لأنشطة والعم يات المستقب ية.4
 _10هو وثيقة تشمل حوالي  30ورقة وتتضمن العناصر اأساسية ل مشروع ،وهدفه الرئيسي هو تقديم مستقبل
المؤسسة والمواد الازمة إنجاز ورؤيته المستقب ية.5

 _1ع ي فاح الزغبي ،مخطط اأعمال مدخل استشاري في تطوير اأداء المؤسسي في عصر ما بعد الصناعة في منظمات اأعمال  ،اأيام الع مية الدولية
الثالثة حول المقاواتية (فرص وحدود مخطط اأعمال :اإعداد والتنفيذ) ،ية الع وم ااقتصادية والتجارية وع وم التسيير ،جامعة محمد خيضر بس رة،
الجزائر 19/18/17 ،أفريل  ،2012ص .7
 _2قبة فاطمة ،الحاضنة آلية لضمان نجاح مخطط اأعمال ،اأيام الع مية الدولية الثالثة حول المقاواتية (فرص وحدود مخطط اأعمال :اإعداد
والتنفيذ) ،ية الع وم ااقتصادية والتجارية وع وم التسيير ،جامعة محمد خيضر ،بس رة ،الجزائر 19/18/17 ،أفريل ،2012 ،ص .4
 _3براهيمي نوال ،السيرورة المقاواتية من توليد اأف ار إلى مخطط اأعمال ،اأيام الع مية الدولية الثالثة حول المقاواتية (فرص وحدود مخطط اأعمال:
اإعداد والتنفيذ)  ،ية الع وم ااقتصادية والتجارية وع وم التسيير ،جامعة محمد خيضر ،بس رة ،الجزائر 19/18/17 ،أفريل ،2012 ،ص .8
 _4طاهر محسن منصور الغالبي ،إدارة واستراتيجية منظمات اأعمال المتوسطة والصغيرة  ،ط ،1دار وائل ل نشر والتوزيع ،اأردن ،2009 ،ص .210

Michal Coster, Entrepreneuriat, Pearson Education, Paris, France, 2009, p 134.
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الفصل اأول:

مخطط اأعمال

ثانيا :خصائص مخطط اأعمال:
يخضع تحرير مخطط اأعمال إلى شروط تجعل منه وثيقة ذات مصداقية بيرة لدى اأطراف المعنية  ،وع يه
يتعين أن يتح ى محررو بالحرص ويولونه ال ثير من العناية  ،وفي هذا المجال  ،يتميز مخطط اأعمال الجيد
بالخصائص التالية(:)Marion & senicourt‚ 2003
 )1اإيجاز والت خيص:
يسمح اإيجاز والت خيص بعرض اأمور اأساسية ويجنب السقوط في عرض قضايا فرعية رغم أهميتها
المفترضة بالنسبة ل مشروع  ،ما ان مخطط اأعمال يتميز بصفة اإيجاز والوضوح ما دل ذلك ع ى قدرة
المؤسسين ع ى التح م في هي ية المشروع ومساراته الرئيسية وهو ما يش ل إشارة إيجابية ل ل اأطراف المعنية،
إضافة إلى ذلك هناك سبب آخر يستدعي اإيجاز والت خيص والذي يتمثل في أن المرسل إليهم ي ونون في
غالب اأحيان ثيرو اأشغال وا ي ون لديهم الوقت ال افي لقراءة مخططات أعمال طوي ة وغارقة في
التفاصيل ،وبالتالي فإن تسهيل مهمتهم عن طريق اإيجاز والت خيص سوف يخ ق لديهم ع ى اأرجح انطباعا
إيجابيا يجع هم يأخذون المخطط بإيجابية.
 )2صياغة مناسبة ل مرسل إليهم:
تعددت المقاصد من استعمال مخطط اأعمال حسب اأطراف التي لها عاقة بالمشروع  ،واذا انت المؤسسة
تستعم ه أيضا لمقاصد متعددة  ،فإنها في الغالب تحاول أن توظفه بش ل أ بر في تحقيق مقصد عين من بين
هذ المقاصد  ،وع يه يتعين ع يها صياغته بش ل يخدم هذا المقصد  ،وع ى هذا اأساس يتم ت ييف صياغة
المخطط مع المرسل إليه الذي يتحقق هذا المقصد به  ،وي ون هذا اأمر بإبراز هذا الجانب أو ذاك في الم ف
حسب طبيعة وأهداف المرسل إليهم(رأس المال المخاطر ،البنك ،الشريك الصناعي)...،
 )3الوضوح وسهولة الفهم :
يتعين أن يتم تحرير المخطط بطريقة بسيطة وسه ة الفهم من أي طرف آخر  ،ويتحقق ذلك باستعمال مفردات
بسيطة ،واضحة المعنى وقادرة ع ى التعبير عن الف رة بش ل دقيق  ،ما أن البساطة وسهولة الفهم تعني تجنب
استعمال مفردات موغ ة في التقنية وتتجاوز مدارك القارئ العادي(غير مخصصة).
ما يم ن تحقيق الوضوح وتسهيل الفهم باستعمال مخت ف طرق العرض الجيد التي تتيحها مخت ف برامج
اإعام اآلي.
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الفصل اأول:

تعتبر خاصية الوضوح جد هامة بالنسبة لوثيقة(مخطط اأعمال) تعني أطرافا عديدة

مخطط اأعمال

 ،حيث يساعد عادة في

تفادي التأويات الخاطئة والمتعددة من طرف القارئ (المرسل إليهم)  ،حيث ي ون الوضوح مساعدا ع ى فهم ما
يريد صاحب المشروع بدقة بش ل يساعد ع ى زيادة التعاون حول تحقيق هذا المشروع.
 )4العمانية والواقعية :
تمثل الواقعية جانبا مهما بالنسبة لمخطط اأعمال الجيد  ،يتمثل مبدأ الواقعية في ضرورة التعاطي مع المشروع
بش ل تبرر معطيات موجودة في الواقع  ،وتبرز أهمية الواقعية بش ل خاص ع ى مستوى تحديد اأهداف أو
ع ى مستوى الوسائل الموظفة لتحقيقها  ،ف يس مهما أن تعبر عن طموحات بيرة ا توجد مبررات افية في
الواقع تؤيد تحقيقها  ،ما يتعين أن يتميز طرح محاور المشروع بش ل عم ي دون الدخول في تبريرات ذات بعد
نظري أو معنوي ،وتزداد عمانية المخطط ما انت واقعيته بيرة.
 )5المصداقية والدقة :
تتمثل مصداقية مخطط اأعمال في جمع واستعمال معطيات تتميز بالموثوقية  ،ما تتمثل الدقة في أن هذ
المعطيات تعبر عن حقيقة وجوهر المشروع  ،وهو ما يعني ضرورة اختيار المعطيات التي تتناسب وتنسجم مع
المشروع ،وع ى هذا اأساس يعتبر من غير المفيد ال جوء إلى استعمال أرقام ومعطيات منمقة والمبالغة في ذلك
ع ى أمل خ ق انطباع إيجابي حول فرص نجاح المشروع  ،بل يعتبر ذلك نقيصة أساسية قد تخ ق انطباعا س بيا
حول صاحب المشروع مثل احتمال وصفه بالغش وال ذب والخداع  ،وبما أن المصداقية تعتبر حاسمة في تحديد
خيارات مخت ف اأطراف يتعين أن ت ون موضوع اهتمام خاص عند تحرير مخطط اأعمال وع يه تقتضي
المصداقية والدقة أن يقوم مخطط اأعمال بذ ر مصادر المع ومات التي يتعين أن ت ون معروفة وذات موثوقية
ما تقتضي أيضا أن ي ون المخطط صادقا ويتجنب إخفاء مناطق الظل والشك حتى يتسنى لأطراف المعنية
بالمشروع بالقيام بتقدير صحيح ل مخاطر.
 )6الهيا ل الجيدة :
يتعين أن ي ون الم ف معروضا بش ل منطقي مع هي ة جيدة ع ى مستوى تبويب عناصر مثل تصنيف هذ
اأخيرة إلى عناصر رئيسية وعناصر فرعية بش ل يخدم العرض والتح يل  ،ما يتعين أن يبين العرض والتح يل
نقاط القوة في الم ف.
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مخطط اأعمال

الفصل اأول:

 )7التجانس في عرض البيانات والتح يل:
يعتبر اانسجام في عرض البيانات وتح ي ها ،إلى جانب المصداقية من العناصر الهامة المميزة لمخطط اأعمال
الجيد ،يم ن تبرير ذلك باإشارة إلى أن اانسجام ي س صفاء في الذهن لدى صاحب المشروع ووضوح الرؤية
بالنسبة إليه  ،يقتضي اانسجام أن ت ون المعطيات المستعم ة في مخطط اأعمال متجانسة فيما بينها بش ل
يتيح التحقق من مدى التوافق بين الوسائل المستعم ة والخطوات المرغوب في تنفيذها  ،أن السعي نحو ضمان
اانسجام في مخطط اأعمال يعتبر عما نوعيا بالغ اأهمية يتحقق بتطهير من ل التناقضات سواء ع ى
مستوى عرض المعطيات أوع ى مستوى التوافق بين العرض والتح يل أو حتى ع ى مستوى التح يل ذاته  ،يتعين
التذ ير أن نتيجة التقييم الذي ي قا مخطط اأعمال إنما يتوقف ع ى جودة انسجامه  ،طالما وجود تناقضات في
هذا المخطط توحي إلى وجود تضارب في أف ار صاحب المشروع وعدم وضوح الرؤية إليه  ،وهو ما يش ل من
وجهة نظر اأطراف المعنية خط ار استراتيجيا تصعب معالجته.1
المط ب الثاني :أهمية وأهداف مخطط اأعمال
أوا :أهمية مخطط اأعمال:
تتمثل أهمية مخطط اأعمال في توفير الم ومات الضرورية المتع قة بالمؤسسة  ،لفائدة المقرضين والمستثمرين
والموردين ،حيث يوضح مصداقية المشروع وجدوا  ،وهناك عدة أسباب مهمة تجعل إعداد مخطط اأعمال
ضروري بل حتمي ،وتتمثل في:
 عم ية التخطيط تدعم عم ية اإعداد ،حيث أن المحاور ال برى ل تخطيط تؤدي إلى طرح العديد من اأسئ ة والمش ات ،والتي يم ن تجاوزها ندما يتحقق المشروع

 ،وبالتالي تساعد عم ية التخطيط ع ى اإيمان أ ثر

بديمومة المشروع وام انية نجاحه.
 مخطط اأعمال هو أداة اتصالية يساعد ع ى اقتناع البنك بديمومة المشروع وام انية توسعه  ،وهو يؤثر ع ىقارئه ل تصرف ،واعطاء قرض أو منح دين أو المشار ة في عم ية ااستثمار.
 يساعد مخطط اأعمال ع ى تحديد بعض المعالم التي يم ن أن تستغ ها المؤسسة  ،حيث يحدد اأهداف وعندما تبدأ المؤسسة نشاطها يم ن تقييم هذ اأهداف بالنسبة ل مردودية الحقيقية.2
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مخطط اأعمال

الفصل اأول:

 إن خطة اأعمال تحتوي ع ى مع وماتك المالية  ،التاريخية والحالية  ،أو المخطط لها في المستقبل واأرقامالخاصة بك التي يحتاج إلى رؤيتها ل اأطراف.
 -إن خطة اأعمال عم ك والسوق الذي تعمل من خاله

 ،ومن المم ن أا يعرف أصحاب القروض أو

المستثمرين مع ومات افية عن أعمالك حتى يتسنى لهم اتخاذ الق اررات الذ ية

 ،وهذا ا يتم إا بالرجوع إلى

المع ومات المدونة في خطة اأعمال.
إن خطة اأعمال تحتوي ع ى الخطة الخاصة بك واإستراتيجية التي تتبعها من أجل النجاح  ،ويحتاج ل من
أصحاب القروض والمستثمرين إلى هذ الخطة من أجل تقييم فرص نجاحك.
إن خطة أعمالك تعطي ف رة لشر ائك الماليين المحتم ين عنك  ،فهي تعطيهم ف رة عمن ت ون  ،ولماذا تفعلما تفع ه اآن  ،واذا ما ان لديك أف ار سديدة أو أف ار رديئة  ،لذلك فإن خطة اأعمال يجب أن تتضمن ل ما
يحتاجه صاحب القرض أو المستثمر من اجل اتخاذ قرار سديد بشأن إقراضك أو ااستثمار في شر تك وبدون
خطة اأعمال لن تتم ن حتى من بدأ عم ك.
ثانيا :أهداف مخطط اأعمال:
تهدف خطة اأعمال إلى:
- 1التشخيص الوظيفي والتشخيص ااستراتيجي ل مشروع؛
 -2التخطيط لمخت ف ااحتياجات من الموارد الضرورية ل مشروع؛
 -3تقييم مردودية المشروع في المستقبل1؛
 -4مساعدة المنشأ ع ى البناء(اإنشاء) ووضعه مشروعه قيد اانجاز :هنا باأحرى معرفة الخطة مخطط
اأعمال المعني ،والمتع ق عموما بالوظيفة الداخ ية لمخطط اأعمال؛
 -5إيجاد موارد خارجية "اأصل التموي ي " من أجل إنجاز المشروع والتي تعتبر الوظيفة الخارجية لمخطط
اأعمال؛
 -6التنسيق ،النجاح في إنشاء مشروع أو تطوير يتوقف ع ى تناسق وتماسك أعمال المقاول  ،ع ى المستخدمين
وع ى الشر اء الماليين ذلك اإداريين المنتجين والتجاريين؛

1
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مخطط اأعمال

الفصل اأول:

 -7خ ق جو عمل جماعي  ،يقتضي مخطط اأعمال من منفذيه االتفاف حول اأهداف المسطرة وذلك
بمساهمة الجميع ع ة تحقيقها حسب اأولويات المحددة في مخطط اأعمال؛
 -8المرافقة والتسيير؛
 -9إبراز القدرات واإم انيات الخاصة بالطاقم الم ف بتنفيذ جميع أوجه أنشطة المشروع؛
 -10تحفيز المحيط الخارجي ،هذا العنصر يعد اأهم في مخطط اأعمال ونه يهدف إلى إيجاد موارد خارجية
ا سيما المالية وذلك بجذب المستثمرين و ذا البنوك من أجل ااستثمار في المشروع؛
 -11تحديد وشرح اإستراتيجية المختارة من طرف أصحاب المشروع؛
 -12صياغة أهداف واضحة ومحددة؛
 -13تحديد طبيعة ومحيط فرصة العمل والتي تتمحور حول اأسباب المساهمة في وجود فرصة العمل هذ ؛
 -14عرض المدخل المستخدم من قبل المقاول لوضع مجمل الخطط استغال واستثمار الفرصة؛
 -15التعرف ع ى العوامل التي تحدد النجاح المستقب ي ل عمل.1
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المط ب الثالث :الوظيفتان اأساسيتان لمخطط اأعمال ومراحل إعداد .
أوا :الوظيفتان اأساسيتان لمخطط اأعمال:
بعد عرض موقع مخطط اأعمال في مسار إنشاء المؤسسات المتوسطة والصغيرة

 ،وعرض هي ه العام و

عناصر اأساسية والخصائص العامة التي يتميز بها مخطط اأعمال الجيد  ،يحق لنا أن نطرح تساؤا يبدو
ل وه ة اأولى متأخ ار في مسار بنية التح يل الذي قمنا به  ،ول نه في الواقع يأتي ليؤ د اأهمية المتص ة بإعداد
مخطط اأعمال ،ويتمحور هذا التساؤل حول الوظائف التي يؤديها مخطط اأعمال في مسار إنشاء المؤسسات
الصغيرة والمتوسطة في هذا المجال ،يم ن تصنيف وظائف مخطط اأعمال إلى وظيفة تح ي ية ووظيفة تواصل.
-1الوظيفة التح ي ية:
يؤدي مخطط اأعمال دو ار بي ار في فهم مشروع المؤسسة الجديدة ومحيطها ،حيث يمثل من هذ الزاوية وسي ة
مناسبة ل شف العراقيل والمخاطر المرتبطة بهذا المشروع ويسمح ال شف عن هذ القيود والمخاطر ل مقاول
بالتحقق من شروط عمانية المشروع وقاب يته لاستمرار وع ى هذا اأساس يهدف مخطط اأعمال إلى توفير
التجانس الازم بين اأبعاد المخت فة ل مشروع(التسويقي ،التقني،القانوني،البشري ،المالي ،)...،وع يه يسمح إعداد
مخطط اأعمال ل مقاول بالتموقع في المستقبل وااهتمام بمسائل جد هامة يم ن أن ي ون لها بالغ اأثر ع ى
شروط تطوير المؤسسة.
واذا ان مخطط اأعمال يعبر ما عن تصور عماني يهدف إلى بيع المشروع إلى اأطراف الشري ة(ممولون ،
مستثمرون ،)...،أي إقناعهم بالقدرة ع ى بيع المنتوج أو الخدمة وتحقيق أرباح مقنعة  ،يجب أن ي ون مصاغا
ب يفية تم ن من إظهار أن المشروع يتميز بقاب ية ااستثمار والعمانية ،وع يه تقوم الوظيفة التح ي ية بإظهار
مدى قاب يته لاستمرار ،وذلك أساسا عبر شرح وتح يل العناصر التالية:
 السوق :حيث ننجز مشروع مؤسسة أن هناك سوق ،وحاجات و زبائن. الجانب التقني :يتعين أن تمت ك المؤسسة موارد بشرية قادرة ع ى التسيير واإنتاج والبيع ،ما ت ون في حاجةإلى تجهيزات ومعدات وبرامج ،ما يتعين ع يها في بعض اأحيان التعاطي مع بعض القيود (قيود المحيط).
 الجانب المالي :ي ون هذا الجانب سهل التحقيق ما تم تح يل وتخطيط الجانبين السابقين بش ل جيد وع يهيم ن اعتبار أن الوظيفة التح ي ية تعنى أساسا بتناول وظائف التخطيط واإرشاد و الت فل بها يتمثل الهدف من
وراء هذ الوظائف في إضفاء المزيد من العقانية ع ى أداء المقاول )Moisdon‚1997 (.وانطاقا من ذلك  ،تم
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إضفاء الصفة التح ي ية ع ى مخطط اأعمال ل تدليل ع ى البعد العقاني لهذ الوظيفة المتص ة بإنشاء
المؤسسات في جانبها المتع ق بالتنبؤ والتخطيط وحتى البرمجة.
فضا عن ل ما سبق  ،تعمل الوظيفة التح ي ية أيضا ع ى تحقيق مجموعة من اأهداف  ،ا سيما ت ك المتع قة
بالجوانب التالية:
 اإسقاط projection؛ دعم القرار supporte a la décision؛ تخفيض عدم اليقين؛ مخطط عمل مفصل. .2وظيفة التواصل:
يعتبر مخطط اأعمال أداة ل تواصل بين مشروع المؤسسة واأطراف المعنية .حيث يتم

 ،وفقا لهذ الوظيفة ،

توظيف مخطط اأعمال في عم يات اإقناع والتفاوض مع مخت ف الشر اء(ماليين أو غير ماليين) .انطاقا من
ذلك ،يمثل مخطط اأعمال الوسي ة التي تحدد فيما إذا ان باستطاعة المقاول المرور إلى المرح ة التالية من
المشروع .وفي إطار هذ الوظيفة ،يرمي مخطط اأعمال إلى تحقيق اأهداف التالية:
 اإقناع؛ إثارة التساؤل؛ الشرح والتفاوض؛ إضفاء الشرعية والمصداقية.وه ذا يبدو أن وظيفة التواصل لها أبعادا متعددة  ،وتحاول توظيف ل عناصر اإقناع الضرورية لتقديم جيد
ل مشروع وزيادة القدرة ع ى تسويقه لدى ل اأطراف المعنية.1
ثانيا :مراحل إعداد مخطط اأعمال:
إن مراحل إعداد مخطط اأعمال من شأنها أن تولد أف ار حاسمة أصحاب الشر ات القائمة أو الشر ات
الجديدة حيث تتولد الف رة من التجارب  ،ومن المعرفة  ،وتأخذ دائما ش ل الرغبة التي تتعمق بش ل قوي مع
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الزمن ،وان النجاح في إطاق مشاريع جديدة يتط ب تخطيطا دقيقا وعادة ما ت ون نتائج مخطط اأعمال قد تم
دراستها ،فإن ل مخططات اأعمال تشترك في احتوائها ع ى البيانات التالية :
 )1الخطوة اأولى :تحديد الزبائن والمستهدفين وذلك بتوفير أهم المع ومات والبيانات الخاصة بهم من خال
اإجابة ع ى اأسئ ة التالية :هل أنهم من رجال اأعمال أو من المسته ين؟
فإن انوا من رجال اأعمال فما هو مجال نشاطهم التجاري(البيع بالتفصيل  ،الصناعة  ،الخدمات...الخ) ؟ وما
هي المناطق التي ينشطون فيها ؟ هل أصحاب مؤسسات صغرى أو متوسطة أو برى؟
وهذ الخطوة يجب أن تم ن من مراجعة تحقيق المشروع ؟ بمعنى الربط ما بين الشخصية  ،الحوافز  ،اأهداف ،
المعرفة ،مصادر  ،الضغوط الشخصية والضغوط الخاصة بالمنتج في السوق ،الوسائل التي يجب وضعها ،أجل
ذلك يجب ج ب الوثائق ،النصائح وااستشارات إن تم تحديد الخطوط ال برى ل مشروع .
 )2الخطوة الثانية  :التعرف ع ى المنافسين :تتمثل المنافسة في وجود طرفين أ ثر يعمان ع ى تقديم نفس
المنتج ،ما يم ن اعتبار المؤسسة منافسة إذا ما انت تقدم منتجا أو خدمة جديدة لما تعرضه مؤسسة أخرى.
ولذلك فإن معرفة المنافس تعد ضرورية لتحديد م انة اإقامة المناسبة ل مشروع .
 )3الخطوة الثالثة :ضبط قائمة بالمزودين والمجهزين :وتتضمن هذ القائمة اسم المزود وعنوانه وقائمة المعدات
والتجهيزات التي يوفرها ،وصيغ التسديد التي يعتمدها.
 )4الخطوة الرابعة  :إعداد دراسة السوق بعد تحديدك ل زبائن المستهدفين وتعرفك ع ى منافسيك المحتم ين و
ضبطك لقائمة المزودين يم نك انطاق إعداد دراسة السوق  ،وذلك بهدف التحقق من وجود ط ب ع ى منتجاتك
وخدماتك ،واتخاذ ق اررات واعية لها  ،و ذلك لتحديد حصتك من السوق وت بير حجم أعمالك  ،فدراسة السوق هي
عنصر ضروري لتحضير المشروع أنه بدون زبائن ا يم ن أن ت ون هناك مؤسسة محتم ة

 ،وان الدراسة

الناجحة ل سوق تم ن من تحقيق اأمور التالية :
٭ تحديد بدقة من هم الزبائن؛
٭ التوقع في موقع المنافسة؛
٭ ت ييف المنتج أو الخدمة حسب العناصر الم تسبة.
 ومن جهة أخرى فدراسة ما ينتظر الزبائن ودراسة التنافسية تم ن من :
٭ تحديد مستوى أسعار مقبولة من طرف الزبائن الجدد؛
٭ تحديد وتسجيل اأسهم التجارية التي ست ون ضرورية من أجل جذب الزبائن؛
16
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٭ تحديد نظام تطوير رقم المعامات المتوقعة.
 )5الخطوة الخامسة  :إعداد خطة التسويق :هي تتضمن ل التفاصيل المتع قة ب يفية ااتصال بالزبائن و
إقناعهم بشراء منتجات م أو اإقبال ع ى خدمات م  ،لذلك فمن الضروري أن تحتوي الخطة ع ى مجموع البيانات
الخاصة بم ان تر يز المشروع  ،خصائص المنتجات والخدمات  ،ثمن البيع  ،طرق الترويج المعتمد ع يها ،
الموازنة التي ستخصصها ل تعريف بها ،وسائل اإعام المستخدمة ،إستراتيجية البيع المتبعة.
 )6الخطة السادسة :إعداد تقديرات الموازنة  :يتم إعدادها لمدة ا تقل عن سنتين أو ثاثة وع يه هي تهدف
إلى التحقق من قرة المؤسسة ع ى البقاء ع ى المدى المتوسط  ،و ذلك إلى طمأنة الهيا ل المقرضة بخصوص
حتمية استرجاع أموالهم ،وهاته التقديرات تحتوي ع ى :
 موازنة الخزينة أي اأموال الضرورية لتسديد ل المصاريف؛ توزيع المبيعات والمشتريات لمدة  30أو  60يوم؛ بيان الربح والخسائر. )7الخطوة السابعة  :إيجاد التمويل والمساعدات  :هنا يجب جمع ما ي في من المال لسد احتياجات المؤسسة ،
بعد إجراء جرد لاحتياجات والموارد المالية المتاحة  ،يجب البحث ع ى ح ول فيما يخص ما ينقص من المال ،
دعم المؤسسة لها دراية واسعة أساليب التمويل الموجودة قرب المستخدمين وقرب المؤسسة.
 )8الخطوة الثامنة  :اختيار هيئة قانونية  :هذا ااختيار يجب أن يدرس بدقة وحذر  ،وبمساعدة مهني أنه قد
تؤدي إلى بعض النتائج في البيئة  ،سواء ع ى المستوى المتع ق بالذمة المالية  ،أو ع ى المستوى المؤسساتي و
المالي ،ويم ن أيضا أن ي زم مستقبل المؤسسة بحيث يجب عدم ااعتماد ع ى ف رة معروفة

 ،ول ن اان باب

ع ى مخت ف الهيئات حتى يم ن تح يل اايجابيات والمساوئ فيما يخص المشروع ووضعه الشخصي.
 )9الخطوة التاسعة :تح يل وادارة المخاطر والتخفيف من حدتها.
 )10الخطوة العاشرة  :إقامة المؤسسة :أو هدف في هذ المرح ة هو الحفاظ ع ى العاقة بين الزبائن

 ،التي

تحققت عند بداية تأسيس المشروع أجل الحصول في أقرب فرصة مم نة ع ى الط بات اأولية ثم تنظيم أس وب
اإنتاج ،ومن جهة أخرى يجب ماحظة بعض مبادئ اإدارة ووضع بعض اأساليب التي تسمى(دليل)  ،والتي
تم ن من مراقبة صعود المؤسسة  ،و ذلك تزيل وتصحح ل اانحرافات التي يم ن أن تحدث  ،ولي ون في مقام
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الحوار مع جميع اإطارات المعنية االتزام بجميع اإجراءات التي تفرض  ،ويجب ع ى مسير المؤسسة أن ي ون
ع ى دراية بالمبادئ اأساسية المالية وإدارة المؤسسات.1
المط ب الرابع  :فوائد مخطط اأعمال وأصحاب المصالح المستهدفة منه.
أوا  :فوائد مخطط اأعمال :مخطط اأعمال هو وثيقة ت خص بطريقة ما عم ية اإستراتيجية التي ستتبعها
المؤسسة أو باعث مشروع لب وغ أهداف مضبوطة خال مدة زمنية وبوسائل بشرية وتقنية ومالية محددة ومن
فوائد مخطط اأعمال( :ستيفان زال وغراهام فراند ، 2010 ،ص)26
 تم ين المستثمر من القيام بعم ية التأ د من جدوى مشروعه والتحقق من مردوديته وذلك بنفسه وبمساعدةالمختصين في ذلك إن اقتضى اأمر؛
 إم انية إعداد وثيقة عم ية تبرز خصائص المشروع ااقتصادية والفنية والمالية؛ تساعد هذ الوثيقة المستثمر ع ى تقديم مشروعه وعرضه ع ى الشر اء المرتقبين والمؤسسات التموي ية؛ سب الوقت عند إعداد مخطط اأعمال؛ ااستفادة من الخدمات المجانية لخبير تضعه الو الة ع ى ذمته لمساعدته عن بعد؛ تقديم الدعم إعداد خطة عمل مقنعة؛ العمل ع ى إنشاء مشروع تجاري ناجح؛ -يضمن ل مستثمر نسبة عالية في نجاح عم ية إطاق وادارة المشروع الجديد.2
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ثانيا :اأطراف اآخذة (أصحاب المصالح) المستهدفة من خطة اأعمال:
ل المناقشات التي تدور حول إنشاء خطة اأعمال حتى تتناسب مع اأطراف المعنية فإنها تدور حول سؤال
واحد وهو :من هم اأطراف أصحاب المصالح المعنيين من وراء خطة اأعمال؟
إن أهم اأطراف المحتم ة من وراء خطة اأعمال هم:
.1صاحب المشروع (المدير التنفيذي)؛
 .2الموظفون؛
 .3العماء؛
 .4أصحاب البنوك والقروض؛
 .5المستثمرون المحتم ون.
أوا .بالنسبة لصاحب المشروع (المدير التنفيذي)
أغراض اإعام ،ااتصال ،التسيير والمتابعة وال شف عن المتأخرات واأخطاء والمخاطر المحتم ة.
حيث أنه ع ى افتراض أن أي شر ة تمت ك بالفعل إستراتيجية  ،فإن عم ية بناء خطة أعمال تساعد ع ى جعل
هذ اإستراتيجية أ ثر رسمية  ،ومن ثم تقوم بتوصيل هذ اإستراتيجية إلى اآخرين  ،داخل مؤسستك وخارجها ،
باإضافة إلى أنه هذ اإستراتيجية توجد فقط في عقل المدير التنفيذي فهي في هذ الحالة ليست إستراتيجية
رسمية ول نها مجرد ف رة ا يعرفها ال ثيرون

 ،وعم ية وضعها في ورق يجع ها رسمية ويمنحها اإم انات

الازمة ،ووضع هذ اإستراتيجية ع ى الورق يجعل من السهل مشار ة اآخرين في هذ الخطة

 ،حيث قطع

الورق يم ن توزيعها بسهولة أ ثر من اأف ار الخاصة.
ثانيا :بالنسبة ل موظفين
عند تابة خطة اأعمال يجب أن نستشعر جعل هذ الخطة مقبولة من جانب اأفراد داخل المؤسسة
هم يم ون اهتمامات خاصة وجداول أعمال معينة

 ،حيث

 ،وطبقا ل نظرة التشار ية فإنه من الضروري إشراك

الموظفين في تحقيق اأهداف وتنفيذ اإستراتيجية.
ذلك إشراك الموظفين في خطة اأعمال يعني مواجهة أسئ تهم واإجابة عنها واعطاء توضيحات وتفسيرات عن
وجود مع ومات معينة.
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بالرغم من أن الموظفين ليسوا من واجبهم المساعدة في إعداد خطة اأعمال إا أنهم بإم انهم تقديم مقترحات
من شأنها تحسين فاع ية خطة اأعمال  ،وحتى ي ون ع ى درجة بيرة من الصحة والدقة لتجنب أي خاف أو
نزاع بين أعضاء اإدارة أو اأفراد.
ثالثا :بالنسبة ل عماء
إن وضع إستراتيجية لتحسين درجة رضا العماء عن منتجاتك يبدو شيئا جيدا  ،ول ن ا يحقق لك م اسب من
وراء المستثمرين الذين يريدون أن يعرفوا بالتفصيل ما يميزك عن منافسيك في السوق وال يفية التي تحقق من
ورائها في السوق من فوائد وم اسب  ،ولهذا فإن إستراتيجية تحسين درجة رضا العماء يم ن أن ت ون موجودة
في ل خطط اأعمال تقريبا حتى ولو بصورة ضعيفة.
رابعا  :بالنسبة ل بنوك والمقرضين
عندما تريد أن تحصل ع ى قرض فإنك تذهب إلى البنك الذي تتعامل معه أو أي مؤسسة إقراض أخرى  ،فأنت
ا تط ب من البنك أو الموظف المسؤول عن إعطاء القروض أن يقوم باستثمارات في شر تك

 ،ول نك تط ب

منه أن يعطيك قرض مع تجشم بعض المخاطر المتع قة بعم ية دفع هذا القرض.
ولهذا فإن القوة الدافعة وراء اتخاذ قرار بالموافقة أو بالرفض من قبل مديري البنك أو موظفي القروض هي
ال يفية التي يقيمون بها هذ المخاطر وما مدى احتمال عدم مقدرتك ع ى رد هذا القرض ؟ من ثم فإن ما يهم
أصحاب هو استقرار أعمالك ومقدرتك ل حصول ع ى سيولة مالية افية تتناسب وفترة ومب غ القرض  ،وذلك ا
يتم إا من خال خطة أعمال مناسبة.
خامسا :المستثمرون المحتم ون
وهنا نميز بين نوعين من المستثمرين المحتم ين:
 صغار المستثمرين :عادة ما ي ون المستثمر الصغير صديقا أو فردا في عائ تك أو شري ا في عمل يقومبوضع رأسماله في شر تك  ،فالعديد من صغار المستثمرين يريدون ضمانات قوية بأنهم لن يفقدوا أموالهم  ،وفي
المقابل هؤاء صغار المستثمرين يبحثون عن نجاح مالي ضخم من خال المشار ة في الشر ات المبتدئة حتى
يصبحوا قادرين ع ى جني اأرباح ،ولهذا يجب تقديم خطة اأعمال المناسبة.
 المستثمرون اإستراتيجيون :إن الدوافع وراء قيام المستثمرون اإستراتيجيون بعمل استثمارات تتشابه مع ت كالدوافع التي تحث صغار المستثمرون ع ى ااستثمار  ،فهؤاء المستثمرون هم أنفسهم عبارة عن شر ات وليسوا
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أفرادا ،وهناك عامل إضافي وراء هذا النوع من المستثمرون أا وهو اأهمية اإستراتيجية لاستثمار  ،ومن هنا
تبرز أهمية خطة اأعمال والمع ومات الواجب توفرها فيها.1
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مخطط اأعمال

المبحث الثاني :المحاور الرئيسية لمخطط اأعمال
إن في بداية تنفيذ مخطط اأعمال ابد من مراقبة افة اأنشطة الموجودة في المشروع والتأ د من سامة تنفيذ
افة إجراءات مخطط اأعمال من إنتاج وتمويل وتنظيم لضمان نجاح المشروع ،ومن خال هذا المبحث
سنتطرق إلى المحاور الرئيسية لمخطط اأعمال.
المط ب اأول :المخطط التنظيمي
يعد التنظيم وظيفة هامة وأساسية في اإدارة إذ ا يم ن تصور إدارة أي عمل دون تنظيم المجهودات الجماعية
فهو وسي ة وليس غاية في حد ذاته ،فمن خاله يم ن تحديد إجراءات العمل الصحيحة والتي يتوجب أن يسير
العمل ع يها بالمفاض ة بين أحسن الطرق وأقل ت فة.
أوا :تعريف الهي ل التنظيمي وأهميته:
 تعريفه: يعرف  Blauالهي ل التنظيمي بأنه توزيع اأفراد بطرق شتى بين الوظائف ااجتماعية التي تؤثر ع ى
عاقات اأدوار بين هؤاء اأفراد.
 أما  Robbinsفيرى ل هي ل التنظيمي معنى محددا ول نه معقد ،فيقول أن الهي ل التنظيمي يوضح ويحدد
يفية توزيع المهام والواجبات ،والمسؤول الذي يتبع له ل موظف ،وأدوات التنسيق الرسمية ،وأنماط التفاعل
الواجب إتباعها وتطبيقها.
 ويعرفه  Robert Applebyبأنه إطار يوجه س وك رئيس المؤسسة في اتخاذ الق اررات ...وتتأثر نوعية
وطبيعة هذ الق اررات بطبيعة الهي ل التنظيمي.
 أهمية الهي ل التنظيمي:الهي ل التنظيمي هو وسي ة أو أداة هادفة تسعى لتحقيق أهداف المؤسسة ،وحيث أن أي مؤسسة يتم إنشاؤها
لتحقيق هدف أو أهداف محددة ،ف ذلك الهي ل التنظيمي يصمم لمساعدة المؤسسة ع ى تحقيق أهدافها.
 ويشير  hallإلى أن الهي ل التنظيمي يؤدي ثاث وظائف رئيسة وهي:
أن أول وأهم هذ الوظائف هي أن الهيا ل التنظيمية يقصد منها تحقيق ومخرجات /منتجات المؤسسة وتحقيقأهدافها.
تصميم الهيا ل التنظيمية لتق يص ااختاف بين اأفراد إلى أقل درجة مم نة فالهيا ل تفرض لضمان التزاماأفراد وتقيدهم بمتط بات المؤسسة وليس الع س.
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تمثل الهيا ل اأطر التي تتم ضمنها ممارسة القوة(،والهيا ل أيضا تقرر وتحدد ماهي الوظائف التي تمت كالقوة في المؤسسة قبل ل شئ) ،ويتم في ضوء هذ اأطر إتخاد الق اررات(تدفق المع ومات لتتحول إلى ق اررات
تتقرر إلى حد بير بواسطة الهي ل) ،فالهي ل هو مساحة أعمال وأنشطة المؤسسة.
 أما  Peter Druckerفيعتمد بأن الهي ل التنظيمي يم ن أن يساعد في تحقيق أهداف المؤسسة من خال
مجاات رئيسة وهي:
 المساعدة في تنفيذ الخطط بنجاح ...من خال الهي ل اأساسي ل مؤسسة؛ تحديد اأنشطة/اأعمال التي ينبغي القيام بها ،وتخصيص الموارد الازمة لها ،وتوفير سبل ووسائل التنسيقفيما بينها؛
تسهيل تحديد أدوار اأفراد في المؤسسة – هيا ل التنظيم التشغي ية – وما يتوقع من ل فرد استنادا ل تع يماتواإجراءات والمعايير؛
المساعدة في اتخاذ الق اررات؛ويندرج تحت ل هذ المجاات الرئيسة مجاات فرعية يستطيع الهي ل التنظيمي بواسطتها أو من خالها
المساعدة في تحقيق أهداف المؤسسة ومن هذ المجاات:
تحقيق ااستخدام اأفضل ل موارد المتاحة ل مؤسسة؛تفادي التداخل واازدواجية بين اأنشطة والعم يات؛تجنب ااختناقات في العمل؛تحقيق اانسجام والتناسق بين مخت ف الوحدات واأنشطة واأدوار؛ تم ين المؤسسة من ااستجابة في داخ ها وخارجها والعمل ع ى الت يف مع هذ المتغيرات.1ثانيا :خصائص الهي ل التنظيمي ومراحل بنائه.
خصائص الهي ل التنظيمي:مراعاة التخصص ،وذلك ع ى مستوى اأفراد والوحدات لاستفادة من فوائد التخصص؛توفر شب ة اتصال فعالة تربط أجزاء المؤسسة ببعضها البعض وتوفر السهولة في نقل المع ومات واآراءواأوامر والتوجيهات في الوقت المط وب؛
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 التمييز بين اأنشطة الهامة الرئيسية واأنشطة اأقل أهمية الثانوية؛مراعاة عنصر الت فة وعدم اإسراف ،فإحداث مستويات إدارية متعددة ا حاجة لها يؤدي إلى اإسراف وزيادةالت فة ع ى المؤسسة؛
تفويض مبدأ الس طة الازمة بما يحقق مبدأ ت افؤ الس طة مع حجم المسؤولية المترتبة ع يه؛أن يعرف لأفراد ماهو مط وب منهم وعاقتهم مع اآخرين بوضوح تام؛العمل التنظيمي الجيد هو الذي يراعي العنصر اإنساني في خطواته ومراح ه؛التر يز ع ى الجماعة وروح الفريق والعمل الجماعي التعاوني.1 مراحل بناء الهي ل التنظيمي:
 مرح ة تحديد اأهداف ال ية والعامة والفرعية التي يتم تحديد طبيعة الهي ل التنظيمي بناء ع يها؛تحديد اأنشطة الرئيسية والفرعية ل وصول إلى اأهداف التي بموجبها يتم بناء اإدارات و ذلك اأقسام؛إعداد الوصف والمواصفات الوظيفية ،و ذلك تحديد اختصاصات ل قسم أو إدارة؛العمل ع ى وصف العاقات التنظيمية بين ل مستوى إداري وبين أقسام ووحدات ل مستوى؛ تحديد الوظائف اإشرافية ل ل مستوى إداري؛البدء بإعداد الهي ل التنظيمي.2ثالثا :تصميم الهي ل التنظيمي وأهدافه.
 تصميم الهي ل التنظيمي  :يم ن تصميم واعداد الهي ل التنظيمي بااعتماد ع ى احد ااتجاهات الثاثية
التالية التي يعبر ل منها عن مدخل محدد.
 الهي ل التنظيمي التنفيذي :وهو ما يسمى بالتنظيم الرأسي أو العس ري أو الس طوي وهو أقدم الهيا ل ويعتمد
التنظيم التنفيذي ع ى مر زية الس طة وتس سل عاقاتها الرأسية ،التي تربط المستويات اإدارية ببعضها البعض
ضمن الهي ل التنظيمي ،في هذا الهي ل يم ك ل رئيس س طة ام ة في توجيه عمل مرؤوسه ،والس طة تتناسب
من القمة إلى قاعدة الهرم بش ل مباشر ومتصل ،ومن خاله تصدر اأوامر والتع يمات ل مرؤوسين ،وي ون هذا
النوع من الهيا ل التنظيمية خاليا من ااستشاريين ،والمدير العام ي ون م ما ب ل اأمور ،يناسب المؤسسات
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صغيرة الحجم ،ويتميز هذا النوع بالبساطة ،سرعة اتخاذ الق اررات ،التحديد الواضح ل واجبات ،وحدة القيادة،
التوجيه ،وضوح قنوات ااتصال الرسمي وعاقات الس طة.
أهم المشا ل التي يعاني منها الهي ل التنظيمي التنفيذي:
إرهاق الرؤساء بالواجبات لعدم وجود استشاريين.ا يعتمد ع ى مبدأ تقسيم العمل والتخصص.ا يناسب المؤسسات ال بيرة التي تعتمد ع ى مبدأ الامر زية. الهي ل التنظيمي الوظيفي :يقوم هذا النوع من التنظيم ع ى أساس تطبيق مبدأ التخصص بحيث يقسم نشاط
المؤسسة إلى أنشطة رئيسية وأنشطة فرعية ،وتستند مهمة أداء ل نشاط إلى وحدة إدارية متخصصة يرأسها
مدير متخصص في مجال نشاطها ،وله الحق في ممارسة الس طة واصدار اأوامر ل ل من يعمل ضمن نطاق
تخصص ،حتى لو ان يعمل في إدارة أخرى داخل الهي ل التنظيمي ل مؤسسة ،يتميز هذا النوع في أنه يتيح
الفرصة استخدام التخصص وتحقيق فوائد ول ن يؤخذ ع يه أنه يحدث ازدواجية في الس طة واصدار اأوامر.
 الهي ل التنظيمي التنفيذي ااستشاري :يعتمد هذا النوع ع ى قيام التنظيم التنفيذي بااستعانة بمستشارين
المستشار الحالي أو القانون أو الفني ،أو وحدات إدارية وحدة البحوث والدراسات ،بهدف تقديم النصح
والمشورة لإدارات أو المديرين التنفيذيين ،ما يساعدهم ع ى أداء أعمالهم بش ل أحسن ويخفف عنهم ضغط
العمل واضاعة الوقت ،ويجع هم يتخذون ق اررات أفضل ،ويعد هذا النوع أ ثر شيوعا في الحياة الع مية من
النوعين السابقين.1
 أهداف الهي ل التنظيمي:
توضيح اإدارات واأقسام والوحدات داخل المؤسسة؛توضيح المستويات اإدارية في المؤسسة واختصاصات ومسؤوليات ل مستوى؛إبراز مبدأ التخصص وتقسيم العمل؛توضيح خطوط الس طة؛توضيح العاقات الرسمية؛توضيح نطاق اإشراف؛1

-

ع

،

جع

ك ،

.119 -117

25

مخطط اأعمال

الفصل اأول:

تق يل اازدواجية؛توضيح خطوط ااتصال؛ترتيب الوظائف والتنسيق بينها؛تسهيل عم يات بناء الوحدات واأقسام واإدارات.1رابعا :أبعاد الهي ل التنظيمي
لقد قام عدد من الباحثين بتحديد أبعاد الهي ل التنظيمي بأربعة أبعاد أساسية التي يم ن بواسطتها قياس أي
هي ل تنظيمي والتعرف ع ى خصائصه هي:
 التعقيد  :complexityوالذي يشير إلى مستوى تعقيد منظمة اأعمال ،ويعني التعقيد درجة تقسيم وتجزئة
اأعمال والعاقات داخل المؤسسة ،ويشير باحثون آخرون إلى أن التعقيد يشير إلى عدد التخصصات المهنية
والتدريب المط وب ل ل منها في منظمة اأعمال في حين هناك من أشار إلى أن التعقيد يشير إلى عدد
المستويات اإدارية وحجم نطاق اإشراف في مؤسسة ما ،ويشار أن أوجه التعقيد يم ن إجمالها باأتي:
التقسيم اأفقي :والذي يشير إلى تقسيم المؤسسة إلى أقسام ع ى وفق المهام التي تقوم بها المؤسسة.التقسيم العمودي :والذي يشير إلى عدد المستويات التنظيمية في منظمة اأعمال.التوزيع الجغرافي والذي يبين مدى تغطية منظمة اأعمال ل مساحة الجغرافية التي تعمل بها.نطاق اإشراف :والذي يشير إلى عدد المرؤوسين الذين يخضعون مباشرة لرئاسة مدير أو رئيس واحد ،أوعدد المرؤوسين الذين يستطيع مدير واحد إدارتهم بفاع ية.
 التخصص  :specializationويشير إلى الطريقة التي يجرى بها تقسيم وتوزيع اأعمال والواجبات في
منظمة اأعمال وهو يع س خيارات مديري المؤسسة بشأن تقسيم العمل في منظمة اأعمال ،ومن أبرز طرق
التخصص ما ي ي:
التخصص ع ى أساس العمل؛التخصص ع ى أساس العامل؛-التخصص ع ى أساس توفيقي.

-1

ا

،

جع

ك ،

.48

26

مخطط اأعمال

الفصل اأول:

 الرسمية أو المعيارية  :formalizalion ,standardizationوتبين مدى اعتماد منظمة اأعمال ع ى
القوانين واأنظمة والتع يمات والقواعد والمعايير في توجيه وضبط س وك اأفراد أثناء العمل.
 المر زية  :centralizatioوالتي تقسم درجة توزيع صاحية إتخاد القرار من المؤسسة ،فاتخاد القرار يم ن
أن يحدث في أي مستوى من المستويات التنظيمية ،و ما ان اتخاذ القرار في المستويات الع يا في المؤسسة
ما أشار ذلك إلى درجة عالية من المر زية والع س صحيح ،وتعد المر زية من أفضل الطرق لتقييم الهي ل
التنظيمي ل ونها تشير إلى مدى توزيع الس طات ضمن المؤسسة.1
خامسا :العوامل المؤثرة في تحديد الهي ل التنظيمي.
 حجم المنظمة  :عندما ي ون حجم المؤسسة صغيرا ،ونشاطها ليس واسعا ،ي ون من الصعب جعل الهي ل
التنظيمي بيرا ،حيث يصعب تقسيم نشاطها إلى أنشطة فرعية ،واحداث إدارات ل قيام بهذ اأنشطة وتعيين
رؤساء يرأسونها ،لذلك ا داعي لوجود هي ل تنظيمي بير فالت فة هنا ست ون بيرة ،أما في حالة ون حجم
المؤسسة وعم ها بير فاأمر يتط ب وجود هي ل تنظيمي أ بر لي ون قاد ار ع ى تنفيذ حجم العمل والنشاط
الواسعين.
 طبيعة اإنتاج أو الخدمة :يخت ف الهي ل التنظيمي ل مؤسسات حسب طبيعة اإنتاج أو الخدمات التي
تقدمها ،فالهي ل التنظيمي ل مؤسسات الخدمية يخت ف عن الهي ل التنظيمي لمؤسسات اإنتاج ،والتي تخت ف
أيضا فيما بينها حسب تنوع منتجاتها أو خطوط إنتاجها ،فالتنوع يتط ب هي ا تنظيميا واسعا و بي ار والع س من
ذلك صحيح.
 المستوى الت نولوجي :المؤسسات التي تستخدم الت نولوجيا ع ى نطاق واسع ،غالبا ما ي ون عدد العام ين
فيها ق يل نسبيا حيث أن معظم العمل ينفد إليها ،وبالتالي ا ضرورة لوجود هي ل تنظيمي بير وواسع.
أما عندما ي ون مستوى الت نولوجيا أو اآلية منخفضا ستظهر الحاجة إلى قوى عام ة أ ثر وبالتالي هي ل
تنظيمي أوسع ،بداخ ه إدارات متعدد ومتنوعة ،تفي باحتياجات العمل.
 التوزيع الجغرافي :المؤسسة التي يشمل عمها ونشاطها مناطق جغرافية متعددة ،من الطبيعي أن يخت ف
هي ها التنظيمي من حيث تعدد اإدارات وتنوعها وحجمها عن المؤسسة التي تمارس عم ها في منظمة واحدة،
حيث في حالة التوزيع ي ون حجم المؤسسة أ بر وبالتالي هي ها التنظيمي أ بر.
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 توقيت العمل :بعض المؤسسات يستمر العمل فيها ع ى مدار الساعة بحيث ي ون هناك أ ثر من وردية
تغطي هذ ااستم اررية.
 تقسيم العمل والتخصص :تقسيم العمل والتخصص فيه يستوجبان تجزئة العمل إلى جزئيات ،وتخصيص
إدارات أو أفراد أ ثر ل قيام بأداء ل جزئية لذلك عندما ت ون درجة التقسيم والتخصص عالية ،تحتاج المؤسسة
إلى إدارات أ ثر وهذا ما يجعل الهي ل التنظيمي المط وب بيرا ،والع س صحيح.1
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المط ب الثاني :المخطط التسويقي:
يعتبر عم ية إعداد الخطة التسويقية الخطوة اأولى في اإدارة التسويقية  ،وبقدر التر يز وااهتمام الذي ينصب
ع ى هذ العم ية سوف ي ون الفشل والنجاح في العم يات التالية  ،ولذلك أصبح إعدادها في هذا العصر سمة
من سمات المفهوم التسويقي الحديث ف سفة إدارية  ،والحاجة إلى التخطيط جزء من هذا المفهوم  ،وساعد ع ى
البحث عن اأهداف والطرق الموص ة إلى تحقيق ت ك اأهداف  ،ما يم نها من تقييم الحاجة لتم ك الخطر
ومواجهته.
أوا :تعريف المخطط التسويقي :لقد تعددت تعاريف مخطط اأعمال التسويقي:
 يعرفه فايول :بأنه في الواقع يشمل التنبؤ بما سي ون ع يه المستقبل مع ااستعداد لها في المستقبل. عرفه جورج تيري بأنه ااختيار المرتبط بالحقائق  ،ووضع واستخدام الفروض المتع قة بالمستقبل عند تصوراأنشطة المقترحة التي يعتقد بضرورتها لتحقيق النتائج المنشودة.
 هو أداة حيوية لنجاح المشروع واستمرار حياته. ويعرف أيضا ع ى أنه التنبؤ بما سي ون في المستقبل حول عناصر العمل الازمة لتحقيق اأهداف المط وبة،وااستعداد لمواجهة معوقات اأداء ،والعمل ع ى ح ها وااستفادة من اايجابيات المتوقعة في المستقبل في إطار
زمني محدد ،ومتابعة هذا اأمر وقت التنفيذ.
ثانيا :أسباب إعداد مخطط اأعمال التسويقي:
 يربط بوضوح بين اأهداف واإجراءات ترتب اأولويات؛ يوضح مسار المؤسسة :إلى أين تريد الوصول وما هي الوسائل التي تم نها من الوصول؟ تحديد الموارد المط وبة وأفضل الطرق في توزيعها؛ تحديد المسؤوليات والمهام ،والبرنامج الزمني؛ يحث المؤسسة ع ى التف ير بإستراتيجيات جديدة  ،وادخال التجديد والتنويع  ،وايجاد أفضل الوسائل ل قيامبأنشطتها؛
 العمل ع ى تخفيف المخاطر أنها تتنبأ بمشا ل السوق وتهديداته وأخطار وتق باته؛ تقديم منهج لقياس وتحسين وتطوير اأنشطة التسويقية.1ع  ،ش غ ف ب أع  ،أ مي م ط اأ ما ا تس يقي م سسا ا صغي ا مت سط  ،اأ ا ع
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الفصل اأول:

ثالثا :مراحل المخطط التسويقي:
- 1دراسة البيئة ال ية:
أ -العناصر العامة ل بيئة
 البيئة ااقتصادية – البيئة ااجتماعية والديمغرافية؛ البيئة القانونية – البيئة الت نولوجية؛ البيئة الثقافية والبيئة الطبيعية – البيئة الت نولوجية.ب -تقييم المخاطر والفرص.
 -2دراسة السوق ع ى مستوى الط ب:
 نمو وتطور حديث ،ميول مستنتجة ،نمو متوقع ع ى مستوى اأحجام وأرقام المبيعات؛ دراسة خصائص الطالبين؛ دراسة تصرفات الشراء ،الحوافز وال وابح و مخت ف المؤثرات ع ى قرار الشراء. -3دراسة السوق ع ى مستوى العرض:
 هي يات اأسواق ،وأجزاء اأسواق(احت ار الق ة  ،التنافس)...؛ خصائص المنافسين( حجم/الوزن/سمعة/قدرات اقتصادية)...؛ استراتيجيات المنافسين؛ -4دراسة الموردين؛
 ،اإنتاج  ،المحاسبة  ،الموارد

 -5دراسة مفص ة ل مؤسسة :دراسة معمقة ل مؤسسة حسب المهام ( التسويق
البشرية.)...
 -6تشخيص الوضع :
التذ ير بالقيود البيئية الخارجية ،واظهار القيود الداخ ية؛ التذ ير بتوقعات وتنبؤات التقدم ل وضع بالنسبة ل بيئة والمؤسسة نفسها؛ التذ ير باأخطار والفرص؛ -إعداد تشخيص مفصل ل ل مهمة ،يظهر نقاط القوة والضعف ،ل مؤسسة.1
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الفصل اأول:

رابعا  :دراسة السوق( المفهوم ،اأهمية ،اأهداف)
 -1تعريف دراسة السوق :تجميع وتسجيل وتح يل وتقرير ل ل اأعمال المتع قة بنقل وبيع الس ع والخدمات من
المنتج إلى المسته ك.
 ،وبصفة عامة

 -دراسة السوق :مخت ف اأنشطة المؤسسة لجمع وتح يل المع ومات الخاصة بالسوق

بالمسته ين الذين تتوقف ع يهم المؤسسة لاستفادة أساسا من الق اررات التسويقية وتخفيض المخاطر.
 -2أهمية دراسة السوق :ت من تبرير أهمية دراسة السوق من خال ما تصل إليه من النتائج التالية:
 إن دراسة السوق تفيد في اختيار مواقع المؤسسات أو التوسعات المقترحة وذلك في ضوء عوامل التموطن. دراسة السوق تؤدي إلى ترشيد في الت اليف مما يحقق زيادة ربحية المؤسسة أثناء التشغيل. أي إهمال أو مبالغة في تقدير مدخات الدراسة الخاصة بحجم وطبيعة السوق  ،وتقدير طاقته ااستيعابية  ،وطرق جمع المع ومات وأساليب تبويبها وتنظيمها  ،سوف يؤدي حتما إلى حدوث أخطاء في تقييم مخرجات
الدراسة في التنبؤ بمستوى الط ب المتوقع ع ى مخرجات المشروع المقترح.
 إن قصر دراسات السوق وعدم التحقق من وجود سوق مح ي أو خارجي ودراسة قدراتها اإستعابية قد ي ونأخطر ب ثير من قصور رأس المال والعمات اأجنبية الازمة إنشاء المؤسسة.
 -3أهداف دراسة السوق:
 دراسة مية الط ب المنتظر ع ى الس عة وذلك لتحديد ال مية الازمة خاصة إذا انت الس عة مبت رة ( منتوججديد) ،ولم ي ن المسته ون ع ى دراية بيرة بأهميتها وباستعمااتها  ،فبدون الدراسة ا تستطيع المؤسسة تحديد
مية اإنتاج المط وبة أو ت اليف اإنتاج اإجمالية ،أو حتى وضع سياسات البيع والتوزيع.
 دراسة مية الط ب في مناطق السوق المخت فة لتحديد حصة ل منها من المبيعات  ،وتحديد مواقع محاتالتجزئة التي تم ها المؤسسة ،وعدد رجال البيع ومنافذ التوزيع الواجب استخدامها في ل منطقة.
 -دراسة المسته ين بغية الحصول ع ى المع ومات المتع قة بعددهم ( زبائن فع يين أو محتم ين

 ،نوعهم ،

صفاتهم ،طبيعتهم ،دخولهم ،دوافعهم ،عاداتهم الشرائية).
 دراسة مر ز الس عة بالنسبة ل س ع المنافسة في السوق  ،أي معرفة درجة المنافسة التي تواجهها الس عة محلالدراسة من الس ع البدي ة ومعرفة خصائص هذ الس ع.
 -دراسة تق بات الموسمية لمبيعات الس عة لمعرفة مدى حساسية الس عة(حسب اأيام

،اأشهر،المواسم و

اأعياد ،)...ويم ن تخطيط عم ية الشراء ،واإنتاج والتخزين والبيع.
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الفصل اأول:

 محاولة التنبؤ بالمبيعات الخاصة بالمؤسسة  ،والمبيعات الخاصة بالصناعة في القطاع والحاات التجارية وااقتصادية في السوق تمهيدا لرسم السياسات العامة ل مؤسسة.
 دراسة أثر سياسات التسعير المخت فة ع ى رقم اأعمال  ،بإقامة اأسواق ااختيارية المعروفة(المعارض) وتجريبها سياسات سعرية مخت فة في جهات مخت فة من السوق بغية الحصول ع ى السعر المربح وفي نفس
الوقت العادل الذي يقب ه المسته ك.
 -دراسة النتائج العامة ل حمات ااشهارية المخت فة ع ى رقم اأعمال

 ،واجراء مقارنة بين النتائج التي تم

الحصول ع يها من اإعان في الوسائل اإعامية المخت فة لمعرفة اأحسن منها واأجود.
 تخفيض في المخاطر التي قد ت حق بالمؤسسة.1خامسا:استراتيجيات المخطط التسويقي:
 إستراتيجية الت فة:ع ى وفق هذ اإستراتيجية تسعى المؤسسة لتقديم المنتج ب فة منخفضة وبأسعار أقل منالمنافسين لغرض الحصول ع ى حصة سوقية بيرة وأن ت ون منتجاتها مقبولة لدى المسته ين  ،ولتحقيق هذ
اإستراتيجية فانه يتط ب أن تمت ك المؤسسة قدرات واضحة في مجال اإنتاج والعم يات التصنيعية والتوزيع
المادي الذي يمنحها فرصة تفضي ية ع ى المنافسين  ،فضا عن ونها تتوافق مع حالة اإنتاج الواسع لتخفيض
هامش الربح وتعويض ذلك بزيادة مية المبيعات لتوليد اأرباح.
 إستراتيجية التمايز  :تنصب صياغة هذ اإستراتيجية ع ى تنويع مجاات عمل وأنشطة المؤسسة ودخولهابأسواق أو منتجات جديدة ،مما يؤدي إلى تقديم منتج متميز ل مسته ين وبما يخ ق لديهم القناعة والتفضيل ع ى
بقية المنتجات المماث ة أو البدي ة  ،وهذا ما يقودهم إلى ااستعداد لدفع سعر أع ى وتق يل تأثير حساسية السعر ،
ويم ن أن تأخذ حالة التمايز أش ال مخت فة أن ت ون في مجال التصميم ل منتج(صناعة السيارات مثا) أو في
المجال النوعية والقدرة ع ى التفوق ع ى المنتجات المماث ة ودرجة ااعتمادية ع يها.
فضا عن الجوانب الجمالية وااعتبارية التي تحتويها بعض اأنواع من المنتجات والتي تؤثر بش ل بير ع ى
الجوانب العاطفية في ق اررات الشراء لدى المسته ك .

1

 -ح ع

آخ

 ،تح ي ا س ق ،ا ا

ا

ع ،1 ،ا

ائ ،2007 ،

.47 -42

32

مخطط اأعمال

الفصل اأول:

 إستراتيجية التر يز  :صياغة هذ اإستراتيجية تقوم أيضا ع ى قيادة ال فة أو التمايز  ،ول ن وجه ااختافعما سبق هو في ونها تتوجه نحو هدف سوقي محدد ( جزء من السوق) والع س مما سبق من اإستراتيجيتين
السابقتين في التوجه نحو هدف سوقي واسع ( السوق الشامل).
 إن إتباع هذ اإستراتيجية يعني التر يز ع ى مجموعة معينة من المشترين أو جزء من السوق المستهدفة  ،بمايجع ها أ ثر فعالية و فاءة مقارنة بالمنافسين الذين يتنافسون ع ى نطاق واسع ،وبالتالي تستطيع أن تحصل ع ى
تميز وتفرد من خال ت بية احتياجات زبائنها ،أو عن طريق خفض ال فة ،أو اهما.
 ومن خال هذ اإستراتيجية تستطيع المؤسسة أن تصمم برنامجها الترويجي والتوزيعي بما يتوافق معخصوصية ذلك السوق المستهدف  ،فضا عن تصميم المنتج لزبائنها بما يشعرهم بمقدار اهتمام الشر ة بهم و
بما يميزها عن بقية الشر ات المنافسة التي تنتهج التوجه الواسع في نطاق عم ها وتعام ها مع المسته ين.1
سادسا :تح يل : SWOT
 -1نقاط القوة :وترتبط نقاط القوة ب افة المزايا التنافسية  ،والقدرات الموجودة في المار ة الس عية أو الخدمية
الخاصة بمؤسسة ما وغير الموجودة إطاقا أو بنفس الدرجة في المار ات المنافسة اأخرى.
 -2نقاط الضعف :وتشير افة أوجه النقص أو العيوب المرتبطة بمار ة س عية أو خدمية ما والتي قد يقاب ها
نقاط قوة بدرجات معينة في المزيج التسويقي ل مؤسسات المنافسة.
 -3الفرص المتاحة :وترتبط ب افة الفرص الذهبية المتاحة لمؤسسة ما بعد مراجعة أوضاعها بش ل ع مي و
شمولي والتي تتمثل نقاط الجاذبية في المزيج التسويقي الس عي أو الخدمي ل مؤسسة بالمقارنة مع ما يوجد لدى
المؤسسات المنافسة.
 -4التحديات أو المشا ل :وتشير إلى افة التحديات  ،أو المشا ل التي تواجه مؤسسة ما  ،والتي تم استنتاجها
بعد عم ية المراجعة الشام ة الموضوعية أوضاعها وبالمقارنة مع ما لدى المؤسسات المنافسة.
ع ى سبيل المثال :دخول مؤسسات جديدة إلى سوق الس عة ال ي يمثل تحديا بي ار ل مؤسسة والمؤسسات
الحالية ،ما أن التباطؤ في معدات النمو في السوق يعتبر تحديا ا بد من مواجهته من قبل المؤسسة  ،وأخي ار
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الفصل اأول:

ارتفاع أسعار المواد الخام والطاقة والتطور الت نولوجي اأع ى في المؤسسات المنافسة يعتبر تحديا ا بد من
مواجهته بالدراسة والتعمق واتخاذ الق اررات المناسبة.1
سابعا :المزيج التسويقي Marketing Max :فهو يثير إلى العرض التسويقي ال ي الذي سوف يقدم إلى
السوق المستهدف ،وتتمثل م وناته في العناصر التي تقع تحت السيطرة المباشرة لرجال التسويق ،حيث أن هناك
مجموعة أخرى من العوامل التي تؤثر في الق اررات إا أنها ا يم ن السيطرة ع يها من قبل المؤسسة.
ومن بين هذ العوامل التشريعات والقوانين ،والعوامل الثقافية وااجتماعية وااقتصادية والت نولوجية...
ويت ون المزيج التسويقي من أربعة عناصر أساسية وهي :المنتج

 Productوالتسعير  Pricingوالتوزيع.

الم ان  Placeوالترويج  Promotionوتعرف م ونات المزيج التسويقي بـ  4Pلبدأ ل م ون منها بحرف .P
وي خص الش ل التالي م ونات المزيج التسويقي متضمنا الق اررات التي تتخذ بشأن ل م ون منها: 2

 -1ح ع ا  ،است اتيجيا ا تس يق ،ا
.128 -127
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الفصل اأول:

الش ل رقم( :)1_1الق اررات المتع قة بالمزيج التسويقي
قرارا المنتج
اا صا عا
 -اا

ا غ فخ اا
-ا

ك

ح
 اا اا ا-ا ا

ا

ج
خ ا
ا جا

ج

قرارا السعر

التسوي التكاملي

 -اأهداف

قرارا ااتصال

 -تحديد ووضع السعر

 -اأهداف

 -ااستراتيجيا

 -الرسائل

 -تغيير السعر

المزيج

 -الطر

التسويقي

الخصوما

 مزيج ااتصاا الوسيل الميزاني -ال عالي

قرارا التوزيع
 -نوع قنو التوزيع المستخدم

 -اإمداد

 -إدارة القناة

 -وسائل النقل

 -كثاف التوزيع

 -مستويا الخدم

المصدر :محمد فريد الصحن ،نبي ة عباس ،مبادئ التسويق ،الدار الجامعية ،مصر ،2004 ،ص .25
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الفصل اأول:

- 1المنتج  :وهو عبارة عن س عة  ،خدمة  ،ف رة مؤلفة من خدمة من خواص محسوسة وغير محسوسة  ،تشبع
حاجات ورغبات المسته ين ،يتم الحصول ع يها مقابل مب غ من المال أو أي وحدة قيمة  ،والمنتج هو أساس أي
عمل عند عرضه حتى ي ون مفضا ل سوق المستهدف  ،وتتضمن الحواس المحسوسة الخواص المادية مثل
ال ون والتصميم ،أما الخواص غير المحسوسة فتتضمن أشياء مثل الوجاهة ،السعادة ،الشعور بالصحة وغيرها.1
 -2مستويات المنتج  :لقد طرح ثيودور ليفيت مصط حا أط ق ع يه المنتج الشامل وهذا المفهوم يتألف من
جوهر محاط بثاث دوائر متحدة المر ز  ،فالجوهر يمثل المهارات والموارد اأساسية المط وبة ل دخول في
السوق ،أما الطوق الداخ ي الذي يحيط بالجوهر فهو المنتج المتوقع الذي يمثل الحد اأدنى لتوقعات المسته ك
أو المستفيد وهو يشتمل ع ى السعر  ،المظهر  ،طريقة التس يم وه ذا  ،أما الطوق الداخ ي اآخر فهو يسمى
المنتج المضاف وهو يتضمن منافع أخرى تضاف إلى الجوهر ل ي تعزز جاذبية المنتج.2
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الفصل اأول:

 تصنيف المنتجات:أ -الس عة  :وتنقسم:
-1الس ع ااستها ية  :تمثل الس ع ااستها ية فئة الس ع الم موسة  ،وهي التي يقوم المسته ك بشرائها بغرض
ااستهاك النهائي.
 -2الس ع الصناعية  :يم ن تقسيم هذ الس ع إلى عدة أنواع أهمها :
 المواد الخام :هي مواد تدخل بش ل جزئي أو ي في إنتاج الس عة النهائية مثل البترول ،القطن ،الحديد.٭ المواد المصنعة واأجزاء :فهي ذلك تدخل بش ل جزئي أو ي في إنتاج س عة ما  ،ول نها ع ى ع س المواد
الخام فقد ي ون قد دخل ع يها بعض العم يات اإنتاجية المعدلة سواء في ال ون أو الش ل أو الت وين مثل
الج ود...
٭ مهمات التشغيل والخدمات :وهي التي ا تدخل في إنتاج الس عة التامة النهائية

 ،ول نها تستعمل لتسهيل

عم يات اإنتاج مثل الوقود ،والزيوت ،والورق...
 التجهيزات اآلية :وهي اآات الرئيسية في المصنع ومن الطبيعي أنها ا تدخل في إنتاج الس عة ول نتساعد ع ى إنتاجها وعادة تسته ك هذ الس ع ع ى فترات زمنية طوي ة.
٭ اأجهزة المساعدة :وهي تتشابه مع التجهيزات في أنها ا تدخل في إنتاج الس عة النهائية ول ن تسته ك ع ى
فترات زمنية أقل مثل الج اررات واآات ال اتبة والحاسبة.
ب– الخدمات :تتميز هذ المنتجات أساسا بأنها منتجات غير م موسة فهي نشاط يتولد عن منفعة إشباع حاجة
مثل السياحية وشر ات التأمين...

1

 -4دورة حياة المنتج :
 مرح ة التقدم  :تبدأ هذ المرح ة عند تقديم المنتج ل سوق وتمثل نهاية مرح ة ابت ار المنتجات الجديدة ومنالسمات اأساسية لهذ المرح ة.
 ارتفاع ت اليف اإنتاج بسبب انخفاض مية اإنتاج؛ المنتج غير معروف في السوق مما يتط ب إباغ المسته ين المحتم ين بالمنتج الجديد من أجل معرفة ردودفع هم عنه؛
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 عدم التغ ب ع ى المشا ل اإنتاجية؛ عدم التوسع في حجم اإنتاج واا تفاء بإنتاج الش ل أو اأش ال الرئيسية من المنتج؛ تميل أسعار المنتج لارتفاع بسبب ال ف اإنتاجية والتسويقية المرتفعة؛ عدم التوسع في قنوات التوزيع واا تفاء بقنوات توزيعية محددة في مناطق مخت فة. مرح ة النمو :إن أهم سمات هذ لمرح ة هي أن المبيعات تبدأ باارتفاع السريع بسبب معرفة المسته ينبالمنتج في اأسواق نتيجة الجهود التسويقية التي بذلت في المرح ة السابقة ،ما ي ي أهم مؤشرات هذ المرح ة :
 تتوسع في إنتاج المنتج ما إضافة إلى قيام المنتجين بتطوير هذا المنتج وتقديم أش ال جديدة له؛ التوسع في قنوات التوزيع لتشمل مناطق وأسواق جديدة؛ تبقى اأسعار ثابتة أو تميل نحو اانخفاض؛ المحافظة ع ى نفس مستوى من نفقات الترويج لمواجهة المنافسين وانتقال اإعان إلى إعانا تنافسا. ازدياد اأرباح. مرح ة النضوج  :في هذ المرح ة تتبطأ نسبة نمو المبيعات ل منتج ويدخل المنتج في مرح ة النضوج الس بي،تتميز هذ المرح ة بطول فترتها بالقياس إلى المراحل الثاث اأخرى ،مما تخ ق ال ثير من المشا ل و
التهديدات أمام إدارة التسويق.
 مرح ة التدهور  :من أهم مؤشرات هذ المرح ة هي أن تميل المبيعات نحو اانخفاض بنسب أسرع من مافي المرح ة السابقة نتيجة لتحول المسته ين عن شراء هذا المنتج إما بسبب التغيير في اأنماط ااستها ية
لهم أو لظهور منتجات جديدة أ ثر تطو ار.1
 -2السعر:
أوا :مفهوم السعر  :هو ان ماش لقيمة الشيء في فترة معينة ،هذ القيمة قد ت ون م موسة مثل النقود ،والس ع
العينية اأخرى ،وقد ت ون غير م موسة مثل الشعور بالفخر عند امتاك منتوج معين.2

1

2

 ح ج-
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ثانيا :سياسات التسعير:
- 1سياسة شط السوق  :وت ون هذ السياسة متبعة في تحديد أقصى سعر ل منتج بغرض الحصول ع ى
أقصى ربح مم ن في اأجل القصير ،وتستخدم هذ السياسة عادة في حالة المنتجات الجديدة التي تقدم ل سوق
أول مرة أو في حال الس ع المعدلة جوهريا أو في حال تقديم اأزياء الجديدة ( .)Fashion
أو في حال الس ع المتميزة عن س ع المنافسين ،ول ن ياحظ هذ السياسة قصيرة اأجل إذ يضطر المسوق بعد
مضي فترة زمنية إلى تخفيض السعر بسبب دخول المنافسين إلى السوق.
 -2سياسة اختراق السوق :ع ى تحديد السعر المنخفض ل منتج بما يم ن المؤسسة من تحقيق حجم مبيعات
بير ،وتفترض هذ السياسة مرونة الط ب ع ى الس عة حيث يؤدي تخفيض اأسعار إلى زيادة بيرة في حجم
المبيعات وتص ح هذ السياسة إذا ان الط ب مرن السوق بير نسبيا واستعداد المشروع بتحمل عواقب حرب
اأسعار ،وأخي ار إم انية تخفيض ت اليف اإنتاج أي العمل باقتصاديات الحجم واإنتاج الواسع.
 -4سياسات التسعير المهني :يحتاج المسته ك في بعض اأحيان إلى س عة أو خدمة ا يعرف عنها ال ثير و
بالتالي فإنه ا يعرف أسعارها ع ى وجه التحديد ،ونظ ار لعدم مقدرة المسته ك ااستغناء عنها فإنه قد يضطر إلى
دفع أي سعر ل حصول ع يها ومن اأمث ة ع ى ذلك المحاماة ،ااستشارات المالية ،الطبيب...
يشتريها المسته ك مجموعة واحدة  ،وقد تستخدم هذ الطريقة لتصريف منتجات بطيئة الحر ة مع منتوج سريع
الدوران.1
ثالثا :أهداف التسعير  :تعد أهداف التسعير ذو أهمية خاصة ارتباطها المباشر في أهداف المؤسسة

لو

يم ن إجمال اأهداف التسعيرية ما ي ي :
- 1البقاء في السوق  :إن هدف البقاء في السوق يعد من أهم اأهداف التسعيرية وخاصة ل مؤسسات التي
تمت ك عامات تجارية مميزة وتعمل في ظل منافسة سعرية حادة وتغيرات م حوظة في رغبات وأذواق
المسته ين وترى هذ المؤسسات بأن الربح أقل أهمية من البقاء في السوق.
 -2تعظيم الربح :تحاول المؤسسات وضع أسعار لمنتجاتها وخدماتها سعيا في تعظيم أرباحها الجارية وذلك من
خال حجم الط ب والت اليف ع ى أساس مستويات مخت فة لأسعار وبالتالي تحقيق أ بر قدر مم ن من الربح
الجاري أو التدفق النقدي أو العائد ع ى ااستثمار.
 -1ك
.282
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 -3زيادة الحصة السوقية :تؤمن المؤسسات المتميزة في السوق بأن ما ان حجم مبيعاتها في السوق بي ار
فهذا سيؤدي إلى تخفيض الت اليف وبالتالي تخفيض ربحية ع ى المدى البعيد في السوق حصتهما فيه عالية.
 -4قيادة جودة المنتج  :تقوم بعض المؤسسات ذات جودة عالية جدا وبأسعار خيالية لتحقيق هدف قيادة جودة
المنتج في السوق وهذا ناتج عن ااستثمار العالي في ت فة إنتاج الس عة.
 -5هدف الوضع الراهن المنافسة غير التسعيرية  :نجد أن بعض المؤسسات في بعض الحاات ت ون في
وضع مرغوب وا تطمح بما هو أ ثر من ذلك ،ولهذا فهي تحدد هدفها بالمحافظة ع ى الوضع الراهن والذي
ير ز ع ى عدة أبعاد وهي:
 المحافظة ع ى حصة سوقية معينة؛ مواجهة المنافسين بدون صراع؛ تحقيق استقرار في اأسعار وأخي ار المحافظة ع ى صورة ايجابية لدى عامة الناس.1رابعا :تحديد طرق التسعير:
وهي الطريقة التي سوف تتبعها إدارة التسويق في تحديد اأسعار لمنتجاتها ( س ع/الخدمة) وطريقة التسعير هي
عبارة عن اإجراءات التي يتم إتباعها لتحديد اأسعار ع ى أساس قاعدة معروفة والتي أهمها:
 -1التسعير ع ى أساس الت فة المضافة  :وهي تسعير الوحدة الواحدة من المنتج بسعر يساوي ت فة الوحدة
الواحدة ،مضافا إليه نسبة الربح المرغوب بها.
عيوبها:
 أنها ا تأخذ الط ب بعين ااعتبار؛ تخضع ل تقدير الشخصي؛ تتط ب وجود نظام فعال وس يم لحساب الت اليف. -2التسعير ع ى أساس نقطة التعادل واأرباح المستهدفة  :تحاول المؤسسة تقدير السعر الذي يحقق لها
أرباحا ،ويم ن احتساب اأرباح المستهدفة أو المرغوب فيها باستخدام نقطة التعادل ،ونقطة التعادل هي ال مية
التي تتساوى عندها اإرادات مع إجمالي الت اليف وع يه ي ون هناك نقاط تعادل متعددة عند مستويات أسعار
مخت فة لنفس المنتج.
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الت اليف الثابتة
نقطة التعادل بالوحدات = ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
سعر بيع الوحدة – الت فة المتغيرة ل وحدة الواحدة
 -3التسعير ع ى أساس القيمة/المنفعة المدر ة :تسعر ال ثير من المؤسسات منتجاتها ع ى أساس المنفعة/
القيمة المدر ة إذ يجاري السعر المنفعة التي يراها المسته ك من اقتنائه ل س عة وليس ع ى أساس الت فة
ل س عة/الخدمة.
 -4التسعير ع ى أساس السوق/المنافسة  :يتحدد السعر بمقتضى هذ الطريقة في ضوء طبيعة الط ب ع ى
المنتجات في السوق أو في ضوء تقديم السوق ل س عة /الخدمة ،وليس في ضوء اعتبارات الت فة فقط ،وتظهر
أهمية ااعتماد ع ى هذ الطريقة في حالة ازدياد المنافسة في السوق وحيث ت عب إستراتيجية التسعير دروا
أساسيا في نجاح الس عة/الخدمة تسويقيا من عدمه ويبدو هذ الطريقة مناسبة في الحاات اآتية :
 في حالة الس ع المتجانسة  :مثل المواد التموينية.
 الس ع ذات مرونة الط ب المرتفعة حيث يؤثر التغير البسيط في السعر ع ى المبيعات بدرجة بيرة.1
 -3التوزيع :
 -1مفهوم التوزيع :هناك عدة تعاريف تناولت التوزيع نذ ر منها.
 )Procter‚1996( فقد حدد التوزيع بأن يتضمن الق اررات والنشاطات المتع قة بتحويل المنتجات من المنتج
إلى المسته ك ويشير إلى التوزيع المادي الذي يتضمن الخزن والنقل وادارة المخازن.
 ) McCarthy‚1989( فإنه عرف التوزيع ع ى أنه " جريان مادي ل س ع من القنوات أو أنه ت ك النشاطات
التي تجعل المنتج متوفر ل مسته ك وقت ما يط به وفي الم ان الذي يرغبه ،أو أنه عم يات انسياب الس ع و
الخدمات التي تشارك فيها المنظمات واأشخاص وانتقالها من الشر ة المنتجة إلى المسته ك.
 تدفق الس ع والخدمات من م ار ز إنتاجها إلى مواقع استها ها من خال ما يعرف بقنوات التوزيع أو مناطق
التوزيع.
 -2أهداف التوزيع:
هناك عدة أهداف تؤثر في رسم السياسات التوزيعية يم ن إيجازها بما ي ي:
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 توفير الس ع والخدمات حيث حدوث الط ب ع يها باأسعار والنوعيات المط وبة؛
 تحقيق المنفعة الزمنية والم انية وذلك من خال تجهيز المسته ين بال ميات المط وبة في الزمان والم ان
المناسبين؛
 تق يل الت اليف التسويقية مما يساعد ع ى خفض اأسعار وزيادة المبيعات؛
 خ ق الثقة وااستقرار النفسي لدى المسته ك وادامة ص ة المؤسسة وذلك من خال ضمان استمرار تدفق
المنتجات (س ع وخدمات)؛
 الوصول إلى ما يسمى بمستوى ال فاية ااجتماعية في إيصال المنتجات ( س ع وخدمات) إلى أ بر عدد
مم ن من المسته ين؛
 الصمود أمام المنافسة.1
 -4الترويج:
 مفهوم الترويج:
هو التنسيق الفعال بين جميع نشاطات التسويق المتع قة بإنجاز وظيفة البيع.
ويعبر عن الترويج ب ونه اتصال بين البائع والمشتري ،حيث يهدف إلى تغيير اتجاهات وس وك المشتري.
 أنواع الترويج:
 ترويج مباشر :اإعان ،الدعاية ،البيع الشخصي ،العرض داخل المحل والواجهات ،العرض في المناسبات
الخاصة.
 ترويج غير مباشر :الخدمات المقدمة ل زبائن ،العاقات الطيبة معهم ،العاقات العامة الجيدة.
 من الوسائل الترويجية اأخرى :الغاف ،العينات المجانية ،الهدايا...
 -3أهداف الترويج:
 تقديم المع ومات ل مسته ين الحاليين والمحتم ين في الوقت المناسب وبال مية المناسبة بااعتماد ع ى وسائلمائمة.
 محاولة إقناع المسته ين المستهدفين بالمنافع التي تؤديها الس عة أو الخدمة وقدرتها ع ى إشباع حاجاتهم ورغباتهم.
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العمل ع ى تر يز المسته ين بالس عة أو الخدمة من وقت آخر ،وخاصة المسته ين ذوي المواقف واآراءاايجابية وذلك لتعميق الواء لديهم نحو الس عة أو الخدمة.
 وتجدر اإشارة هنا إلى أن عناصر عم ية الترويج تتمثل بعناصر عم ية ااتصال وذلك ب ونها تتمثل بـ.
المرسل – الترميز – الرسالة – وسي ة ااتصال – فك الرموز -المست م – التغذية الراجعة – التشويش.ويم ن القيام باختيار الس ع التي يجب اإعان عنها بطرق ثيرة ،ويجب أن تعطى اأولوية ل س ع التي تتمثل
طابع المتجر والتي تاقي استحسانا وقبوا من قبل الزبائن

1

المط ب الثالث :مخطط اإنتاج
ا شك أن جميع الس ع التي نستعم ها او نسته ها والخدمات التي نط بها تت ون من عدة أنواع من المدخات،
وقد مرت هد المدخات بعم ية تحويل حتى وص ت اليها مخرجات في هيئة س ع او خدمات ،عن طريق
عم يات وتشير هذ اأخيرة إلى جميع النشاطات المقترنة بعم ية تحويل الموارد الى س ع وخدمات.
اوا :مفهوم المخطط اانتاجي  :هو القيام بتحديد ال ميات المط وب انتاجها من ل من المنتج خال الفترة
القادمة سواء انت يوما او اسبوعا او شه ار واحدا ،اي القيام بالتنبؤ لوضع خطة مقدما لجميع خطوات تتابع
العم يات اانتاجية بالطريقة التي يم ن لها تحقيق ااهداف اانتاجية.
ولتحقيق هذ ااهداف نجد تخطيط اانتاج يحدد المتط بات الرئيسية من اام انيات اانتاجية التي تقوم مباشرة
بإنتاج هذ ال مية وتشمل هذ اام انيات المباشرة :
 زمن تتابع العم يات اي الوقت الازم أداؤ لإنتاج (متى؟) م ان العمل المراد انجاز (اين؟) المنفذ (من؟) من العمال بمخت ف تخصصاتهم.2ثانيا :اهداف المخطط اانتاجي:
تقوم ادارة اانتاج بالعمل ع ى:
 تحديد ال ميات المراد انتاجها ل ل مجموعة من المنتجات خال الدورة اانتاجية القادمة؛ تحديد مستويات المخزون الضرورية؛،
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 تحديد الموارد الضرورية من العمالة والمعدات والم ائن والموارد اازمة ل ل دورة انتاجية؛ ميات الموارد المتاحة.1ثالثا :تصنيف مخطط اإنتاج
 التخطيط الطويل المدى :يتع ق هدا النوع من التخطيط بمحاوات ذات أفق أبعد من ت ك اأعمال واأنشطة
اإنتاجية المت ررة في المدى القصير ،ومن أبرز مجاات ممارسة هذا النوع من التخطيط:
إنشاء المرافق والتسهيات اإضافية وتزويدها بالمعدات واأجهزة االية.تحديث وتطوير العم يات اإنتاجية المتتبعة حاليا لموا بة التطورات التقنية المستحدثة.تصميم المنتجات وتحديد مواصفاتها الش ية والتقنية.رفع مستويات القدرة المهارية والتخصصية ل عام ين لتم ينهم من ااستجابة والتعامل مع اأساليب والوسائلاإنتاجية التي أفرزتها التطورات التقنية.
 التخطيط المتوسط المدى :يرتبط هذا النوع من التخطيط بتأمين التوازن والتوافق المناسب بين مست زمات
ومتط بات اانتاج ،واام انات المادية والبشرية المتاحة.
 التخطيط قصير المدى (التشغيل ،التنسيق ،الجدولة) :ير ز هذا النوع من التخطيط ع ى ت ك ااعتبارات
المتع قة بضرورة العمل ع ى مواجهة ااحتياجات معه من اانتاج ،ع ى ضوء الظروف واأوضاع المالية
ل طاقات اإنتاجية.

2

رابعا :م ونات النظام اانتاجي:
 المدخات :يت ون أي نظام من عناصر وموارد داخ ة ،ترد من مصادر مخت فة وتمثل مدخات النظام
اانتاجي مجمل عوامل اانتاج الخاضعة ل تشغيل داخل المؤسسة ،والمخصصة أداء العم ية اإنتاجية المنوطة
بهذ اأخيرة ،نذ ر منها:
المواد الخام والموارد الداخ ة في اإنتاج؛الطاقة المستخدمة في تشغيل النظام اإنتاجي؛الموارد البشرية المتاحة؛ -1عبد الستار محمد العلي ،التخطيط والسيطرة على اانتاج والعمليا  ،دار الميسرة للنشر والتوزيع والطباع  ،ط  ،1عمان ااردن ،2007 ،ص .147
.99-98
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مخطط اأعمال

الفصل اأول:

مست زمات أخرى البيانات والمع ومات. المخرجات :هي التي ينتجها النظام اانتاجي ويصدرها ل مجتمع فهي تمثل نتائج عم يات المزج والمعالجة
ل مدخات ،بعد إجراء س س ة من العم يات اإنتاجية ع يها ،وتحوي ها إلى منتجات نهائية م موسة أو غير
م موسة ،ويتمثل نتاج النظم اإنتاجية في ت ك المنتجات النهائية الصالحة لاستعمال وااستهاك البشري ،فيم ن
أن تتنوع إلى أنواع ثيرة منها:
 س عة معينة ذات مواصفات محددة ب ميات معينة في زمن محدد؛ رضا العام ين واشباع رغباتهم ورفع معنوياتهم وتمتعهم بمستوى معيشي طيب؛إشباع حاجات المسته ين في منطقة معينة؛بناء الثقة في الصناعة الوطنية لتوفير الجودة التي يرتاح إليها المسته ون؛ المساهمة في بناء ااقتصاد الوطني بأداء نصيب المؤسسة في الخطط الشام ة؛ التنمية والتطوير في المجاات المخت فة: الس طة المنتجة أو الخدمة المؤذاة؛
 اأفراد ،تدريبهم وتنمية مهاراتهم؛
 اأساليب الت نولوجية المستخدمة.
 العم يات التحوي ية :يمارس النظام اانتاجي عم يات وأنشطة معينة لتحقيق اأهداف التي يسعى إليها،
وتنقسم هذ اأنشطة حسب الوظائف اإدارية ،فهي متعددة ومتنوعة.1
خامسا :متط بات تخطيط اإنتاج :يم ن استعراض المتط بات اأساسية ل تخطيط الجيد لإنتاج ع ى النحو
التالي:
 الرسم التخطيطي لإنتاج :ويظهر الحدود والطاقات ،ويحدد المواد وقائمة اأجزاء؛
 بيانات عن االة :توزيعها ونوع العمل وسرعتها والتغذية ومدى التحميل؛
 بيانات اادوات :توزيعها وحالة فاءة اأدوات والمناشير والقوالب والتر يبات؛
 بيانات المواد اأولية :المواد المتاحة في المخازن وط بات الشراء الخاصة بالمواد التي تصل والمواد المم ن
تبدي ها؛
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الفصل اأول:

 بيانات اأفراد :مهارات العمال واأقسام؛
 بيانات المعايير :وتتضمن تحديد الت اليف والوقت الازم لإنتاج مع أخد فترات الصيانة في ااعتبار.
سادسا :العوامل المؤثرة في التخطيط اإنتاج :توجد أربعة عوامل رئيسية تؤثر ع ى تخطيط اإنتاج من حيث
اختيار وسائ ه وهي:
 تعقيد اإنتاج الحديث؛
 الحاجة الى تحديد أوقات اإنتاج؛
 الحاجة الى تنسيق ،افة العناصر التي تؤثر في الت اليف؛
 الحاجة الى المرونة بسبب تعرض العم يات ل تغيير.
وتظهر مش ل التنسيق بسبب التخصص ال بير في العمل ،وتحديد دورة اإنتاج مهمة لتحديد اأزمة الازمة
لإنتاج ،أن لها عاقة مباشرة بط بات المسته ين ،فإذا ان الط ب ا يم ن احتسابه فإن المخزون سيزيد
واآات ستبقى عاط ة والتنسيق التام يؤثر ع ى العمال وتتأثر به المواد واآات ويعمل ع ى تخفيض الت اليف.
وأخي ار المرونة مط ب مهم في التخطيط إذ يجب أخد التغيرات الفص ية في الط ب في ااعتبار سواء في اإنتاج
المستمر أو في اإنتاج ع ى حسب الط ب.1
سابعا :أساليب تخطيط اإنتاج
 )1اأساليب ال مية :ويقصد بذلك اعتماد اأساليب ال مية المخت فة التي تساعد متخذ القرار في تحديد معالم
خطة اإنتاج المستقب ية ،ويتم ذلك من خال مجموعة من اأساليب الرياضية.
 اأساليب النوعية :وهي ت ك اأساليب التي ا تعتمد ع ى أي اداة أو وسي ة ،بل تعتمد ع ى اإم انيات
الذاتية ل مخطط.
 .2دورة حياة المنتوج :حيث يذهب بعض المتخصصين في ع م إدارة اإنتاج والعم يات إلى إم انية التوصل
إلى تنبؤات وتوقعات تتع ق بطبيعة نمو وتطور حر ة الط ب ع ى المنتوج خال فترة زمنية معينة ،حيث من
المع وم أن أي منتج سواء ان ذا طبيعة إنتاجية أو استها ية يمر بثاث مراحل أساسية وهي:
مرح ة طرح المنتج في السوق؛
مرح ة قبول المسته ك ل منتوج؛
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الفصل اأول:

مخطط اأعمال

مرح ة تشبع المسته ك بهذا المنتوج.
.3أس وب دلفي :إن ف رة هذا اأس وب قائمة ع ى أساس ااستفادة من التنبؤات الجماعية التي يقدمها مجموعة
من الخبراء أو لجان متخصصة في مجال دراسة السوق واستطاع الرأي وذلك من أجل الحد من تأثير اأس وب
الوارد في الفقرة اأولى وهي الحدس والتخمين الشخصي ل مخطط واستبدال ذلك برأي مجموعة الخبراء أو ال جان
الذي يضمن قاعدة أوسع ل مصداقية في استقراء المستقبل.1
ثامنا :دورة حياة النشاط اإنتاجي
تأخذ دورة اإنتاج في حالة المنشأة القائمة المراحل التالية :
 التنبؤ حجم مبيعات المنتج المعني ،وذلك من خال جهود إدارة التسويق ،والذي ع ى ضوء هذا الحجم يتحدد
حجم اإنتاج الواجب توفير خال فترة التنبؤ (أسبوع ،أو شهر،أو سنة).
 تصدر التوجيهات لأقسام الفنية المختصة إعداد ل من التصميمات والرسومات ،وقوائم المواد والطاقات
المط وبة ل عم ية التصنيعية.
 تقدير الت فة ال ية لإنتاج الوحدة ،والتي ع ى ضوئها يتقرر تحديد ال مية ال ية المم ن توفيرها ،وذلك من
خال معاونة اأجهزة اإدارية بالمؤسسة اإدارة المالية ،وادارة المشتريات ،هذا باإضافة الى إدارة اإنتاج.
 حصر حجم المخزون المتاح من اإنتاج التام عن هذا المنتج (معرفة إدارة المشتريات والمخازن لتقدير حجم
اإنتاج النهائي المط وب تصنيعه فعا خال الفترة).
 في ضوء تقرير حجم اإنتاج المط وب يتولى قسم تخطيط اإنتاج وضع ل من خطة اإنتاج اأساسية
وم حقاتها من الجداول التفصي ية بشأن اتمام العم ية اإنتاجية ب افة عناصرها المتمث ة في ل من أنواع وأحجام
المنتجات ،وأنواع وخطوات العم ية التصنيعية ،وأنواع وأحجام المتط بات من القوى العام ة ،والمواد واأدوات.
 يقوم قسم الرقابة ع ى اإنتاج بتوجيه موافقته لقسم اإنتاج ع ى المواد والمست زمات البشرية والمادية الواجب
استخدامها من خال ق ارراته التفصي ية التي تصبح بمثابة المعايير الرقابية التي يستند ع يها فيها بعد في متابعة
اأداء الفع ي تبعا لما جاء بالخطة المعتمدة ل تصنيع.
 وأخي ار يرسل اإنتاج التام الصنع الى المخازن تمهيدا لتسويقه ل مسته ك.2
 _1مؤيد عبد الحسين الفضل ،تخطيط ومراقبة اانتاج(منهج مي مع حالة دراسية)  ،دار المريخ ل نشر ،الرياض ،المم ة العربية السعودية ،2007 ،ص
.57-51
 -2بال خ ف الس ارنة ،الريادة وادارة منظمات اأعمال  ،مرجع سبق ذ ر ،ص ص.181-180 ،
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الفصل اأول:

المط ب الرابع :المخطط المالي
الهدف من إعداد مخطط اأعمال ل مؤسسات في حصر التقديرات واإحصاءات المالية التي تحتاجها المؤسسة
و ذا طبيعة الموارد ،باإضافة إلى تحديد طبيعة المواد التي ستعتمدها في عم ية تموي ها وي ون هذا عن طريق
المخطط المالي.
أوا :تعريف المخطط المالي  :يمثل التخطيط المالي ذلك القسم الذي يوفر الحساب لاحتياج المشروع من
اأموال ومصادر التمويل المناسبة و ذلك التقديرات المستقب ية ل فوائد واأرباح فهو ير ز ع ى يفية الحصول
ع ى اأموال من مصادرها المخت فة و يفية استثمارها حتى يتم الحصول ع ى أ بر فائدة من وراء هذا
ااستثمار.1
ثانيا :أهمية وأهداف المخطط المالي:
 -1أهمية المخطط المالي:
 المساهمة في تحسين قدرة المؤسسة ع ى التر يز وتوفير المرونة ،إذ أن التر يز يسهل ع ى المؤسسة معرفة
ما تريد عم ه وتحديد احتياجاته ،ومعرفة حاجات زبائنها ورغباتهم واأس وب اأمثل لت بية الحاجات والرغبات؛
 المساهمة في تحسين اتجاهات الفعل ،إذ أنه يجعل المؤسسة أ ثر قدرة ع ى تحقيق الميزة التنافسية ،ويجنبها
الوقوع في فخ الرضى ع ى الذات؛
 تحسين عم ية التنسيق ،يتم ذلك من خال تنسيق جهود اأفراد ،المجموعات وأنظمة العمل لربط اأهداف مع
بعضها البعض في افة المستويات التنظيمية ل مؤسسة؛
 تحسين إدارة الوقت ،حيث أن التخطيط يوفر الوقت والجهد ،وبذلك فإنه يساهم بإدارة الوقت بش ل أفضل؛
 تسهيل عم ية الرقابة وزيادة فعاليتها ،وذلك من خال تم ينه لإدارة من قياس نتائج اأداء مع ما تم التخطيط
له واتخاد اإجراءات المناسبة لتصحيح اانحرافات إن وجدت.
 -2أهداف المخطط المالي:
 مساعدة المؤسسة في تقدير احتياجات المالية المستقب ية وبما يجع ها أ ثر قوة ع ى ت بية متط بات أهدافها في
النمو؛
 ضمان توفير اأموال ال افية عند ظهور الحاجة لها وبأقل ما يم ن من فة؛
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الفصل اأول:

 التصميم الفاعل ل هي ل المالي ل مؤسسة عن طريق تحديد المزيج اأمثل من مصادر التمويل ،وأن تصميم
الهي ل المالي يؤدي بدور إلى تعظيم قيمة المؤسسة(ثروة حم ة اأسهم)؛
 تأطير السياسات واإجراءات لتنسيق جهود اأفراد ووحدات العمل ومراقبتها وبالش ل الذي يضمن تحقيق
اأهداف التنظيمية.1
ثالثا :محتويات الخطة المالية
 .1التنبؤ المالي :تقدير ااحتياجات المالية ل مؤسسة ،قصيرة وطوي ة اأجل لت بية متط بات الحالية والمستقب ية،
وان استخدام التقنيات المالية لتهيئة قائمة التدفقات النقدية والموازنات ،يم ن أن يساهم في تحسين التنبؤ.
 .2هي ل رأس المال :حيث ابد من تحديد النسبة المعقولة من ل من التمويل المقرض والتمويل الممت ك.
 .3قرار رأس المال :تحديد هي ل رأس المال ،استنادا إلى الحقائق والظروف القائمة ،والمتوقعة باإضافة إلى ل
من الربحية ،السيولة ،الرافعة المالية ،طبيعة القطاع الذي تعمل المؤسسة ضمنه.
 .4استخدام اأموال :من مهمة الخطة المالية تحديد يفية استخدام ت ك اأموال بش ل فاعل ،وبما يؤدي إلى
تعظيم عوائد المؤسسة وبالتالي تعظيم قيمتها.
 .5صنع القرار ااستراتيجي  :إن مثل هذا القرار يساهم في إدامة الموازنة ما بين نقاط القوة ،ونقاط الضعف في
المؤسسة ،والتخطيط المالي يساعد ع ى التأ د من أن ل من الموارد ،والسياسات المالية ترتبط بش ل وثيق جدا
مع اأهداف اإستراتيجية ل مؤسسة.
 .6الرقابة المالية  :تتضمن الخطة المالية تأطير أساليب الرقابة المالية ،مثل القوائم المالية ،التح يل باستخدام
النسب المالية ،ل هذ اأساليب في الرقابة تساهم بش ل بير في تقييم أداء المؤسسة في المجاات المالية.

2

رابعا :مراحل التخطيط المالي
 تح يل اأداء السابق ل مؤسسة :تساهم في تحديد نقاط القوة ونقاط الضعف في اأداء المالي ل سنة أوالسنوات السابقة ،وا تشاف العاقة بين عناصر القوة والضعف وبين المتغيرات المالية المخت فة؛
 تح يل المزايا التشغي ية ل مؤسسة :هذ الخطوة تسعى إلى تح يل المنتوج أو الخدمة التي تقدمها المؤسسة،و ذلك تح يل اأسواق التي تعمل ضمن إطارها ،وتح يل طبيعة المنافسة السائدة في القطاع الذي تعمل المؤسسة
ضمن إطارها ،وأخي ار تح يل المخاطر التي يم ن أن ت ون امنة في ل من ق اررات ااستثمار والتمويل؛
1
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الفصل اأول:

تحديد متط بات ااستثمار وبدائ ه :وفيها يتم تحديد ااحتياجات المالية لت بية استثمارات المؤسسة وتعزيزنموها ،ما أنها تساهم في تحديد البدائل ااستثمارية المتاحة وتبويبها حسب اأولوية.
 التنبؤ بإيرادات المؤسسة ونفقاتها :وتعتمد ع ى الربط الموضعي بين ق اررات المؤسسة في مجال ااستثمارومقسوم اأرباح وبين اإيرادات المتوقع تحقيقها والنفقات المتوقع أن تترافق مع ت ك اإيرادات ،وهذا يتم عن
طريق إعداد قائمة الدخل التقديرية.
 تح يل البدائل المالية :ويقصد بها أن تقوم اإدارة المالية بتقييم افة البدائل المالية المتاحة ،سواء انت ت كالبدائل في مجال ااستثمار قصير اأجل أم طويل اأجل ،و ل ذلك يجب أن يتم ضمن إطار محددات السياسة
المالية.
 تح يل العواقب المحتم ة ل خطة المالية :أي تح يل ما يم ن أن يتمخض عنه تطبيق الخطة المالية منعواقب وتحديد انع اساتها ع ى بقاء المؤسسة واستمرارها ع ى المدى البعيد.
 تقييم درجة اانسجام في الخطة المالية :وتتضمن هذ الخطوة التأ د بأن الخطة المالية تنسجم وتتناغم معالخطة اإستراتيجية ل مؤسسة وأنها تت امل معها وتساهم في تحقيق أهداف خطة المؤسسة.1
خامسا :م ونات المخطط المالي
 )1تقدير إجمالي الت اليف ااستثمارية :يت ون إجمالي الت اليف ااستثمارية لرأي مشروع استثماري من م ونين
رئيسيين هما الت اليف الرأسمالية ورأس مال العامل والذي يت ون ل منهما بدور من مجموعة من البنود ،وقد يتم
تصنيف إجمالي ت فة المشروع إلى ثاثة م ونات هي الت اليف ااستثمارية في اأصول الثابتة

والمصروفات

الرأسمالية المرح ة ما قبل اإنتاج ورأس المال العامل ،بصفة عامة تمثل الت اليف ااستثمارية افة ما ينفق ع ى
المشروع في مراحل دراسته وتشييد وتجهيز وتجاربه حتى نهاية دورة التشغيل اأول ل مشروع ،وقد يط ق ع يها
تعبير ااستثمار المبدئي.2
 )2الموازنة التقديرية :هي عبارة عن تنبؤ يتع ق بالمقبوضات والمدفوعات النقدية التي ستتم في المستقبل ع ى
مدى فترات مخت فة من الزمن فهي عبارة عن تبويب يهدف إلى التنبؤ بتاريخ ل من المقبوضات والمصروفات
النقدية و مياتها ،وي شف ل مدير المالي مواعيد التدفقات النقدية الداخ ة و مياتها والتدفقات النقدية الخارجة خال
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مخطط اأعمال

الفصل اأول:

الفترة تحت الدراسة ،فيصبح أ ثر قدرة ع ى التخطيط لهذ الحاجات وأـ ثر قدرة ع ى ممارسة الرقابة ع ى نقدية
المؤسسة وسيولتها.1
وتساعد الميزانية التقديرية المؤسسة في تخطيط ااحتياجات النقدية في اأجل القصير ،ومن الطبيعي أن يتم
تر يز الجهود في التخطيط ااستثمار الفائض النقدي أو التخطيط لتدبير العجز في النقدية ،فإذا توقعت الشر ة
وجود فائض في النقدية ،فيجب أن يخطط ااستثمار هذا الفائض في استخدامات قصيرة اأجل ،بينما إذا توقعت
وجود عجز في النقدية ،فع يها أن تخطط لتمويل هذا العجز من المصادر القصيرة اأجل.2
تعريف أخر :هي عبارة عن تعبير مي لخطة اأعمال وتساعد ع ى تحقيق التنسيق والرقابة.3
 )3الميزانية :هي عبارة عن صورة فوتوغرافية لوضعية المؤسسة في وقت ما ،أي أنها تظهر ذمة المؤسسة التي
تتمثل في عناصر اأصول وعناصر الخصوم مجتمعة ،أي أن ل ل شخص (طبيعي أو معنوي) ذمة تتألف من
عناصر موجبة وعناصر سالبة وتت ون الميزانية من:
 اأصول :ترتب بحسب سيولتها من اأقل سيولة إلى اأ ثر سيولة وتتألف من:
 ااستثمارات :تتضمن العناصر التالية:
 المصاريف اإعدادية :المبالغ التي تصرف من أجل تأسيس المؤسسة لمصاريف الدعاية واإشهار،الدراسات ،والبحث والتنقيب ،ت وين اليد العام ة؛
 القيم غير المادية (شهرة المحل ،حقوق الم ية الصناعية والتجارية)؛ اأراضي :بمخت ف أنواعها(أراضي البناء والورشات ،اأراضي المنجمية ،أراضي أخرى)...؛ تجهيزات اإنتاج(مباني ،مر بات صناعية ،معدات وأدوات ،تجهيزات م تب)...؛استثمارات قيد اإنتاج(المشاريع ااستثمارية قيد اإنجاز). المخزونات :وتتضمن
 مخزون البضائع ،مخزون المواد وال وازم ،مخزون المنتجات. الحقوق :وتتضمن
 اأسهم والسندات التي اشترتها المؤسسة من أجل توظيف اأموال والحصول ع ى فوائد؛1
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مخطط اأعمال

الفصل اأول:

 حقوق المؤسسة اتجا الشر اء؛اأموال الجاهزة بالصندوق ،والحسابات الجارية. الخصوم :ترتب بحسب تواريخ استحقاقها من اأقل استحقاق إلى اأ ثر استحقاق ،فهي تتألف من مجموعتين
جزئيتين هما:
 اأموال الخاصة :اأموال أو الحصص المقدمة عند التأسيس ،وتر ت تحت تصرف المؤسسة بصفة دائمة
واأرباح المحققة ،والتي تر ت تحت تصرف المؤسسة ،أو التي في انتظار التوزيع...
 الديون بأنواعها المخت فة(طوي ة متوسطة وقصيرة اأجل) ،وهي عبارة عن أموال وضعت تحت تصرف
المؤسسة بصفة مؤقتة ،وأصحابها الموردون ،والدائنون المخت فون ،والبنوك.1
 )4جدول حسابات النتائج:
جدول حسابات النتائج وثيقة رئيسية تبين لنا النتيجة المتوقعة في مرح ة التقديرات ،ما توفر لنا الفرصة أخد
نظرة شام ة عن انحرافات ااستغال في مرح ة الرقابة.
وي من إعداد هذا الجدول ما ي ي:
 اأعباء:
أعباء ااستغال العادي
 الحسابات  60و 61يتم الحصول ع يهما من موازنات المخزونات؛ الحسابات من 62إلى 66يتم الحصول ع يها من موازنات اأعباء حسب ل وظيفة؛الحساب  68ويحصل ع يه من موازنة اأعباء والتي نتحصل ع يها بدورها من بطاقات اإهتا اتلاستثمارات المتوقعة.
أعباء خارج ااستغال
 الحساب  :69وهي اأعباء التي تخرج عن نطاق ااستغال العادي الديون المعدومة المتوقعة ،إطفاءالمصاريف اإعدادية ،ااهتا ات ااستثنائية لاستثمارات ،القيمة المتبقية لاستثمارات المتنازل ع يها.
 النواتج:
 -الحسابات70،71،74وتحصل من واقع الموازنة التقديرية ل مبيعات وأداءات الخدمات؛
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مخطط اأعمال

الفصل اأول:

الحساب  72ويحصل من جداول المخزونات الخاصة بالمنتوجات التامة ،والمنتوجات النصف المصنعةواأعمال قيد التنفيذ؛
-الحساب  73ويحصل من موازنة اأعباء (

 )68-62والمواد المسته ة(  )61انجاز اأعمال لصالح

المؤسسة.
 نواتج خارج ااستغال:
الحساب  79نواتج خارج ااستغال وتتمثل في الديون المعدومة المحص ة ،نواتج التنازل عن ااستثماراتوايرادات سندات التوظيف.
بعد استخراج أرصدة الحسابات السالفة الذ ر نقوم بإعداد جدول حسابات النتائج ابتداء من الهامش اإجمالي
إلى غاية نتيجة الدورة ،وبذلك تتوفر لدينا صورة عن التطورات المتوقعة في مؤشرات التسيير التي تعتبر جد
هامة ل مسيرين والمراقبين الداخ يين و ذلك الهيات الخارجية البنوك وادارات الدولة.
 الهامش اإجمالي  :هو مؤشر هام فمن خاله يم ن حساب بعض النسب التي نقيم بها أداء ودرجة التحسن
ل نشاط التجاري ل مؤسسة نسبة :الهامش اإجمالي/المبيعات ،أو نسبة :الهامش اإجمالي/ت فة البضاعة
المسته ة.
وتقارن هاتين النسبتين مع النسب المحققة في المؤسسات اأخرى التي تمارس نفس النشاط.
 القيمة المضافة :يستعمل هذا المؤشر في عدة ميادين في التسيير بحيث يم ن استعمالها معيار لقياس حجم
المؤسسة إلى جانب المعايير اأخرى المستعم ة في هذا الميدان معيار عدد العمال المشغ ين أو معيار النتيجة
المحققة أو المبيعات ،ما يم ن استعمال القيمة المضافة لقياس درجة الت امل الداخ ي ل مؤسسة عن طريق
حساب نسبة :القيمة المضافة/اإنتاج ،وت ون هذ النسبة أقل من الواحد و ما اقتربت من الواحد نقول أن
المؤسسة قد حققت ت اما جيدا وا يتحقق ذلك إا بارتفاع مب غ القيمة المضافة.
 النتيجة الصافية :تستعمل مؤشر لقياس مردودية اأموال الخاصة ومردودية اأصول الثابتة.1
 )5النقطة الميتة (نقطة التعادل):
 تعرف النقطة الميتة :هي مستوى الذي ت ون فيه مجموع اإيرادات يغطي مجموع الت اليف ،وعندها ت ونالنتيجة حيادية ،أي وضعية ا ربح وا خسارة.
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مخطط اأعمال

الفصل اأول:

وتعرف :أنها رقم اأعمال الذي ت ون عند الت اليف الثابتة تعادل الهامش ع ى الت اليف المتغيرة الممث ة في
الفرق بين رقم اأعمال والت اليف المتغيرة.1
 طرق تح يل نقطة التعادل :يم ن التوصل إلى نقطة التعادل إما بيانيا أو باستخدام الطرق الجبرية،من خال ااعتماد ع ى الم ومات لسنة معينة من حيث مستويات المدخات والمخرجات واأسعار وتوليفة
المخرجات.
 الطريقة البيانية  :وذلك بجعل المحور العمودي يمثل اإيرادات والت اليف ،أما المحور اأفقي فيمثل اإنتاج
أو المبيعات ثم يتم رسم منحنى اإيراد ال ي ،الذي تمثل ل نقطة ع يه اإيرادات المتوقعة وعند ل مستوى من
مستويات اإنتاج ،ما يرسم منحنى الت اليف ال ية ،الذي تمثل ل نقطة ع يه مستوى إجمالي الت اليف الثابتة
والمتغيرة وعن ل مستوى من مستويات اإنتاج ،إضافة إلى رسم منحنى الت اليف الثابتة ومنحنى الت اليف
المتغيرة.
ويم ن توضيح ت ك المنحنيات ونقطة التعادل من خال الش ل البياني التالي:
الش ل رقم( :)2_1نقطة التعادل
اإيرادات والت اليف
نقطة التعادل

منطقة اأرباح

منطقة الخسائر

منحنى الت اليف ال ية

الت اليف الثابتة
حجم اإنتاج(المبيعات)
المصدر :إلياس بن سامي ،يوسف قريشي ،التسيير المالي (اإدارة المالية)  ،دار وائل ل نشر ،ط ،1ااردن ،2006،ص .168

1

-

ب

،

ف

 ،ا تسيي ا ما ي ( اإ ار ا ما ي )  ،ا

ائ

 ،1 ،ع

 ،اا

، 2006،

.168

54

مخطط اأعمال

الفصل اأول:

ومن أجل تح يل نقطة التعادل بيانيا ابد من اإفترضات التالية:
 ثبات سعر بيع الوحدة؛
 ثبات الت فة المتغيرة ل وحدة المنتجة.
ويم ن توضيح هذ العاقات بما ي ي:
 في نقطة التعادل ي ون
اإيراد ال ي يساوي الت اليف ال ية(ا ربح وا خسارة)
 قبل (ع ى يسار) نقطة التعادل ت ون
الت اليف ال ية أ بر من اإيراد ال ي (خسارة)
 بعد (ع ى اليمين) نقطة التعادل ت ون
اإيراد ال ي أ بر من الت اليف ال ية(ربح).1
 الطريق الجبرية :من اجل الوصول إلى تحديد نقطة التعادل جبريا ،ابد من ااستفادة من العاقات السابقة
والتعبير عنها بصيغ أو معادلة جبرية والتي تمثل باأتي:
اإيراد ال ي= مية المبيعاتل سعر بيع الوحدة الواحدة.
الت اليف ال ية= الت اليف الثابتة  +الت اليف المتغيرة.
الت اليف ال ية= الت اليف الثابتة (+مية اإنتاجل فة الوحدة المتغيرة).
 أما في نقطة التعادل في ون:2
اإيراد ال ي= الت اليف ال ية
وعند التعويض نجد
مية التعادل= الت اليف الثابتة( /سعر بيع الوحدة -فة الوحدة المتغيرة).
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الفصل اأول:

مخطط اأعمال

خاصة الفصل
مخطط اأعمال هو بمثابة توضيح ل مسار ااستراتيجي ل مؤسسة سواء تع ق اأمر ببداية النشاط أو أثناء
سيرورة المؤسسة ،من خال التقييم الدوري ل مؤسسة الذي يم بااعتماد ع ى مخت ف المؤشرات ال مية والنوعية،
التي تتع ق بالمؤسسة وسيرورتها وآفاقها مستقبا وهذا باأخذ بعين ااعتبار المحيط الداخ ي والخارجي الذي
تنشط المؤسسة من خاله وابراز نقاط القوة والضعف الداخ ية من خال تقييم البيئة الداخ ية ،وا تشاف وتح يل
الفرص والتهديدات من خال تقييم البيئة الخارجية ،ومن خال التح يل المزدوج ل بيئة.
وع يه فمخطط اأعمال يسمح باإحاطة بمخت ف الجوانب المتع قة بنشاط المؤسسة من تنظيم وتسويق وانتاج
ومالية بالنسبة لوضعية السوق ،المنافسة ،الزبائن ،...باإضافة إلى إم انيات المؤسسة المادية والبشرية.

56
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مخطط أعمال لمؤسسة
معالجة وتحويل التمور

الفصل الثاني:

مخطط أعمال لمشروع مؤسسة معالجة وتحويل التمور

تمهيد:
نعمل في هذا الفصل ع ى تجسيد ما تم عرضه في الفصل السابق ،وهذا من خال تقديمنا لمشروع مؤسسة
معالجة وتحويل التمور ،والتي هي مسؤولة عن صنع عجينة التمر وحشو التمر بال وز ،ولقد اعتمدنا في تمويل
مشروعنا عل الو الة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب (.)ANSEJ
ويتناول الفصل هذا الفصل خطة عمل إنشاء مؤسسة معالجة وتحويل التمور ،حيث تم تس يط الضوء ع ى
النواحي التنظيمية التسويقية واإنتاجية والمالية و افة الخطوات المتع قة بالمؤسسة ،وع يه انت الخطة ما ي ي:
المبحث اأول :تقديم المشروع.
المبحث الثاني :المحاور الرئيسية لمخطط أعمال مشروع مؤسسة معالجة وتحويل التمور.
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الفصل الثاني:

مخطط أعمال لمشروع مؤسسة معالجة وتحويل التمور

المبحث ااول :تقديم المشروع
سيتم من خال هدا المبحث معرفة ف رة وأسباب اختيار المشروع ،باإضافة الى اهدافه والصفحة الرئيسية
ل مؤسسة.
المط ب ااول :وصف المشروع
 يتمثل المشروع في إنشاء مؤسسة لصناعة عجينة التمر وتمر محشو بال وز ،في إطار الو الة الوطنية لدعم
وتشغيل الشباب(  )ANSEJبواية الوادي ،حيث تقوم المؤسسة بت بية حاجيات اافراد ع ى مدار السنة بنوعية
جيدة وأسعار منخفضة في متناول الجميع ،حيث ي ون عمل المؤسسة حشو التمر الجيد(دق ة نور) بال وز،
وايجاد منافذ جديدة لتصريف ال م ال بير من نوعية التمور المنخفضة الجودة والصغيرة والمشوهة بتصنيعها في
صورة عجينة مغ فة تقدم ل سوق منتج في صورة مخت فة ،يم ن ان يدخل في مجال إنتاج الح ويات التي تعتبر
من المجاات ااستثمارية ذات العائد المادي المرتفع.
المط ب الثاني :ف رة وأسباب اختيار المشروع
 تعتمد الف رة الرئيسية لهذا النوع من المؤسسات لسبب غياب هذا المنتج ،وما تحتاجه هذ المنطقة لهذا المنتج
وطرحه في السوق.
 تم اختيار ف رة هذا المشروع لأسباب التالية:
 الفائدة او العائد المتوقع حدوثه من المشروع؛
 طابع الواية الفاحي؛
 طرق سه ة ومباشرة لتوزيع المنتج؛
 اعتبار مادة اساسية مط وبة ع ى مدار السنة.
المط ب الثالث :أهداف المشروع
تتمثل اهداف المشروع فيما ي ي:
 المساهمة في توفير فرص العمل؛
 توفير المنتوج بجودة عالية؛
 تحقيق اارباح؛
 التوسع مستقبا في مخت ف وايات الوطن؛
 سب ثقة الزبائن ع ى المستوى القريب بتوفي ل ااحتياجات؛
 التصدير ودخول السوق الخارجية في المدى البعيد.
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الفصل الثاني:

المط ب الرابع :الصفحة الرئيسية ل مشروع
 :ERULالش ل القانوني ل مؤسسة ،ومعنا  :الشر ة ذات الشخص الوحيد وذات المسؤولية المحدودة
 قي مؤسسة لفرد؛

 الرأسمالي ااجتماعي اأدنى المط وب هو  100000دج؛

 ت ون اأماك الشخصية لمستحدث المؤسسة منفص ة عن أماك المؤسسة ،ولن يتم ال جوء إليها إلى في حالة
الديون المت ار مة ع ى الرأسمال ااجتماعي ل مؤسسة؛

 يمنح التسجيل لدى السجل التجاري ،صفة الشخصية المعنوية ل مؤسسة وصفة التاجر ل مسي

ر ،استحداث

مؤسسة مع شر اء بحيث تسمح هذ الصيغة ل متعامل ااقتصادي الذي ا يرغب العمل بمفرد ويريد استحداث
مؤسسة مع شخص أو عدة أشخاص ،إم انية أن يقدم التزامات باسم ولصالح المؤسسة وذلك باختيار الش ل

القانوني الذي يناسبه ويساعد أ ثر.

الجدول رقم( :)1_2الصفحة الرئيسية ل مشروع
اسم صاحب المؤسسة

هباز نسرين

رقم الهاتف

0794610232

نوع المؤسسة

مؤسسة لشخص وحيد ذات مسؤولية محدودة()EARL

رأس المال

90000000.00

تسمية القطاع الذي ينتمي اليه المشروع

صناعة اأغذية

تسمية النشاط

معالجة وتحويل التمور

رقم النشاط

107404

ااسم التجاري

جوهرة واد ريغ

موقع المشروع

حي الجبل دائرة جامعة واية الوادي
المصدر :من اعداد الطالبة
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مخطط أعمال لمشروع مؤسسة معالجة وتحويل التمور

الفصل الثاني:

المبحث الثاني :المحاور الرئيسية لمخطط أعمال مشروع مؤسسة معالجة وتحويل التمور.
سيتم التطرق في هذا المبحث الى المخطط التنظيمي والتسويقي واإنتاجي والمالي لمؤسسة معالجة وتحويل
التمور.
المط ب اأول :المخطط التنظيمي لمشروع مؤسسة معالجة وتحويل التمور.
سيتم عرض الهي ل التنظيمي ل مؤسسة وادوار ل قسم منه ،باإضافة الى احتياجاتها من الموارد البشرية.
 الهي ل التنظيمي الخاص بالمؤسسة
إن التعريف بأي مؤسسة ا يخ و من تقديم هي ها التنظيمي ،إذ هو وسي ة وليس غاية يسمح بتحقيق أهداف
المؤسسة ،فهو يحدد يفية توزيع المهام والواجبات والمسؤول الذي يتبع له ل موظف ،وأدوات التنسيق الرسمية
وأنماط التفاعل الواجب إتباعها وتطبيقها.
الش ل رقم( :)1_2الهي ل التنظيمي الخاص بالمؤسسة

المدير العا للمؤسس
اأمان

قسم إنتاج التمر

قسم إنتاج العجينة

عامل نظاف

المحشو

المصدر :من اعداد الطالبة

 أدوار ل قسم من الهي ل ل مؤسسة
الجدول رقم( :)2_2أدوار ل قسم من الهي ل ل مؤسسة
العمال

المنصب

المهام والمسؤوليات

1

المسير

 هو صاحب المؤسسة والمسؤول عن التعامل مع الموردين والزبائن

1

اأمانة

 العمل ع ى وضع اأهداف والخطط في المؤسسة

 التفاوض مع المؤسسات حول العقود التي سيتم إبرامها وذلك بالش ل الذي
يضمن أفضل مردودية ل مؤسسة

 مراقبة عمل اإنتاج وجودة المنتج
 استقبال العماء والزوار لتسهيل ااتصال بالمسير
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مخطط أعمال لمشروع مؤسسة معالجة وتحويل التمور

الفصل الثاني:

 استقبال الم المات الهاتفية
 تحديد المواعيد

 تابة النصوص

عمال

8

 الفرز ،الحشو ،التغ يف ،التعبئة ،تسيير ااات.
المصدر :من اعداد الطالبة

 احتياجات المؤسسة من الموارد البشرية
الجدول التالي يوضح احتياجات المؤسسة من الموارد البشرية وال فاءة الازمة ل ل منصب.
الجدول رقم( :)3_2احتياجات المؤسسة من الموارد البشرية
ال فاءة

المنصب
المسير

متحصل ع ى شهادة ع يا ولديه خبرة في مجال اادارة

اأمانة

 متحص ة ع ى شهادة عل ااقل من الت وين

 قادرة ع ى التعامل مع الحاسوب
/

عام ة نظافة
العمال

لديهم خبرة في مجال التمور وفرزها وأنواعها
المصدر :من اعداد الطالبة

 ااجور :الجدول التالي يوضح ااجر الخام السنوي ل عمال ،بعد القيام بتأمينهم حيث ت ون نسبة

%09

ونسبة  %26ل مسير.
الجدول رقم( :)4_2اجور العمال خال السنة ااولى الوحدة(دج)
البيان

العدد

ااجر الشهري
الصافي دج

قيمة الضمان

ااجتماعي دج

المسير

1

40000

10400

اامانة

1

16500

1485

عام ة نظافة

1

7000

630

العمال

8ل16500

132000

11880

المجموع

11

195500

24395

المصدر :من اعداد الطالبة

 النقل :يتم راء شاحنة لنقل.
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الفصل الثاني:

مخطط أعمال لمشروع مؤسسة معالجة وتحويل التمور

وبرمجت مدة العمل اليومية  8ساعات أي وردية واحدة في اليوم مع يوم راحة ،وهو الجمعة ،واحتساب ااعياد
وبعض العطل الرسمية ،والعطل السنوية(شهر وهو اوت) وسيتم القيام في هذا الشهر بصيانة ااات.
 قدرت مدة تنفيذ المشروع سنة واحدة وذلك من تاريخ فتح الم ان المخصص بالمشروع وتهيئته حسب
ااحتياجات وسوف يتم التنفيذ والشروع في العمل ع ى مرح تين هما:
المرح ة ااولى:
تقدر بمدة ستة أشهر ويتم فيها افة ااجراءات اادارية وتهيئة الم ان وشراء التجهيزات ومعدات المشروع،
وتوفيرها قبل البدء في المرح ة التالية الخاصة بتر يب الما ينات والمعدات الخاصة بعم ية التشغيل وتبدأ عقب
انتهاء المرح ة السابقة ،ويتم خال هذ المرح ة تر يب افة الما ينات والمعدات الخاصة بعم ية تشغيل
المشروع.
 المرح ة الثانية:
وتقدر بمدة ستة أشهر وتبدأ عقب انتهاء المرح ة السابقة ،ويتم خال هذ المرح ة تجربة افة الما ينات
والمعدات ،و ذلك توظيف وتدريب العمال ع ى التشغيل والتح م في ااات لبدء سير العم ية اانتاجية.
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مخطط أعمال لمشروع مؤسسة معالجة وتحويل التمور

الفصل الثاني:

المط ب الثاني :المخطط التسويقي لمشروع مؤسسة معالجة وتحويل التمور.
يعتبر المخطط التسويقي من أهم م ونات مخطط ااعمال الخاص بالمؤسسة ،وسنحاول في هذا المط ب
توضيح هذ الخطة من خال تبيين دراسة السوق والمزيج التسويقي من خال المنتج ،السعر ،التوزيع ،والترويج.
أوا :دراسة السوق
ويعتبر المحيط الخارجي الحيز الذي يتعامل معه المشروع وله تأثير مباشر ع ى إنتاجه أنه يتولى عم ية توفير
مدخات من المواد اأولية وايجاد من يستقبل مخرجاتها ع يه تم دراسة ل من المنافسين والموردين والزبائن.
الجدول رقم( :)5_2دراسة السوق وتجزئاته
تجزئة

السوق

تحديد الزبائن المحتم ين

1
اصحاب محات الح ويات

حاجات الزبائن وتفضياتهم
 توفير ع ب ل هدايا ت يق
بالمناسبات(تمر محشو)

تح يل نشاط المنافسين

ق ة المنافسة

 صغر حجم الع ب ل هدايا
2

محات المواد الغذائية

تق يص المسافة المقطوعة

3

البيع المباشر(المسته ك)

 قرب المنتج وانخفاض سعر

المنافسة خارج الواية
احتمال دخول منافسين جدد

المصدر :من اعداد الط بة

 )1المنافسين :هدا المشروع هو ثاني مشروع ع ى مستوى الواية وهناك منافسين خارج الواية (واية بس رة،
واية ورق ة ،)....بالنسبة ل منافس داخل الواية هو مؤسسة بوال لمعالجة التمور.
 )2الموردين :وهم اأطراف الذين يتعامل معهم المشروع لتزويد ب ل ما يحتاج إليه من مست زمات العم ية
اإنتاجية ،ويتم اختيار هؤاء الموردين ع ى أساس التسهيات التي يقدمونها ،ومن بين الموردين الذين يتعامل
معهم المشروع ل حصول ع ى المواد ااولية سوق التمور وأصحاب محات المواد الغذائية ل حصول ع ى ال وز،
وهم متوفرون ب ثرة ما سيتم ااتفاق معهم لتزويدنا بالمواد ااولية التي هي متوفرة بصورة دائمة ع ى مدار السنة
وب ثرة.
 )3الزبائن :سيتم توجيه المنتج لمحات المواد الغذائية ومحات الح ويات باإضافة الى اأفراد.
تجار الجم ة والتجزئة بالنسبة لواية الوادي ودائرة جامعة
 تجارة بالجم ة ل مواد الغذائية:
ع ى مستوى واية الوادي يب غ عددهم .184
ع ى مستوى دائرة جامعة يب غ عددهم .12
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الفصل الثاني:

مخطط أعمال لمشروع مؤسسة معالجة وتحويل التمور

 تجارة بالجم ة ل تمور:
ع ى مستوى واية الوادي يب غ عددهم .14
ع ى مستوى دائرة جامعة يب غ عددهم .02
 تجارة بالتجزئة ل مواد الغذائية:
ع ى مستوى واية الوادي يب غ عددهم .2299
ع ى مستوى دائرة جامعة يب غ عددهم .307
 تجارة بالتجزئة ل ح ويات والمرطبات والح ويات التق يدية:
ع ى مستوى واية الوادي يب غ عددهم .190
ع ى مستوى دائرة جامعة يب غ عددهم .116

1

 -من اعداد الطالب بناءا عل المعطيا المتحصل علي ا من مديري التجارة لواي الوادي.
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الفصل الثاني:

مخطط أعمال لمشروع مؤسسة معالجة وتحويل التمور

 المزيج التسويقي
 )1المنتج :يقوم هذا المشروع بطرح منتجين في السوق وهما عجينة التمر ،وتمر محشو بال وز.
يصنع المنتجين من دق ة نور وتوجد اربعة اصناف منها:
الصنف ااول من التمور ذو نوعية جيدة وهذا ما تحتاجه المؤسسة ل حشو.
الصنف الثاني نوعية متوسطة وهذا يدخل في انتاج بودرة التمر وخل التمر....
الصنف الثالث نوعية التمور المنخفضة الجودة والصغيرة والمشوهة وهذا ما يستعمل إنتاج عجينة التمر.
الصنف الرابع نوعية غير صالحة لأ ل وهي موجهة ل حيوان.
 تقوم المؤسسة بشراء الصنف ااول والثالث.
فوائد المنتج
ـ تمتاز س ريات التمور (الس روز ـ ال و وز ـ الفر توز ) بأنها سه ة الهضم واامتصاص وتزود جسم اإنسان
بالطاقة العالية ويعتبر غذاء جيد خاصة اذا اخذ مع ال بن أو الح يب ع ما بان س ان الصحراء انوا يعتمدون
ع ى ال بن والتمور في غذائهم الرئيسي.
ـ ذلك توجد مية جيدة من فيتامين  Aوهو فيتامين مقوي ل نظر ومهم ل نمو والت اثر و ذلك يوجد فيتامين B1
و B2وهي فيتامينات مهمة ل جهاز العصبي نقصها يسبب التعب واإرهاق وضعف الذا رة وتوتر اأعصاب
و ذلك يوجد فيتامين  Cوهذا الفيتامين يمنع مرض اإسقربوط وهو مرض معروف سابقا.
ع ما أن هذ الفيتامينات لها أهمية بيرة في ثير من التفاعات الحيوية التي تحدث لإنسان ونقصها يسبب
ال ثير من الحاات المرضية التغذوية.
ناحظ احتواء التمور ع ى مية جيدة من  Caو Pوهي مهمة لبناء العظام وعنصر  Kالمهم في عم ية توازن
الحموضة والقاعدية و ذلك حر ة العضات وعنصر  Mgالمهم أيضا في حر ة العضات وعنصر  Sالذي
يدخل في تر يب بعض اأحماض اامينية اأساسية و ذلك عنصر  Feالذي يدخل في تر يب هيموغ بين الدم ،
ان هذ العناصر تدخل في ال ثير من التفاعات اانزيمية ونقصها يؤثر ع ى بعض

التفاعات الحيوية التي

تحدث داخل خايا اإنسان والحيوان وتسبب أيضا بعض اامراض التغدوية.
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الفصل الثاني:
 خصائص المنتج(العجينة)

 الوزن 1 :غ في بداية العم ية اانتاجية ويصبح المنتج متوفر بأحجام أخرى حسب ط ب الزبون؛
 ال ون :عس ي؛
 الحجم :حجم صغير( غ).
 خصائص المنتج (تمر محشو)
 الوزن250 :غ؛
 ال ون :عس ي؛
 الحجم :صغير.
 ااسم التجاري :جوهرة وادي ريغ.
 رؤية المؤسسة :بجودتنا سنتواجد في ل م ان.
 رسالة المؤسسة :منتوجنا الغدائي صحي ومفيد.
 العامة التجارية :تم اقتراح هذ العامة
الش ل رقم( :)2_2العامة التجارية ل مؤسسة

المصدر :من اعداد الطالبة

معنى الش ل:
ج :جوهرة حيث تعتبر التمور جوهر ثمين في المنطقة.
و :وادي ريغ المنطقة التي تشمل ل من جامعة والمغير وتقرت.
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الفصل الثاني:

 )2السعر :يتم تحديد السعر ع ى أساس ت اليف اإنتاج و ذلك ع ى أساس أسعار المنافسين وذلك من أجل
جذب أ بر عدد مم ن من الزبائن ،حيث أن متوسط السعر الذي تم وضعه بالنسبة لعجينة التمر يقدر
ب(100دج) ،أما بالنسبة ل تمر المحشو(110دج) بناء ع ى
السعر= الت اليف الثابتة +الت اليف المتغيرة +هامش الربح.
الجدول رقم( :)6_2أسعار عجينة التمر و التمر المحشو
المنتج

عجينة التمر

تمر محشو

السعر الذي يرغب بدفعه الزبون

90دج

100دج

السعر اا ثر ارتفاعا بالنسبة ل منافسين

120دج

125دج

السعر اادنى بالنسبة ل منافسين

110دج

120دج

السعر الذي اقترحته

115دج

115دج

السعر النهائي

100دج

110دج

المصدر :من اعداد الطالبة بناءا ع ى المع ومات المتحصل ع يها من السوق.

 )3التوزيع :تتمثل طرق التوزيع في:
 ت ون مباشرة من المنتج الى المسته ك بدون أي وساطة.
 البيع المباشر إلى أصحاب محات الح ويات وأصحاب محات المواد الغذائية.
الش ل رقم( :)3_2طرق التوزيع

المست ل

مؤسس
جوهرة واد
ريغ

مؤسس جوهرة
واد ريغ

محا المواد
الغذائي
والحلويا

المست ل

المصدر :من إعداد الطالبة
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 )4الترويج :الترويج لمؤسستنا سي ون عن طريق وسائل ااتصال والعاقات العامة حتى ت ون المنتجات في
متناول الجميع وجذب أ بر عدد مم ن من الزبائن.
 البطاقات والم صقات :الم صقات وهذا من أجل ااتصال ع ى نطاق واسع وت ون في اأما ن العامة ،أما
بالنسبة ل بطاقات فهي تقدم مباشرة وهي أقل ت فة ،والهدف منها ترسيخ صورة المؤسسة في ذهن الزبائن
واستهداف زبائن جدد ،وتقدر ت فة البطاقات والم صقات ب(6500دج).
 اإعان في اإذاعة :إن معظم س ان المنطقة يستمعون إلى برامج إذاعة الواحات لذلك سيتم اإشهار فيها
لمدة دقيقتين يوميا ،ما سيتم الإشهار أثناء البرامج اأ ثر استماعا ،وتقدر ت فة اإعان في اإذاعة
ب39000(:دج ل شهر أي ما يعادل 1300دج لدقيقتين).
 جريدة في خدمة المتعام ين ااقتصاديين :بت فة تقدر ب(5000دج) ،وتصدر الجريدة ل شهرين.

 الترويج الشفوي :عن طريق ااتصال المباشر مع الزبائن ،والمحا اة مع أفراد العائ ة.
 المشار ة في المعارض المح ية وتوعية الفئة المستهدفة أهمية ومميزات المنتج.
 استخدام شب ات التواصل ااجتماعي ل تعريف بالمؤسسة ونشاطها  face bookو  twiterإذ أن ااتصال
فيها مجاني .
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الفصل الثاني:

 تح يل  :SWOTسيتم توضيح نقاط القوة والضعف ،والفرص والتهديدات التي تواجه المؤسسة.
 نقاط القوة والضعف لمشروع مؤسسة معالجة وتحويل التمور.
الجدول رقم( :)7_2نقاط القوة والضعف لمشروع مؤسسة معالجة وتحويل التمور.
نقاط القوة

نقاط الضعف

اإنتاج بجودة عالية

 ارتفاع ت اليف النقل والتوزيع

 فترة حياة المنتوج طوي ة

 اعتبار المؤسسة جديدة في السوق

 توافر اليد العام ة بح م اأفراد المنطقة لديهم

 المشروع في بدايته

 السرعة في جمع المع ومات وااتصال

 التمر منتج موسمي

خبرة في التمور

 نقص الوعي الفاحي

 المشروع ا يحتاج أيدي عام ة ب فاءة عالية
المصدر :من اعداد الطالبة

 الفرص والتهديدات لمشروع مؤسسة معالجة وتحويل التمور.
الجدول رقم( :)8_2الفرص والتهديدات لمشروع مؤسسة معالجة وتحويل التمور.
التهديدات

الفرص
 زيادة عدد المسته ين

 التغيير في الت نولوجيا

 عدم وجود منافسين في الموقع الجغرافي

 اانتاج في البيوت والبيع في ااسواق بأسعار

 عدم هطول اامطار ب ميات بيرة

 زيادة الط ب

 نسبة البطالة مرتفعة مما يؤدي الى نقص
أجرة اليد العام ة

 استقرار امني يساعد في توزيع المنتجات
بسهول
ة

منخفضة

 انشاء مشاريع مشابهة
 توجه المصانع الى نفس النشاط خاصة إذا
عرف المنتوج نجاحا في السوق

المصدر :من اعداد الطالبة

70
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الفصل الثاني:

المط ب الثالث :المخطط اإنتاجي لمشروع مؤسسة معالجة وتحويل التمور.
 تقديم واية الوادي:
 المساحة44.58680 :

م2

 عدد الس ان 771.875 :نسمة.
 موقع ب دية جامعة:
تقع ب دية جامعة ع ى الطريق الوطني رقم(  )03الرابط بين بس رة و تقرت وهو يقسم مر ز المدينة الى قسمين
شرقي وغربي ،تمتد شرق نحو خط الس ة الحديدية و واحات النخيل ،وغربا ع ى طول الطريق المؤدي الى
مدينة الم اررة ،يحدها من الشمال أرضية شاغرة ومن الجنوب ذلك ،ومن الشرق الس ة الحديدية وواحات النخيل
ومن الغرب أراضي شاغرة.
التوسع العمراني في مقر الب دية محدود من الجهة الشرقية نظ ار لوجود النخيل و ذلك من الجهة الجنوبية الغربية
بسبب طبيعة اارضية ومش ة صعود الميا .
 حدود ب دية جامعة:
من الشمال :ب دية تندلة ومن الجنوب ب دية سيدي عمران ومن الشرق ب دية الرقيبة ومن الغرب ب دية الم اررة.
 المساحة :تب غ مساحة ب دية جامعة حوالي 780

م.2

 عدد الس ان :ب غ عدد س ان الب دية حوالي  51077نسمة.
يقع م ان نشاط المؤسسة في واية الوادي ،دائرة جامعة حي الجبل بجوار السوق الجديد.
الش ل رقم( :)4_2التقسيم ااداري لب ديات واية الوادي

المصدر :ب دية جامعة
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الفصل الثاني:

مخطط أعمال لمشروع مؤسسة معالجة وتحويل التمور

 التصميم الداخ ي ل مؤسسة :الش ل التالي يوضح تصميم المؤسسة
الش ل رقم( :)5_2التصميم الداخ ي لمشروع مؤسسة معالجة وتحويل التمور.

من اعداد الطالبة
 المساحة :م ان مخصص ل مشروع طوله 20م وعرضه 25م حيث قدرت المساحة ااجمالية ب:
20مل25م=250م2
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مخطط أعمال لمشروع مؤسسة معالجة وتحويل التمور

الفصل الثاني:
 التجهيزات الضرورية

تحتاج المؤسسة في بداية نشاطها الى مجموعة من التجهيزات والمتمث ة في:
الجدول رقم(:)9_2التجهيزات الضرورية ل مؤسسة
ال مية

سعر الوحدة

السعر ااجمالي

التجهيزات
الة فرم التمر

1

2400000.00

2400000.00

الة نزع النواة

1

1450000.00

1450000.00

الة لقطع العجينة

1

200000.00

200000.00

بساط الي

1

170000.00

170000.00

ضاغط العجينة

1

95000.00

95000.00

خزانة هربائية

1

200000.00

200000.00

Table de disposition

6

11000.00

66000.00

Transpalette 3 tonnes

1

60000.00

60000.00

Balances électronique

1

10000.00

10000.00

المجموع

/

/

4651000.00

المصدر :من اعداد الطالبة بناءا ع ى المعطيات المتحصل ع يها من السوق

 مست زمات اخرى
الجدول رقم( :)10_2مست زمات اخرى
التجهيزات

ال مية

Chaises

10

Bacs

200

سعر الوحدة

السعر ااجمالي

3000.00

30000.00

400.00

80000.00

Scotches a main

2

1000.00

2000.00

المجموع

/

/

112000.00

المصدر :من اعداد الطالبة بناءا ع ى المعطيات المتحصل ع يها من السوق
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مخطط أعمال لمشروع مؤسسة معالجة وتحويل التمور

الفصل الثاني:

الجدول رقم( :)11_2صور لبعض التجهيزات
االة

الصورة

بساط الي

آلة نزع النواة

آلة فرم التمر

Transpalette 3 tonnes

Balances électronique
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مخطط أعمال لمشروع مؤسسة معالجة وتحويل التمور

الفصل الثاني:
 التجهيزات الخاصة بالم تب

الجدول رقم( :)12_2التجهيزات الخاصة بالم تب
التجهيزات

السعر

الة طباعة

8000.00

م تب المدير

32000.00

م تب اامانة

30000.00

م يف هوائي

30000.00

المجموع

100000.00

المصدر :من اعداد الطالبة بناءا ع ى المع ومات المتحصل ع يها من السوق

 2جهاز مبيوتر م ية.
 تجهيزات غرفة التبريد
الجدول رقم( :)13_2تجهيزات غرفة التبريد
التجهيزات

المب غ

الباب 1,20*2,00

100000.00

مجمع S7 2DL AC

1100000.00

مبخرة SK B12

800000.00

المجموع

2000000.00

المصدر :من اعداد الطالبة بناءا ع ى المع ومات المتحصل ع يها من السوق
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الفصل الثاني:

مخطط أعمال لمشروع مؤسسة معالجة وتحويل التمور

 المراحل اانتاجية(عجينة التمر)
 )1عم ية الفرز :تفرز التمور يدويا و يستبعد التالف منها.
 )2الغسيل :في أحواض اسمنتية ثم يتم التجفيف ،تعرض التمر بعد الغسيل إلى أشعة الشمس في مساحات
مفتوحة المخصصة لذلك.
 )3فصل النوى :باستخدام الة تت ون من اسطوانتين مصنوعتين من الحديد غير قابل ل صدأ ي ون احداهما مزود
بس ا ين ذات سنون مدببة وعند دوران ل اسطوانة في اتجا مضاد لاسطوانة ااخرى يتمزق الجزء ال حمي من
الثمرة وتنفصل النواة وتتحرك حر ة اهت اززية ع ى سير خاص الى مقدمة الما ينة بعيدا عن الجزء ال حمي.
 )4عم ية الفرم  :يفرم الجزء ال حمي من التمور منزوعة النوى بمفارم تشبه مفارم ال حم العادية إا انها ا بر
حجما منها ويعاد فرمها مرة اخرى أو مرتين بغرض الحصول ع ى عجينة ناعمة متجانسة ،وبعدها تخرج
العجينة عن طريق القالب الموجود في اخر الم ينة بوزن غ ثم تسير العجينة ع ى بساط الي ليتم نزعها
 )5عم ية التعبئة والتغ يف  :يتم التعبئة بأ ياس من الباستيك بسعة  1غ ل عبوة مع تابة البيانات الخاصة
باإنتاج والشروط الصحية لاستخدام والتخزين.
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الفصل الثاني:

مخطط أعمال لمشروع مؤسسة معالجة وتحويل التمور

 الرسم التخطيطي لمراحل إنتاج عجينة التمر
الش ل رقم( :)6_2الرسم التخطيطي لمراحل إنتاج عجينة التمر
تمور صغيرة ومتوسط الجودة

غسيل

تجفيف

فصل النوى

تنعي بإعادة الفر مرة اخرى

تعبئ مع ضبط الوزن
المصدر :من اعداد الطالبة
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الفصل الثاني:

مخطط أعمال لمشروع مؤسسة معالجة وتحويل التمور

 الش ل النهائي ل عجينة

 المراحل اانتاجية (التمر المحشو)
 )1تشترى مباشرة دق ة نور منزوعة النواة.

 )2حشو التمر  :في هذ المرح ة يتم حشو التمر بال وز يدويا ،حيث يقوم العمال بخ ط ال وز المطحون مع ماء
الزهر والق يل من الس ر والق يل من الزبدة ال ينة حتى تت ون عجينة ،ثم يتم حشو التمر بالعجينة.
 )3عم ية التعبئة والتغ يف :يتم التعبئة بحجم 250غ في ع بة ثم يتم تغ يفها.
 الش ل النهائي ل تمر المحشو
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الفصل الثاني:


مخطط أعمال لمشروع مؤسسة معالجة وتحويل التمور

مية المواد ااولية المستعم ة في اانتاج
الجدول( :)14_2المواد ااولية الازمة

دق ة نور الصنف ااول(ل حشو) :ال مية بال ي و.
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الفصل الثاني:

مخطط أعمال لمشروع مؤسسة معالجة وتحويل التمور
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الفصل الثاني:

مخطط أعمال لمشروع مؤسسة معالجة وتحويل التمور

المصدر :من اعداد الطالبة

الطاقة اانتاجية لعجينة التمر:
بعد شراء التمر الصنف الثالث يتم نزع التالف منها ونزع النواة فينقص حجمها ب  %20وفي ااخير تصبح
ال مية ما ي ي:
1500(_1500ل 1200 =)%20غ
وع يه قدرت الطاقة اانتاجية ل مشروع بإنتاج  46.15غ في اليوم ،اي ما يقارب  1200غ في الشهر
و 13200غ في السنة.
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مخطط أعمال لمشروع مؤسسة معالجة وتحويل التمور

الفصل الثاني:
الوحدة بال ي وغرام

الجدول رقم ( : )15-2الطاقة اإنتاجية لعجينة التمر

المصدر :من اعداد الطالبة

الطاقة اانتاجية ل تمر المحشو
تحتوي الع بة ع ى 250غ من التمر المحشو حيث قدرت الطاقة اانتاجية ل مشروع بانتاج  61.53ع بة في
اليوم ،اي ما يقارب  1600ع بة في الشهر و17600ع بة في السنة.
ال مية :بالع بة
الجدول رقم( :)16_2الطاقة اانتاجية ل تمر المحشو

المصدر :من اعداد الطالبة
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مخطط أعمال لمشروع مؤسسة معالجة وتحويل التمور

الفصل الثاني:
دق ة نور الصنف الثالث(ل عجينة) :ال مية بال ي و
ااشهر

جانفي

فيفري

مارس

افريل

ماي

جوان

جوي ية

اوت

سبتمبر

ا توبر

نوفمبر

ديسمبر

المجموع

ال مية

1500

1500

1500

1500

1500

1500

1500

/

1500

1500

1500

1500

16500

السعر

60.00

60.00

60.00

60.00

60.00

60.00

60.00

/

60.00

60.00

60.00

60.00

60.00

القيمة

/ 90000.00 90000.00 90000.00 90000.00 90000.00 90000.00 90000.00



990000.00 90000.00 90000.00 90000.00 90000.00

ال وز مطحون :ال مية بال ي




ااشهر

جانفي

فيفري

مارس

افريل

ماي

جوان

جوي ية

اوت

سبتمبر

ا توبر

نوفمبر

ديسمبر

المجموع

ال مية

80

80

80

80

80

80

80

/

80

80

80

80

880

السعر

1750.00

1750.00

1750.00

1750.00

1750.00

1750.00

1750.00

القيمة

140000.00

140000.00

140000.00

140000.00

140000.00

140000.00

140000.00

/

1750.00

1750.00

1750.00

1750.00

1750.00

/

140000.00

140000.00

140000.00

140000.00

1540000.00
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مخطط أعمال لمشروع مؤسسة معالجة وتحويل التمور

الفصل الثاني:

 ماء الزهر :ال مية بال تر
ااشهر

جانفي

فيفري

مارس

افريل

ماي

جوان

جوي ية

اوت

سبتمبر

ا توبر

نوفمبر

ديسمبر

المجموع

ال مية

40

40

40

40

40

40

40

/

40

40

40

40

440

السعر

70.00

70.00

70.00

70.00

70.00

70.00

70.00

/

70.00

70.00

70.00

70.00

70.00

القيمة

280000

280000

280000

280000

280000

280000

280000

/

280000

280000

280000

280000

3080000

 الزبدة ال ينة :بال ي و
ااشهر

جانفي

فيفري

مارس

افريل

ماي

جوان

جوي ية

اوت

سبتمبر

ا توبر

نوفمبر

ديسمبر

المجموع

ال مية

20

20

20

20

20

20

20

السعر

220.00

220.00

220.00

220.00

220.00

220.00

220.00

/
/

20

20

20

20

220

220.00

220.00

220.00

220.00

220.00

القيمة

4400.00

4400.00

4400.00

4400.00

4400.00

4400.00

4400.00

/

4400.00

4400.00

4400.00

4400.00

48400.00

 الس ر المطحون
ااشهر

جانفي

فيفري

مارس

افريل

ماي

جوان

جوي ية

اوت

سبتمبر

ا توبر

نوفمبر

ديسمبر

المجموع

ال مية

15

15

15

15

15

15

15

/

15

15

15

15

165

السعر

120.00

120.00

120.00

120.00

120.00

120.00

120.00

/

120.00

120.00

120.00

120.00

120.00

القيمة

1800.00

1800.00

1800.00

1800.00

1800.00

1800.00

1800.00

/

19800.00 1800.00 1800.00 1800.00 1800.00
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مخطط أعمال لمشروع مؤسسة معالجة وتحويل التمور

الفصل الثاني:

 التعبئة والتغ يف
ااشهر

جانفي

فيفري

مارس

افريل

ماي

جوان

جوي ية

اوت

سبتمبر

ا توبر

نوفمبر

ديسمبر

المجموع

المب غ

2007300

2007300

2007300

2007300

2007300

2007300

2007300

/

2007300

2007300

2007300

2007300

22080300

ااجمالي

القيمة ااجمالية ل مواد ااولية
ا توبر

نوفمبر

ديسمبر

المجموع

ااشهر

جانفي

فيفري

مارس

افريل

ماي

جوان

جوي ية

اوت

سبتمبر

المب غ

30707300

30707300

30707300

30707300

30707300

30707300

30707300

/

337780300 30707300 30707300 30707300 30707300

ااجمالي

المصدر :من اعداد الطالبة

الطاقة اانتاجية لعجينة التمر:
بعد شراء التمر الصنف الثالث يتم نزع التالف منها ونزع النواة فينقص حجمها ب  %20وفي ااخير تصبح ال مية ما ي ي:
1500(_1500ل 1200 =)%20غ
وع يه قدرت الطاقة اانتاجية ل مشروع بإنتاج  46.15غ في اليوم ،اي ما يقارب  1200غ في الشهر و 13200غ في السنة.
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مخطط أعمال لمشروع مؤسسة معالجة وتحويل التمور

الفصل الثاني:

الوحدة :بال ي و
الجدول رقم( :)15_2الطاقة اانتاجية لعجينة التمر
ااشهر

جانفي

فيفري

مارس

افريل

ماي

جوان

جوي ية

اوت

سبتمبر

ا توبر

نوفمبر

ديسمبر

المجموع

ال مية

1200

1200

1200

1200

1200

1200

1200

/

1200

1200

1200

1200

13200

المصدر :من اعداد الطالبة

الطاقة اانتاجية ل تمر المحشو
تحتوي الع بة ع ى 250غ من التمر المحشو حيث قدرت الطاقة اانتاجية ل مشروع بانتاج  61.53ع بة في اليوم ،اي ما يقارب  1600ع بة في الشهر و17600ع بة في
السنة.
ال مية :بالع بة
الجدول رقم( :)16_2الطاقة اانتاجية ل تمر المحشو
ااشهر

جانفي

فيفري

مارس

افريل

ماي

جوان

جوي ية

اوت

سبتمبر

ا توبر

نوفمبر

ديسمبر

المجموع

ال مية

1600

1600

1600

1600

1600

1600

1600

/

1600

1600

1600

1600

17600

المصدر :من اعداد الطالبة
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مخطط أعمال لمشروع مؤسسة معالجة وتحويل التمور

الفصل الثاني:

المط ب الرابع :المخطط المالي معالجة وتحويل التمور.
أوا  :الهي ل التموي ي اأمثل ل مؤسسة :

سيتم تمويل المشروع عن طريق التمويل الثاثي الذي ي ون في ش ل قرض بدون فوائد يحدد تبعا لت فة

ااستثمار من طرف الو الة الوطنية لدعم تشغيل الشباب ،وهذ الصيغة تتضمن المساهمة الشخصية لصاحب
المشروع بنسبة  %2وقرض بدون فوائد تقدمه الو الة الوطنية لدعم تشغيل الشباب بنسبة  %28وقرض بن ي
بنسبة .%70

الجدول رقم :)17_2(:الهي ل التموي ي ل مؤسسة

المساهمات

نسبة المساهمة

المب غ

مساهمة صاحب المشروع

2%

180000.00

 ANSEJقرض

28%

2520000.00

قرض البنك

70%

6300000.00

المجموع

%100

9000000.00

المصدر :من اعداد الطالبة بمساعدة الو الة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب

ثانيا :هي ل ااستثمار
الجدول رقم ( :)18_2الهي ل ااستثماري
العنوان

المب غ

المب غ اإجمالي

مصاريف ال راء

0,00

0,00

مصاريف إعدادية

140256.00

140256.00

صندوق ال فالة المشتر ة

45128.00

لضمان القروض FG
تأمينات

45128.00

مصاريف أخرى

50000.00

معدات اانتاج

7815910.00

تجهيزات مح ية

7815910.00

تجهيزات مستوردة

0,00

0,00

معدات النقل

0,00

0,00

الصيانة

0,00

0,00

معدات وأدوات

0,00

0,00

7815910.00
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مخطط أعمال لمشروع مؤسسة معالجة وتحويل التمور

الفصل الثاني:
اثاث م تب

100000.00

100000.00

مصاريف التر يب

0,00

0,00

مصاريف التجهيز

0,00

0,00

رأس المال

943834.00

943834.00

المجموع

9000000.00

9000000.00

المصدر :من اعداد الطالبة بمساعدة الو الة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب

ثالثا :إهتاك القرض :
يتم توضيح إهتاك القرض الممنوح من طرف ل من الو الة الوطنية لدعم تشغيل الشباب والبنك في الجدول

التالي:

جدول رقم ( : )19_2مخطط تسديد القرض البنك
مخطط تسديد القرض الخاص بالبنك
مب غ القرض6300000.00 :

اسم المقرض :البنك

معدل الفائدة%0 :

فترة السماح 3 :سنوات
مدة التسديد 5 :سنوات
فترة التسديد

فترات التسديد :ل سداسي
القيمة المسددة من

المب غ ال ي

رأس المال المتبقي مب غ فائدة الفترة

2019/6/30

6300000.00

0

630000.00

630000.00

2019/12/30

5670000.00

0

630000.00

1260000.00

2020/6/30

5040000.00

0

630000.00

1890000.00

2020/12/30

4410000.00

0

630000.00

2520000.00

2021/6/30

3780000.00

0

630000.00

3150000.00

2021/12/30

3150000.00

0

630000.00

3780000.00

2022/6/30

2520000.00

0

630000.00

4410000.00

2022/12/30

1890000.00

0

630000.00

5040000.00

2023/6/30

1260000.00

0

630000.00

5670000.00

2023/12/30

630000.00

0

630000.00

6300000.00

المستحق

رأس المال

المسدد

المصدر :من اعداد الطالبة بمساعدة الو الة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب
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مخطط أعمال لمشروع مؤسسة معالجة وتحويل التمور

الفصل الثاني:

الجدول رقم( :)20_2مخطط تسديد القرض الخاص بansej
مخطط تسديد القرض الخاص ب ANSEJ
مب غ القرض2520000.00 :

اسم المقرضANSEJ :

معدل الفائدة%0 :

فترة السماح 8 :سنوات
مدة التسديد 5 :سنوات
فترة التسديد

فترات التسديد :ل سداسي

رأس المال المتبقي مب غ فائدة الفترة

القيمة المسددة من

المب غ ال ي

المستحق

رأس المال

المسدد

2024/6/30

2520000.00

0

252000.00

252000.00

2024/12/30

2268000.00

0

252000.00

504000.00

2025/6/30

201600000

0

252000.00

756000.00

2025/12/30

1764000.00

0

252000.00

1008000.00

2026/6/30

1512000.00

0

252000.00

1260000.00

2026/12/30

1260000.00

0

252000.00

1512000.00

2027/6/30

1008000.00

0

252000.00

1764000.00

2027/12/30

756000.00

0

252000.00

201600000

2028/6/30

504000.00

0

252000.00

2268000.00

2028/12/30

252000.00

0

252000.00

2520000.00

المصدر :من اعداد الطالبة بمساعدة الو الة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب

 البنك
قيمة الدفعة السداسية= قيمة القرض10/
قيمة الدفعة السداسية= .630000.00=10/ 6300000.00
Ansej 
قيمة الدفعة= .252000.00 =10/2520000.00
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مخطط أعمال لمشروع مؤسسة معالجة وتحويل التمور

الفصل الثاني:
رابعا :الميزانية اافتتاحية
اأصول

الخصوم

المبالغ

ااستثمارات

اأموال الخاصة

مصاريف تمهيدية

140256.00

معدات اإنتاج

7815910.00

تجهيزات م تبية

المبالغ

رأس المال الخاص

180000.00

100000.00

المخزونات

المادة اأولية

الحقوق

الصندوق والبنك

943834.00

المجموع

9000000.00

الديون

إعانات من طرف الدولة

6300000.00

قروض بن ية

2520000.00

المجموع

9000000.00

الجدول( :)21_2الميزانية اافتتاحية
المصدر :من اعداد الطالبة بمساعدة الو الة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب

توقعات المبيعات:
واإيرادات الخاصة بالمؤسسة تت ون من  :مبيعات المنتوج الرئيسي.
الجدول( :)22_2تقدير المبيعات
دينار جزائري

عدد اايام

النتيجة

بضاعة مباعة

286

0

0,00

انتاج مباع

286

7000

2002000.00

خدمات مقدمة

286

0

0.00

رقم ااعمال

2002000.00

المصدر :من اعداد الطالبة بمساعدة الو الة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب
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مخطط أعمال لمشروع مؤسسة معالجة وتحويل التمور

الفصل الثاني:

وسنوضح في الجدول التالي التقدم في المبيعات لمدة ثمانية سنوات ،حيث نجد ان قيمة اانتاج المباع في
اليوم الواحد هي 7000دج.
الجدول( :)23_2التقدم في المبيعات

المصدر :من اعداد الطالبة بمساعدة الو الة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب

خامسا :احتياجات المؤسسة وت اليفها:
 ت اليف المواد اأولية  :الجدول التالي يوضح ت اليف المواد اأولية
الجدول رقم( :)24_2ت اليف المواد ااولية

المصدر :من اعداد الطالبة بمساعدة الو الة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب
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الفصل الثاني:

مخطط أعمال لمشروع مؤسسة معالجة وتحويل التمور

 الخدمات :الجدول التالي يوضح ت اليف الخدمات التي تحتاجها المؤسسة
الجدول رقم( :)25_2ت اليف الخدمات

المصدر :من اعداد الطالبة بمساعدة الو الة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب
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الفصل الثاني:

مخطط أعمال لمشروع مؤسسة معالجة وتحويل التمور

 ت اليف أخرى :الجدول التالي يوضح ت اليف ااجور
الجدول رقم( :)26_2ت اليف ااجور

المصدر :من اعداد الطالبة بمساعدة الو الة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب

 المؤسسة ستتحمل مجموعة من المصاريف اإضافية وهي عبارة عن التزاماتها اتجا العمال من ضمان
ااجتماعي والتأمينات بإضافة لمصاريف الحم ة الدعائية.
الجدول رقم ( :)27-2نفقات المؤسسة

المصدر :من اعداد الطالبة بمساعدة الو الة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب
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الفصل الثاني:

مخطط أعمال لمشروع مؤسسة معالجة وتحويل التمور

 ااصول أربعة سنوات ااولى
الجدول رقم( :)28_2الميزانية الختامية

90

الفصل الثاني:

مخطط أعمال لمشروع مؤسسة معالجة وتحويل التمور

 الخصوم أربع سنوات اأول

91

الفصل الثاني:

مخطط أعمال لمشروع مؤسسة معالجة وتحويل التمور

 اأصول أربعة سنوات اأخير

92

مخطط أعمال لمشروع مؤسسة معالجة وتحويل التمور

الفصل الثاني:
 الخصوم ل سنوات اأربعة اأخيرة

المصدر :من اعداد الطالبة بمساعدة الو الة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب
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الفصل الثاني:

مخطط أعمال لمشروع مؤسسة معالجة وتحويل التمور

 جدول حسابات النتائج
الجدول رقم ( :)29-2جدول حسابات النتائج

المصدر :من إعداد الطالبة بمساعدة الو الة الوطنية لدعم و تشغيل الشباب

من خال جدول حسابات النتائج يم ن توضيح ما ي ي:
السيولة الصافية هي عبارة عن النتيجة اإجمالية لاستغال مضافا إليها ااهتاك94

الفصل الثاني:

مخطط أعمال لمشروع مؤسسة معالجة وتحويل التمور
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مخطط أعمال لمشروع مؤسسة معالجة وتحويل التمور

الفصل الثاني:

وسنوضح في الجدول التالي التقدم في المبيعات لمدة ثمانية سنوات ،حيث نجد ان قيمة اانتاج المباع في اليوم الواحد هي 7000دج.
الجدول( :)23_2التقدم في المبيعات
المصدر :من اعداد الطالبة بمساعدة الو الة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب

العا 1

العا 2

العا 3

العامل 4

العا 5

العا 6

العا 7

العا 8

بضاعة مباعة

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

انتاج مباع

2002000.00

2202200.00

2422420.00

2664662.00

2931128.20

3224241.02

3546665.12

3901331.63

خدمات مقدمة

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

رقم ااعمال

2002000.00

2202200.00

2422420.00

2664662.00

2931128.20

3224241.02

3546665.12

3901331.63

نسبة التطور

10%

10%

10%

10%

10%

10%

10%

10%

خامسا :احتياجات المؤسسة وت اليفها:
 ت اليف المواد اأولية  :الجدول التالي يوضح ت اليف المواد اأولية
الجدول رقم( :)24_2ت اليف المواد ااولية
المدة

العام 1

العام 2

العام 3

العام 4

العام 5

العام 6

العام 7

العام 8

مواد ولوازم مسته ة 140710.04 134009.56 127628.16 121550.63 115762.50 110250.00 105000.00 100000.00

نسبة التطور

%5

%5

%5

%5

%5

%5

%5

%5

المصدر :من اعداد الطالبة بمساعدة الو الة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب
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مخطط أعمال لمشروع مؤسسة معالجة وتحويل التمور

الفصل الثاني:

 الخدمات :الجدول التالي يوضح ت اليف الخدمات التي تحتاجها المؤسسة
الجدول رقم( :)25_2ت اليف الخدمات
المدة

العام 1

العام 2

العام 3

العام 4

العام 5

العام 6

العام 7

العام 8

خدمات

190000.00

197600.00

205504.00

213724.16

222273.13

231164.05

240410.61

250027.04

النقل

60000.00

62400.00

64896.00

67491.84

70191.51

72999.17

75919.14

78955.19

اايجار ومصاريف

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

اايجار

الصيانة،

50000.00

52000.00

54080.00

56243.20

58492.93

60832.95

63265.95

65796.59

التحصيات
الخدمات ااخرى

20000.00

20800.00

21632.00

22497.28

23397.17

24333.06

25306.38

26318.64

نسبة التطور

4,00%

4,00%

4,00%

4,00%

4,00%

4,00%

4,00%

4,00%

المصدر :من اعداد الطالبة بمساعدة الو الة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب

88

مخطط أعمال لمشروع مؤسسة معالجة وتحويل التمور

الفصل الثاني:
 ت اليف أخرى :الجدول التالي يوضح ت اليف ااجور

الجدول رقم( :)26_2ت اليف ااجور
العام 1

العام 2

العام 3

العام 4

العام 5

العام 6

العام 7

العام 8

المواضيع
اأجور المرتبطة

240000.00

244800.00

249696.00

254689.92

259783.72

264979.39

270278.98

275684.56

المستخدمين بأجر

226800.00

231336.00

234962.72

240681.97

245495.61

250405.53

255413.64

260521.91

التطور السنوي

2,00%

2,00%

2,00%

2,00%

2,00%

2,00%

2,00%

2,00%

ت اليف الموظفين

466800.00

476136.00

485658.72

495371.89

505279.33

515384.92

525692.62

536206.47

المصدر :من اعداد الطالبة بمساعدة الو الة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب

 المؤسسة ستتحمل مجموعة من المصاريف اإضافية وهي عبارة عن التزاماتها اتجا العمال من ضمان ااجتماعي والتأمينات بإضافة لمصاريف الحم ة الدعائية
الجدول رقم( : )27_2نفقات المؤسسة
المواضيع

العام 1

العام 2

العام 3

العام 4

العام 5

العام 6

العام 7

العام 8

التأمينات

45128.00

40615.20

36553.68

32898.31

29608.48

26647.63

23982.87

21584.58

اقتطاعات الضمان

22050.00

22050.00

22050.00

22050.00

17640.00

13230.00

8820.00

4410.00

مصاريف اخرى

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

المجموع

117178.00

62665.20

5860368

54948.31

47248.48

39877.63

32802.87

25994.58

المصدر :من اعداد الطالبة بمساعدة الو الة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب

 ااصول أربعة سنوات ااولى
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مخطط أعمال لمشروع مؤسسة معالجة وتحويل التمور

الفصل الثاني:

الجدول رقم( :)28_2الميزانية الختامية
العام ااول

ااصول
-2
ااستثمارا
المصاريف
التم يدي
معدا اانتاج

الخام

اهتا ات

العام الثاني
اهتا ات

اإجمالي

الخام

7234023.80

1 8056166.00
العام

1644284.40

26411881.60
العام

8056166.00

2466426.60

140256.00

28051.20

112204.80

140256.00

56102.40

84153.60

140256.00

84153.60

56102.40

7815910.0

781591.00

7034319.00

7815910.00

1563182.00

6252728.00

7815910.00

2344773.00

5471137.00

822142.20
8056166.00
الخصوم

اإجمالي

الخام

العام الثالث
اهتا ات

العام الرابع

العام 3

اإجمالي

الخام

اهتا ات

8056166.00

3288568.80

4767597.20

140256.00

112204.80

28051.20

7815910.00

3126364.00

4689546.00

5589739.40
العام 4

ااجمالي

0

تجهيزات

100000.00

12500.00

87500.00

100000.00

25000.00

75000.00

100000.00

37500.00

62500.00

100000.00

50000.00

50000.00

م تب
 -3مخزونا

0,00

0,00

0,00

0,00

-4المدينون

2071856.00

3126775.00

4150522.00

5146980.09

الصندو
البن

621556.80

938032.50

1245156.60

1544094.03

1450299.20

2188742.50

2905365.40

3602886.06

المجموع

9305879.80

9538656.60

970261.40

9914577.29

 الخصوم أربع سنوات الولى
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الفصل الثاني:
 1ر-أس المال الخاص

مخطط أعمال لمشروع مؤسسة معالجة وتحويل التمور
180000.00

180000.00

180000.00

180000.00

نتائج رهن التخصيص
-5ديون ااستثمار
قروض بن ية

6300000.00

6300000.00

6300000.00

6300000.00

قرض) (ansej

2520000.00

2520000.00

2520000.00

2520000.00

ديون الموردون
ديون قصيرة المدى

0,00

0,00

0,00

0,00

ديون ااستغال

0,00

0,00

0,00

0,00

النتيجة

305879.80

538656.60

740261.40

914577.29

المجموع

9305879.80

9538656.60

9740261.40

9914577.29

91
العام الخامس

العام السادس

العام السابع

العام الثامن

مخطط أعمال لمشروع مؤسسة معالجة وتحويل التمور

الفصل الثاني:
الخام

اهتا ات

اإجمالي

الخام

اهتا ات

اإجمالي

الخام

اهتا ات

اإجمالي

الخام

اهتا ات

اإجمالي

ااستثمارات

8056166.00

4110711.00

3945455.00

7915910.00

4764546.00

3151364.00

791591.00

5558637.00

2357273.00

7915910.00

6352728.00

1563182.00

المصاريف

140256.00

140256.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

ااصول

التمهيدية
معدات اانتاج

7815910.00

3907955.00

3907955.00

7815910.00

4689546.00

3126364.00

7815910.00

5471137.00

2344773.00

7815910.00

6252728.00

1563182.00

تجهيزات م تب
مخزونات

0.00

0.00

0.00

0.00

المدينون

4946547.71

5348574.74

2862727.00

2396818.00

الصندوق

1483964.31

1604572.42

858818.10

719045.40

البنك

3462583.40

3744002.32

2003908.90

1677772.60

المجموع

8892002.71

8499938.74

5220000.00

3960000.00

 ااصول أربعة سنوات ااخيرة
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مخطط أعمال لمشروع مؤسسة معالجة وتحويل التمور

الفصل الثاني:
 الخصوم ل سنوات ااربعة ااخيرة
العام 5

الخصوم
رأس المال الخاص

180000.00

العام 6
180000.00

العام 7
180000.00

العام 8
180000.00

نتائج رهن التخصيص
ديون ااستثمار
قروض بن ية

5040000.00

3780000.00

2520000.00

1260000.00

قرض ()ansej

2520000.00

2520000.00

252000.00

2520000.00

ديون الموردون
ديون قصيرة المدى

0.00

0.00

0.00

0.00

ديون ااستغال

0.00

0.00

0.00

0.00

النتيجة

1152002.71

2019938.74

0.00

0.00

المجموع

8892002.71

8499938.74

5220000.00

3960000.00

المصدر :من اعداد الطالبة بمساعدة الو الة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب

93

مخطط أعمال لمشروع مؤسسة معالجة وتحويل التمور

الفصل الثاني:
 جدول حسابات النتائج

الجدول رقم( :)29_2جدول حسابات النتائج
ANNEE 1

ANNEE 2

ANNEE 3

ANNEE 4

ANNEE 5

ANNEE 6

ANNEE 7

ANNEE 8

بضاعة مباعة
بضاعة مسته ة
الهامش ااجمالي

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

انتاج مباع

2002000.00

2202200.00

2422420.00

2664662.00

2931128.20

3224241.02

3546665.12

3901331.63

مواد ولوازم مسته ة

100000.00

105000.00

110250.00

115762.50

121550.63

127628.16

134009.56

140710.04

خدمات

190000.00

197600.00

205504.00

213724.16

222273.13

231164.05

240410.61

250027.04

نقل

60000.00

62400.00

64896.00

67491.84

70191.51

72999.17

75919.14

78955.91

ايجار ومصاريف اايجار

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

الصيانة ،التحصيات

50000.00

52000.00

54080.00

56243.20

58492.93

60832.65

63265.95

65796.59

الخدمات ااخرى

20000.00

20800.00

21632.00

22497.28

23397.17

24333.06

25306.38

26318.64

القيمة المضافة

1712000.00

1899600.00

2106666.00

2335175.34

2587304.45

2865448.81

3172244.94

3510594.55

466800.00

476136.00

485658.72

495371.89

505279.33

515384.94

525692.62

53606.47

مصاريف مخت فة

117178.00

62665.20

58603.68

54948.31

47248.48

39877.63

32802.87

25994.58

تأمينات

45128.00

40615.20

36553.68

32898.31

29608.48

26647.63

23982.87

21584.58

مصاريف اخرى

72050.00

22050.00

22050.00

22050.00

17640.00

13230.00

8820.00

4410.00

الضرائب و الرسوم

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

الرسم ع ى النشاط المهني

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

الرسوم الجمر ية

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

الضرائب و الرسوم ااخرى

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ااعباء المالية

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ااهتا ات

822142.20

822142.20

822142.20

822142.20

822142.20

822142.20

822142.20

822142.20

اعباء المستخدمين
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الفصل الثاني:
مصاريف ااستغال

1406120.20

1360943.40

1366404.60

1372462.41

1374670.01

1377404.75

1380637.69

1384343.25

النتيجة ااجمالية لاستغال

305879.80

538656.60

740261.40

962712.93

1212634.44

1488044.06

1791607.26

2126251.30

الضريبة ع ى الدخل و اارباح

0,00

0,00

0,00

48135.65

60631.72

74402.20

89580.36

106312.57

النتيجة الصافية لاستغال

2019938.74

1702026.89

1413641.86

1152002.71

1413641.86

1702026.89

1702026.89

2019938.74

السيولة الصافية

1128022.00

1360798.80

1562403.60

1736719.49

1974144.91

2235784.06

2524169.09

2842080.94

السيولة ااجمالية

1128022.00

2488820.80

4051224.40

5787943.89

7762088.80

9997872.86

12522041.95

15364122.89

السيولة الحالية

1054226.17

1188574.37

1275386.74

1324934.98

1407538.04

1594083.13

1799697.68

2026364.43

القييمة الحالية الصافية

2670805.55

المصدر :من اعداد الطالبة بمساعدة الو الة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب

من خال جدول حسابات النتائج يم ن توضيح ماي ي:
_ السيولة الصافية هي عبارة عن نتيجة ااجمالية لاستغال مضافا اليها ااهتاك.
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الفصل الثاني:

مخطط أعمال لمشروع مؤسسة معالجة وتحويل التمور

خاصة الفصل
في ختام هذا الجزء ن ون قد وضحنا شيئا من الغموض من خال توضيح اإجراءات المتبعة في مخطط
ااعمال الخاص بمؤسسة معالجة وتحويل التمور ،وهذا في إطار الو الة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب ،و ذلك
تطرقنا الى مخت ف الجوانب التي يتط بها المخطط من الدراسة التنظيمية والسوقية ،الى اعداد المخطط اانتاجي
و ذلك توقع رقم ااعمال من خال المعطيات المتوفرة ،وفي ااخير توص نا الى ااهمية التي ي عبها مخطط
ااعمال في انشاء مؤسسة من اجل التعرف ع ى النجاح او الفشل.
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خاتمة عامة
خاتمة عامة
في ضوء ما تقدم يم ن القول أن مخطط اأعمال هو أداة استراتيجية ومرآة عا سة لما في المؤسسة ،فنجد فيه
الدراسة التسويقية والدراسة اانتاجية ،والتنظيمية ،والدراسة المالية ،بغية الوصول الى اأهداف المخططة من
خال الموارد المتاحة والوسائل المستخدمة.
ت من أهميته في:
 هو وثيقة عم ية تبرز خصائص المشروع ااقتصادية والفنية والمالية.
 يعد بمثابة وسي ة إقناع لأطراف الممولة ل مشروع.
 وع يه فإن إعداد وتنفيذ مخطط اأعمال سواء تع ق اأمر بإنشاء مؤسسة جديدة أو إدخال جم ة من
التعديات التنظيمية بالنسبة ل مؤسسة القائمة ،يتط ب عدة ق اررات تتوقف ع ى مدى دقة المع ومات المتحصل
ع يها بالنسبة لوضعية السوق ،المنافسة ،الزبائن...الخ باإضافة الى إم انيات المؤسسة البشرية والمادية.
وبعد معالجتنا لمخت ف جوانب الموضوع تبين لنا ما ي ي:
 تساهم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في تحقيق التنمية ااقتصادية وااجتماعية ،وهدا لقدرتها المتميزة ع ى
توفير مناصب الشغل وخ ق الثروة مما يساعد ع ى تجاوز عقبتين رئيسيتين تعاني منها الجزائر ،وهما البطالة
والفقر وذلك من خال توسيع النسيج الصناعي والخدمي ،وقدرتها ع ى اابت ار والتخصص في مجاات متعددة
 مخطط ااعمال هو وثيقة ت خص بطريقة عم ية ااستراتيجية التي ستتبعها المؤسسة او باعث المشروع،
لب وغ أهداف مضبوطة بوسائل بشرية وتقنية ومالية محددة ،حيث يساعد ع ى التنبؤ بما يم ن أن يحققه المشروع
من نجاح ،ويبين احتماات نجاح هذا المشروع في حدود مجموعة من البيانات واأساليب التي تتبع في اجراء
الدراسة.
 /1نتائج الدراسة:
توص نا من خال بحثنا الى النتائج النظرية والتطبيقية التالية:
 النتائج النظرية:
 إن مخطط اأعمال هو وثيقة هو بمثابة توضيح ل مسار ااستراتيجي سواء تع ق اأمر ببداية النشاط أو أثناء
حياة المؤسسة ،هذا من جهة ،ومن جهة أخرى توصيل هذا المسار ااستراتيجي لمخت ف اأطراف ااخدة
(أصحاب المصالح) ،من أجل إقناع وزيادة ثقتهم في المشروع.
 مخطط اأعمال له أهمية بيرة ،فهو يوضح لنا مدى نجاح أو فشل المشروع.
 يدرس لنا المشروع من الف رة حتى التجسيد ع ى أرض الواقع.
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 يساعد مخطط ااعمال ع ى التعرف ع ى الجهات الممولة ل مشروع.
 من أهم نتائج المحاور الرئيسية لمخطط اأعمال:
 يعتبر المخطط التسويقي من أهم الجوانب في مخطط اأعمال ،وذلك لنتيجة التغير ال بير في ميول وأذواق
المسته ين لصالح الس ع والخدمات.
 يعد المخطط اإنتاجي الر يزة في المؤسسة ،فهو وسي ة المؤسسة في إنشاء القيمة من خال استثمار العوامل
المادية والبشرية في العم ية الخدمية.
 المخطط المالي له دور فعال في ضمان استم اررية المؤسسات وتح يل انحرافاتها.
 النتائج التطبيقية:
التنظيمي والتسويقية واإنتاجية والدراسة المالية
ة
بعد إنجاز مخطط اأعمال ل مشروع والذي تضمن الدراسة
توص نا إلى أن المشروع ذو مردودية اقتصادية.
 /2التوصيات وااقتراحات:
 تسهيل عم ية الحصول ع ى قروض حيث يمثل هذا أ بر عائق.
 البحث عن أنشطة اقتصادية تم ك فيها الجزائر ميزة تنافسية مقارنة مع الب دان ااخرى ،والعمل ع ى تشجيعها
وتطويرها وتسخير الموارد المالية الازمة لها ،حتى ا تضيع الموارد في قطاعات غير مربحة.
 توفير توفير دليل يساعد المستثمر في اتباع الدراسات الواجب القيام بها ع ى الشروع قبل تنفيذ .
 تعميم الثقافة التسييرية لدى المستثمرين.
 دعم ثقافة المبادرة والحث ع ى التف ير في عمل المستقبل.
 /3أفاق الدراسة:
 إعداد مخطط اأعمال لمث جات التمور.
 إعداد مخطط اأعمال لمشروبات غازية من التمور.
 إعداد مخطط اأعمال لمادة حول المستشفيات من التمور.
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قائمة المراجع
ال تب بالعربية
 )1إلياس بن سامي ،يوسف قريشي،

التسيير المالي( اإدارة المالية ) ،دار وائل ل نشر ،ط

 ،1عمان،

ااردن.2006،
 )2أمين السيد أحمد لطفي ،دراسة جدوى المشروعات ااستثمارية  ،الدار الجامعية ،البراهيمية ،اإس ندرية،
مصر.2005،
 )3إياد عبد الفتاح النسور ،إستراتيجيات التسويق(مدخل نظري و مي)  ،دار صفاء ل نشر والتوزيع ،ط ،1
عمان ،اأردن.2012 ،
 )4بال خ ف س ارنة ،الريادة و إدارة اأعمال ،دار الميسرة ل نشر و التوزيع و الطباعة ط 1اأردن . 2008
 )5بن عنتر عبد الرحمان ،إدارة اانتاج في المنشئات الخدمية والصناعية (مدخل تح ي ي)،

دار اليازوري

الع مية ل نشر والتوزيع ،ط ،1ااردن.2011 ،
 )6ثامر ياسر الب ري ،استراتيجيات التسويق ،دار اليازوري الع مية ل نشر والتوزيع ،اأردن.2008 ،
 )7جهاد عبد اه عفانه ،قاسم موسى أبو عيد ،إدارة المشاريع الصغيرة  ،دار اليازوري الع مية ل نشر و التوزيع،
الطبعة العربية ،عمان ،اأردن.2004 ،
 )8حسين محمود حريم ،تصميم المنظمة(الهي ل التنظيمي واجراءات العمل ) ،دار الحامد ل نشر والتوزيع ،ط ،2
اأردن ،2000 ،ص .49-45
 )9حميد الطائي وآخرون ،اأسس الع مية ل تسويق الحديث(مدخل شامل) ـ دار اليازوري الع مية ل نشر والتوزيع،
الطبعة العربية ،عمان ،اأردن.2007 ،
 )10خالد محمد بني حمدان ،وائل محمد إدريس،

اإستراتيجية والتخطيط ااستراتيجي  ،دار اليازوري الع مية

ل نشر والتوزيع ،اأردن.2009 ،
 )11ز ريا عزام وآخرون ،مبادئ التسويق الحديث(بين النظرية والتسويق)

 ،دار الميسرة ل نشر والتوزيع

والطباعة ،ط ،1عمانـ اأردن.2008 ،
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 )12زياد رمضان ،محمود الخاي ة ،التح يل والتخطيط المالي  ،الشر ة العربية المتحدة ل تسويق والتوريدات،
ط ،1القاهرة ،مصر.2013،
 )13زيد منير عبوي ،التنظيم اإداري( مبادئه وأساسياته) ،دار أسامة ل نشر والتوزيع ،دار المشرق الثقافي،
ط ،1عمان ،اأردن.2006 ،
 )14طاهر محسن منصور الغالبي ،إدارة واستراتيجية منظمات اأعمال المتوسطة والصغيرة  ،ط ،1دار وائل
ل نشر والتوزيع ،اأردن.2009 ،
 )15عبد الستار محمد الع ي ،التخطيط والسيطرة ع ى اانتاج والعم يات  ،دار الميسرة ل نشر والتوزيع والطباعة،
ط ،1عمان ااردن.2007 ،
 )16عبد الغفار حنفي ،أساسيات التح يل المالي ودراسات الجدوى  ،الدار الجامعية ،اإبراهيمية ،اإس ندرية،
مصر.2004 ،
 )17عدنان تايه النعيمي ،التح يل والتخطيط المالي(اتجاهات معاصرة ) ،دار اليازوري الع مية ل نشر والتوزيع،
عمان ،اأردن.2008،
 )18ع ي فاح الزغبي ،التسويق السياحي(مدخل صناعة السياحة والضيافة)،

دار الميسرة ل نشر والتوزيع

والطباعة ،ط ،1عمان ،اأردن.2013 ،
 )19فر وس محمد ،الموازنات التقديرية(أداة فعالة ل تسيير) ،ديوان المطبوعات الجامعية ،الجزائر.2001 ،
 )20اظم جاسم العيساوي ،دراسات الجدوى ااقتصادية وتقييم المشروعات(تح يل نظري وتطبيقي)،

دار

المناهج ل نشر والتوزيع ،ط ،1عمان ،اأردن.2011،
 )21محمد بوتين ،المحاسبة العامة ،ديوان المطبوعات الجامعية،ط ،1الجزائر.1998 ،
 )22محمد جاسم الصميدعي ،إستراتيجية التسويق(مدخل مي وتح ي ي) ،دار الحامد ل نشر والتوزيع ،ط ،1
عمان ،اأردن.2000 ،
 )23محمد عبيدات ،استراتيجيات التسويق  ،الشر ة العربية المتحدة ل تسويق والتوريدات بالتعاون مع جامعة
القدس المفتوحة ،ط ،1القاهرة ،مصر.
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 )24محمد فريد الصحن ،نبي ة عباس ،مبادئ التسويق ،الدار الجامعية ،مصر.2004 ،
 )25موسى ال وزي ،الهي ل التنظيمي واجراءات العمل ،دار وائل ل نشر والتوزيع ،ط ،2اأردن.
 )26مؤيد عبد الحسين الفضل ،تخطيط ومراقبة اإنتاج(منهج مي مع حالة دراسية)  ،دار المريخ ل نشر،
الرياض ،المم ة العربية السعودية.2007 ،
 )27نبيل جواد ،التسويق في خدمة المشروع  ،مجد المؤسسة الجامعية ل دراسات والنشر والتوزيع ،ط ،1بيروت،
لبنان.2008 ،
 )28نموشي أمال ،مبادئ التسويق ،مستوى جامعي ،دار هومة ل طباعة والنشر والتوزيع ،الجزائر.2011 ،
 )29يحه عيسى وآخرون ،تح يل السوق ،دار الخ دونية ل نشر والتوزيع ،ط ،1الجزائر.2007 ،

ال تب بالفرنسية
- Michal Coster, Entrepreneuriat, Pearson Education, Paris, France, 2009
الم تقيات
 )1براهيمي نوال ،السيرورة المقاواتية من توليد اأف ار إلى مخطط اأعمال ،اأيام الع مية الدولية الثالثة
حول المقاواتية ( فرص وحدود مخطط اأعمال :اإعداد والتنفيذ) ،ية الع وم ااقتصادية والتجارية وع وم
التسيير ،جامعة محمد خيضر ،بس رة ،الجزائر 19/18/17،أفريل.2012 ،
 )2برحومة عبد الحميد وبوطرفة صبرينة  ,دور نظم المع ومات في إعداد و تنفيذ مخطط اأعمال في
المؤسسة ،اأيام الع مية الدولية الثالثة حول المقاواتية (فرص و حدود مخطط اأعمال اإعداد و التنفيذ) ,ية
الع وم ااقتصادية و التجارية و ع وم التسيير ,جامعة محمد خيضر بس رة ،الجزائر19,18,17,افريل .2012
 )3بن عابد مختار و بوهنة ع ي  ,مخطط أعمال تجهيز القطاعات الصحية مقاربة بين فعالية اأداء و
النظامية الميزانية و القانونية  ،اأيام الع مية الدولية الثالثة حول المقاواتية ( فرص وحدود مخطط اأعمال
اإعداد والتنفيذ) ,ية الع وم ااقتصادية والتجارية وع وم

التسيير ،جامعة محمد خيضر بس رة،

الجزائر 19_18_17,أفريل. 2012
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،

 )4جاب محمد ,اإطار ااستعمالي لمخطط اأعمال و مساهمته في بعض العم يات ااستثنائية ل مؤسسة
اأيام الع مية الدولية الثالثة حول المقواتية (فرص و حدود مخطط اأعمال اإعداد و التنفيذ) ،ية الع وم
ااقتصادية والتجارية وع وم التسيير ،جامعة محمد خيضر بس رة ،الجزائر 19_18_17 ،أفريل.2012

 )5شوقي جباري ،شرقي خ يل ،مخطط اأعمال التفاع ي آلية فعالة لمرافقة عم يات بعث المشروعات الصغيرة
والمتوسطة ،اأيام الع مية الدولية الثالثة حول المقاواتية (فرص وحدود مخطط اأعمال :اإعداد والتنفيذ) ،ية
الع وم ااقتصادية والتجارية وع وم التسيير ،جامعة محمد خيضر بس رة ،الجزائر  19/18/17أفريل .2012
 )6ع ي فاح الزغبي ،مخطط اأعمال مدخل استشاري في تطوير اأداء المؤسسي في عصر ما بعد
الصناعة في منظمات اأعمال  ،اأيام الع مية الدولية الثالثة حول المقاواتية (فرص وحدود مخطط اأعمال:
اإعداد والتنفيذ) ،ية الع وم ااقتصادية والتجارية وع وم التسيير ،جامعة محمد خيضر بس رة ،الجزائر،
 19/18/17أفريل .2012
 )7قبة فاطمة ،الحاضنة آلية لضمان نجاح مخطط اأعمال ،اأيام الع مية الدولية الثالثة حول المقاواتية
(فرص وحدود مخطط اأعمال :اإعداد والتنفيذ)  ،ية الع وم ااقتصادية والتجارية وع وم التسيير ،جامعة محمد
خيضر ،بس رة ،الجزائر 19/18/17 ،أفريل.
 )8لطرش الطاهر ،مخطط اأعمال عناصر اأساسية وحدود أهميته في مسار إنشاء المؤسسات الصغيرة
والمتوسطة في الجزائر  ،اأيام الع مية الدولية الثالثة حول المقاواتية(مخطط اأعمال :فرص وحدود مخطط
اأعمال ،الف رة ،اإعداد ،التنفيذ) ،ية الع وم ااقتصادية ،التجارية وع وم التسيير ،بس رة ،الجزائر19/18/17،
أفريل .2012
 )9مراد إسماعيل ،ش غاف بن أعمر ،أهمية مخطط اأعمال التسويقي ل مؤسسات الصغيرة والمتوسطة ،اأيام
الع مية الدولية الثالثة ل مقاواتية تحت عنوان :فرص وحدود مخطط اأعمال ،الف رة ،اإعداد ،والتنفيد ،ية
الع وم اإقتصادية ،التجارية ،وع وم التسيير ،جامعة محمد خيضر ،بس رة ،الجزائر،

 18-17-16افريل

.2012
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