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من سلك طريقـا طلب فيه علما سلك هللا له به طريق الجنة  إن    ﴿  

و ان العالم ال يستغفر   المالئكة لتضع اجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع ،  

الماء إن فضل العالم علىله من في السموات و االرض و الحيتان في جوف    

العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب ، وإن العلماء ورثة    

وإن االنبياء لم يورثوا دينارا و ال درهما و انما ورثوا العلم  . االنبياء    

﴾ فمن أخذه أخذ بحض وافر  

.في صحيحه  حديث رواه الترمذي و ابن حيان  

اللهم بنورك اهتدينا و بفضلك إستعنا ، و في كنفك أصبحنا و امسينا ، ﴿   

 انــــت األول و انت االخر ، فـال شيء بعدك ، 

﴾لك الشكر و حدك    

ربي ال تدعني أصاب بالغرور إذا نجحت و ال  ﴿   

  ﴾النجاح    هو التجارب  التي تسبق أصاب بالياس إذا فشلت ، بل ذكرني دائمابأن الفشل

 
 

 
 



 أهدي هذا العمل إلى رسولنا وقدوتنا رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص
حريرا ، و   أهديكم سالما لو رفع إلى السماء لكان قمرا منيرا ، و لو نزل إلى األرض لكساها سندسا و  

 لو مزج بماء البحر لصار فراتا عذبا سلسبيال

إليك يا من علمتني معنى الحياة    إلى التي بقـلم حبها اجتهدت و صوت دعائها في الدجى نجحت ،

 و مغزى النجاح و جوهر التحدي ، و لذة االنتصار

 إلى صاحبة النبع الذي ال ينضب نوره و الحب الذي ال ينتهي عطاؤه

. . . .مني لك نجاحـي أمـي األولى والثانية  

أن الحياة    إلى من تسجد له كلماتي و تنحني له أحاسيسي إلى الرجل الذي ال يتكرر إلى من علمني

 كفـاح و وراء كل تعب نجاح

. . .إلى الذي أظلني بظله و رسم طريق علمي بما ال يصح ألحد أن يتجاوزه    

إليك أبي. . . إليك يا تاج رأسي و عنوان نجاحي    

 إلى الذين ذاقوا الحلوة و المرة معي و الذين رافقوني في هذه الحياة

  أختي الغالية  ايمان  :إلى توئم روحي

الطاهر ،حسام ،دمحم  دمحم:وانيإلى إخ  

 إلى العزيزتين  التين كانتا معي طيلة إنجاز هذا العمل عائشة وهاجر

إلى العزيزات على قـلبي سامية ، نور الهدى ،سمية، نسرين،لبنى، ل، لبنى ،ب ،مشرية ،ليلى  

  وإلى كل من نسيهم قـلمي لكن لم ينساهم قـلبي أهدي هذا العمل،ثريا،جارتنا  ،صباح،

 ، وإلى كل من يعرف خولةوكل من ساعدني لو بكلمة طيبة وجيراني في الحي  أقربائيإلى جميع  

 

 

العلوم االقتصادية و    2014/2015و إلى كل الزمالء و الزميالت تخصص المقـاوالتية  

              التجاريةوعلوم التسيير

  

 أهديهم نجاحي هذا



 ملخص الدراسة

 

  : ملخص

ان  انشاء مشار�ع اسثتمار�ة شيء مهم ، إال أن نجاحها و�قائها واستمرارها أكثر أهم�ة لحاملي المشار�ع   

والسلطات العموم�ة ، لذلك )ان من الضرور0 وضع مخط. واضح للمشروع من بلورة الف)رة إلى إنطالقه 

  .و)ذا الهدف المراد تحق�قه

  .مرجعي والذ0 یوضح ف�ه المعلومات �صورة واضحة ودق�قة و�عرف مخط. األعمال على أنه ملف 

أداة ضرور�ة للتخط�. الجید لكل مراحل المشروع، إذ �م)نه  :أنه ه �م)ن القول أن مخط. األعمالوعل�

للحصول على التمو�ل الخاص �المشروع، �حیث  القناع لالمساعدة و أن �)ون أداة تستعمل تقد�م 

لألطفال �مدینة جامعة وال�ة الواد0 في اطار الو)الة ع حد�قة ألعاب مخط. لمشرو  ساعدني في إنشاء

الوطن�ة لدعم تشغیل الش�اب، �طر�قة جیدة من خالل م)وناته المتعددة )المخط. التنظ�مي، واإلنتاجي، 

والتسو�قي، والمالي ، )ذلك التح)م �صفة علم�ة موضوع�ة في إنشاء المشروع، ألن استعمال المخط. 

نع)س على مدI ضمان نجاحه واستمراره وذلك من خالل الصورة المستقبل�ة التي �عطیها �ش)ل جید ی

  .مخط. االعمال 

. ف)رة ،المقاولشروع، المقاوالت�ة، ، المألعمالمخط. ا: الكلمات المفتاح�ة   

Résumé : 

    La création et  établissement de  projets d’investissements devient de plus en plus 

important. Cependant la garantie de  la  continuité de ces projets constitue le but principal 

auprès  les Cefs des  projets.  

 A cet effet la mise en place d’un plan bien précis  est indispensable dés le début de l’idée et 

jusqu'à sa concertation.  

Le business plan de  projet est connu comme un fichier de référence permettant de spécifier 

toutes les informations d’une manière claire et lucide. Et pour cela on peut dire que le plan de 

projet est un utile nécessaire pour bien planifier les étapes du projet, il nous permet aussi de 

l’utiliser comme un outil de négociation a fin d’établer des projets ci  tout entre autre et à titre 

d’exemple un jardin de jeux d’enfants. 

En fait un plan est composé d’un schéma organisationnel, productif et financière ce qui 

permet de sien contrôler et suivre le projet ce qui ref… à longe terme les réussites, la 

continuité de ce projet.  

Les mots clés : business plan , entrepreneuriat, projet, idée, entrepreneur  
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  26  )التحلیل الداخلي ( نقا$ القوة والضعف  ) 2 – 1( 

  41  ملخص حول المعلومات العامة للمشروع حیوض  ) 1  - 2(

  48  ال0شر/ة وتكال-فهایوضح احت-اجات المشروع من الموارد   ) 2 - 2( 

  49  جدول یوضح احصائ-ات س7ان وأطفال في الوال-ة  ) 3 - 2( 

  51  جدول یبین سلسلة منتجات األلعاب   ) 4 - 2( 

  54  جدول یوضح طر/قة التور/ج للمشروع   )5 -  2(

  56  جدول یبین آالت ومعدات المشروع   ) 6-  2 (          

  57  الالمة للمشروعالت جدول یوضح اآل  )  7- 2(        

  58  ق-مة االستثمار      )8 - 2 (   

  59  ه-7ل تمو/ل المشروع   ) 9- 2 (    

  61  جدول تسدید القرض البنك       )10 - 2(            

  ANSEJ  62جدول تسدید القرض الو7الة       ) 11- 2(            

  63  اهتالك معدات االنتاج     )12 - 2(   

  63  اهتالك االجمالي للمعدات والتجهیزات   ) 13 - 2(   

  64  المیزان-ة االفتتاح-ة   ) 14 - 2(    

  65  رقم االعمال المتوقع   ) 15 - 2(    

  66  سنوات  8رقم األعمال المتوقع ل  ) 16 - 2(   

  67  تكالیف المواد األول-ة   ) 17 - 2(     

  68  تكالیف الخدمات   ) 18 - 2(    

  69  تكالیف األجور   ) 19 - 2(      

  70  نفقات المؤسسة   ) 20 - 2(     

  72  سنوات 8جدول حسا0ات النتائج ل  ) 21 - 2(    

  

  

  



 قائمة الجداول واألش�ال
 

  

  

  :قائمة األشكال 

  الصفحة  اسم الش7ل  رقم الش7ل 

  27  عناصر المز ج التسو�قي التقلید�   ) 1 – 1( 

  28  عناصر المز ج التسو�قي الموسع للخدمات   ) 2 – 1( 

  43  شعار المشروع   )  1 - 2( 

  48  اله��ل التنظ�مي   )  2 – 2( 

  52  نوع تقد�م الخدمة   ) 3 - 2( 

  53  تصم�م مبنى موقع المشروع   ) 4 - 2( 
  

  

  

  

  

 



 مقدمة عامة
 

 

 أ 

  :مقدمة عامة

ف*رة انطالق أ& مؤسسة جدیدة ولیدة ظروف زمن�ة معینة فقد تكون نتاج حدث أو رد فعل على حدث بذاته، 

  .ب0ال صاحبهاحتى أن انطالق أكبر المشار/ع والمؤسسات واإلنجازات ال0شر/ة *ان أساسها ف*رة مشروع تخطر 

أ& نجاح هذه الف*رة وتجسیدها ال �م*ن أن �عتمد على إبداع الف*رة وحده بل یجب أن یتواف8 مع دوافع قو�ة 

لصاحب المشروع وثقة *بیرة بنفسه و إرادة قو�ة مع وجود روح الم0ادرة والمخاطرة ، ألن تحقی8 مشروع المقاول 

/ة والمنافسة القو�ة یتطلب *ل ماسب8 ذ*ره من دوافع، إرادة قو�ة واستمرار/ته وال0قاء في ظل اقتصاد یتمیز 0الحر 

س�*ون وسH مح�H یتمیز 0المنافسة الشدیدة و/لزم المقاول بتلب�ة تفض�الت ) مقاول ( وهمة عال�ة ألن مشروعه 

  .ورغ0ات السوق والتماشي مع متغیرات المتجددة في *ل لحظة 

الفور& بل انع*اس لصبر وجهد المقاول الذ& �قوم بوضع دراسة ان عمل�ة انشاء مقاولة ل�س 0األمر السهل و 

لمشروعه دراسة جیدة شاملة تغطي مختلف الجوانب التي لها عالقة 0المشروع و�طل8 على هذه الدراسة مصطلح 

مخطH األعمال، اذ �عتبر اعداد مخطH األعمال غا�ة في األهم�ة *ونه �غطي *ل زوا�ا أو جوانب المشروع 

قاول صاحب المشروع على اتخاذ القرارات والتدابیر التي من شأنها أن تضمن نجاح المشروع و�ساعد الم

  .و0التالي 0قائه واستمراره وذلك في بدا�ة المشروع وأثناء نشاطه وحتى في نها�ة ح�اته 

اء ونظرا لألهم�ة التي �*تسبها موضوع مخطH األعمال في دراسة المشار/ع سنحاول من خالل هذا ال0حث إلق

الضوء على 0عض أهم األ0عاد النظر/ة إلعداد مخطH األعمال *ما سنحاول إعداد مخطH األعمال لمشروع 

  .إنشاء حد�قة ألعاب لألطفال 

  :*محاولة منا لإلجا0ة على اإلش*ال�ة التال�ة التي تتمثل في 

  ؟ $#مدینة جامعة وال�ة الواد أعمال لمشروع إنشاء حد�قة لألطفالیتم إعداد مخط� �یف 

  :األسئلة الفرع�ة 

  :لإلجا0ة على اإلش*ال�ة إرتأینا أن بنسطها إلى جملة  من األسئلة الفرع�ة 

  ماذا نقصد 0مخطH األعمال ؟ �

  ما الهدف من اعداد مخطH األعمال ؟ �

 ف�ما تتمثل أهم الم*ونات األساس�ة لمخطH األعمال ؟ �

  ماهي متطل0ات اعداد مخطH أعمال لمشروع حد�قة األلعاب؟ �

  

  



 مقدمة عامة
 

 

 ب 

  :أس#اب اخت�ار الموضوع أوال 

التعرف على مخطH األعمال الذ& �ساعد حاملي المشار/ع في تفاد& مخاطر الوقوع في مشار/ع فاشلة وغیر  -

 .مجد�ة 

 .ضرورة اخت�ار مواض�ع تصب في محور المقاوالت�ة .  -

 .ز/ادة الرصید المعرفي في التخصص  -

 :هناك أس#اب شخص�ة  -

  .مؤسسة خاصة میول شخصي إلقامة مشروع أو  -

-  Wه األطفال من جهة و إنعاش المنطقة من جهة أخر� .العمل على انشاء مشار/ع تساعد على ترف

 :ثان�ا أهداف وأهم�ة المشروع 

 .تعز/ز ثقافة أصحاب المشار/ع 0أن مخطH األعمال خطوة مهمة لنجاح المشروع وتحقی8 0قائه  �

مخطH األعمال للمشروعات واألسالیب والطرق الهدف األساسي هو توض�ح اإلطار النظر& والتطب�قي ل -

 .المستخدمة في تقی�م الجوانب المتعلقة 0المشروع 

 . مشروع إنشاء فشل أو نجاح مدW ق�اسمعرفة *�ف�ة  �

 .تقی�م ف*رة مشروع حد�قة ألعاب لألطفال 0مدینة جامعة بوال�ة الواد&  �

  ه��ل الدراسة: ثالثا

  :الفرع�ة ، تناولنا الموضوع ضمن فصلین  من أجل اإلجا0ة عن اإلش*ال�ة واألسئلة

تناولنا ف�ه الجانب النظر& للدراسة حیث تم تقس�مه إلى م0حثین حیث یتمحور الم0حث األول حول : الفصل األول

  .ماه�ة مخطH األعمال  والم0حث الثاني تطرقنا ف�ه إلى م*ونات مخطH األعمال 

سنطرق ف�ه دراسة مشروع إنشاء حد�قة ألعاب لألطفال 0مدینة خصصناه للجانب التطب�قي حیث : الفصل الثاني 

  :وال�ة الواد& ، ولقد قسم إلى م0حثین *التالي 

  .الذ& سنقوم ف�ه بتقد�م ف*رة المشروع وٕاعطاء ملخص عن المشروع: الم0حث األول 

تسو�قي مخطH تنظ�مي، واإلنتاجي و ال(سوف نتطرق ف�ه إلى م*ونات مخطH األعمال : الم0حث الثاني 

  ).والمالي 

  

  
 



  لمخطط األعمال النظريالفصل األول                                                                اإلطار 

 

4 

  :تمهید الفصل األول 

یجاب�ة على  الجانب إلور وعندما ننظر إلى انع!اساتها اتعتبر المشار�ع اإلستثمار�ة أحد مفات�ح النمو والتط

ال(طالة ،أما عن الجانب االقتصاد6 والجانب االجتماعي ،وذلك لما �حققه من مساهمة في تخف�ض نس(ة 

االقتصاد6 فإن هذه المشار�ع تعتبر العصب  الرئ�سي الذ6 یرتكز عل�ه االقتصاد الذ6 �ساهم هو بدوره بنس(ة 

  .هامة في إنتاج السلع والخدمات سواء على الصعید المحلي أو الدولي 

ع الف!رة االستثمار�ة إخضا) صاحب المشروع(ولكي یلقى المشروع االستثمار6 نجاحا یجب على المستثر 

  .للدراسة ووضع مخطH أعمال لضمان سیر عمل�ة التنفیذ (ش!ل جید وتحقG  من مردودیته واحتماالت نجاحه 

  :في هذا الفصل سوف نحاول التطرق إلى الم(احث التال�ة 

  ماه�ة مخطH األعمال: ول الم(حث األ

  األساس�ة لمخطH األعمال  الم!ونات: الم(حث الثاني 
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  األعمالمخط�  ماهة : األولالم�حث 

م'ونات وأنواع مخط# # األعمال �اإلضافة إلى أهداف و مخط مفهومسیتم التطرق في هذا الم�حث إلى  

  .األعمال األعمال و مراحل  إعداد مخط# 

  .مخط� األعمال وأهداف  مفهوم: المطلب األول 

    مخط� األعمال مفهوم : الفرع األول

  : مخط# األعمال سوف نذ'ر ال�عض منها  مفهوم التعار-ف حول تعددتلقد 

  مخط# األعمال هو الوث4قة التي تصف ماذا خط# من األعمال المراد تنفیذها ضمن المرحلة  « :01 تعر ف

حیث تستخدم من قبل  ،م توظ4فها ضمن هذا المخط#تلى أداء العدید من الوظائف التي 'ما تساعد عالسا�قة 

 ،لهذه المشروعات أمام المستثمر-ن الر-ادیین في ال�حث عن مصادر تمو-ل مشروعاتهم وتوض4ح الرؤ4ا والمهمة

'ما 4م'ن أن تستخدم أ4ضا من قبل المنظمات التي تحاول الحصول على العاملین من ذو@ المهارات الق4اد4ة 

  …وتطلعاتهم في تنفیذ األعمال الجدیدة �اإلضافة إلى '4ف4ة التعامل مع الموردین  الحرجة

  1 . » ة المنظمةفي حسن إدار  األفضل للطر-قةو�معنى آخر فإن مخط# األعمال 4ساعد على الفهم الكامل 

هو ع�ارة عن الوثائK الم'تو�ة التي تصف 'ل العوامل الداخل4ة والخارج4ة واالستراتیج4ات « :02تعر ف  

  .المالئمة لبدء مخاطر جدیدة 

وفي مخط# األعمال یتم توض4ح 'افة األمور المتعلقة �التسو-K والمال4ة واإلنتاج والموارد ال�شر-ة و4سعى مخط# 

  :اإلجا�ة عن األسئلة التال4ة األعمال إلى 

  أین نحن اآلن ؟   

  وأین سنذهب ؟

    2 ».  و'یف الوصول إلى نقطة ما ؟

مرون أن هو وث4قة 4مثل نوا4ا المشروع اإلستراتیج4ة  في المستقبل و النشاR الذ@ یر-د المستث« : 03تعر ف 

وهو محاولة التنبؤ �ما  ،المشروععلومات واضحة ومنظمة على عمال 4عطي موهو مخط# لتسهیل األ ،4مارسه

و-بین احتماالت نجاح هذا المشروع في حدود مجموعة من الب4انات  ،'ن أن 4حققه هذا المشروع من نجاح4م

و 4عد مخط#  ،و تقی4م4ة ،مال4ة ،فن4ة حیث نجد ف4ه دراسة تسو4ق4ة، ،ألسالیب التي تت�ع إجراء الدراسةاو 

                                                           
 333ص  2006 ،عمان 1،دار الحامد للنشر والتوز-ع ، ،الط�عة  الر ادة وٕادارة األعمال الصغیرةفایز جمعة النجار ، عبد الستار دمحم العلي ، - 1
   111م ص2000،عمان،1،دار المسیرة للنشر التوز-ع والط�اعة ،ط�عة الر ادة وادارة االعمال �الل خلف الس'ارنة ،  -2
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لذ@ ستخطه نه 4ش'ل أهم4ة �الغة للمسیر ألنه یرسم المستقبل اأبل  ،تسییر المشروع أدواتن أشهر األعمال م

  . » و̂رطها �آجال زمن4ة محددة ،دید األهداف المراد تحق4قها بدقة�حیث یتم تح ،المؤسسة �مختلف أ�عاده

  1 : و4ساعد مخط# األعمال على

 .مسیرة العمل مستقبل  هالتي تواج جاءاتالتصد@ واالستعداد للمف •

  .تر'یز الضوء على األهداف  •

  . موارد ال�شر-ة والمال4ة المتاحةاالستخدام األمثل لل •

  .المساعدة في توج4ه الجهود الجماع4ة من اجل تحقیK األهداف  •

  .المساهمة في تسییر الرقا�ة على األداء الكلي للمشروع واستمراره  •

ف4ما  ،تلخ4ص 'افة الب4انات المتعلقة �هإعطاء نظرة سر-عة وحاسمة ومحایدة على مشروع العمل من خالل  •

  .یخص الب4انات المال4ة،الفن4ة ،التسو4ق4ة ،التقی4م4ة للمشروع

  .4ساعد على تحدید فرص النجاح المم'نة •

 ،إدارة ومختلف االستراتیج4ات اد،هو وث4قة شاملة ومتكاملة 4عطي صورة واضحة لمشروع ،األفر « :04تعر ف 

'ما انه  ،رمل األساس4ة للنجاح وعوامل الخط'ما تتضمن عناصر تقدیر-ة مرت�طة �الزمن والتمو-ل و4حدد العوا

    2». یوضح لمالكي الموارد الق4مة التي 4م'نهم الحصول  علیها

  :و4عرف من وجهة نظر أخر_ : 05تعر ف  

ورقة تقر-�ا والتي تقدم العناصر المهمة واألساس4ة أو الرئ4س4ة للمشروع،  30على أنه وث4قة تشمل  حوالي «

إضافة إلى فرص المشروع مستندة إلى تحلیل السوق والمنافسة، الموارد الالزمة إلنجاز المشروع، والرؤ4ة 

    .»3 المستقبل4ة للمشروع

روع قائم و-هدف إلى تقدیر 4عرف على أنه وث4قة تقد4م لمشروع استتثمار@ أو تطو-ر مش « : 06تعر-ف 

   4». للمشروع في اطار تختاره المؤسسة

  

 
                                                           

المشروعات الصغیرة والمتوسطة ،الملتقى الوطني حول استراتیجات  مسیرة علي في مرافقةفاتفعالة مخط� اعمال الشوقي ج�ار@ ،شوقي خلیل ، -  1

 08ص ،م2012أفر-ل  17/18/19لة ،الجزائر،في الجزائر ،جامعة قاصد@ م̂راح ،ورقالتنظم ومرافقة المؤسسات ص وم 
التنظم ومرافقة المؤسسات ص وم  استراتیجاتالملتقى الوطني حول  ،)من تولید االفكار الى مخط� االعمال (السیرورة المقاوالتة براه4مي نوال،  - 2

  08م ص 2012أفر-ل  17/18/19الجزائر ،جامعة قاصد@ م̂راح ،في 
3
 MICHEL COSTER, ENTREPRENEURIAT, PERSON Education, PARIS. France , 2009 . P134 

4
  MICHEL SION, AVEC LA COLLABORTION DE David BRAULT, RéUSSIR SON BUSINESS PLAN, 3 Edition DOUNd, paris , 

2013 , p 13 .  
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  :لمخط# األعمال  4م'ن أن نستنتج التعر-ف التالي�عد التطرق للعدید من التعار-ف المختلفة 

م بها المتعلقة �المشروع، التي یجب الق4ا4صف و4سهل األعمال صاحب المشروع  4قوم �ه أنه ع�ارة عن مخط# 

معلومات واضحة ومنظمة على المشروع ، 'ما 4عتبر استراتیج4ة تعتمد على سلسلة من الدراسات و4عطي 

والداخل4ة �غ4ة التح'م   )التسو4ق4ة ،الفن4ة، المال4ة، (والتي تتعلK �البیئة الخارج4ة  المتتا�عة والمتكاملة  للمشروع

الموضوعة  واستمرار-ته ،و^لوغ أهداف  احهفي المشروع ، والقدرة على التكیف مع التغیرات من أجل تحقیK نج

قناع مختلف الجهات التي تقوم بتمو-ل تصال 'ذلك 4ساعد صاحب المشروع إلنه وسیلة لالخالل فترة زمن4ة وأل

  .المشروع

  : أهداف مخط� األعمال الفرع الثاني

   1 :أهداف مخط# االعمال عدیدة نذ'ر منها

لتفاف حول األهداف المسطرة وذلك �مساهمة من منفذ4ه اإل خلK جو عمل جماعي، 4قتضي مخط# األعمال  �

  .الجم4ع على تحق4قها حسب األولو4ات المحددة في مخط# األعمال 

عمال المقاول ، وعلى المستخدمین وعلى تنسیK والنجاح في إنشاء المشروع أو تطو-ره یتوقف على تناسK أ ال �

  .والتجار-ینالمشار'ین المالیین ،االدار-ین،المنتجین 

  .المراق�ة والتسییر  �

  .إبراز القدرات واإلم'ان4ات الخاصة �الطاقم الم'لف بتنفیذ جم4ع أوجه أنشطة المشروع �

  .ذلك بجذب المستثمر-ن و'ذا البنوك من أجل االستثمار في المشروع و  ،تحفیز المح4# الخارجي �

  .تحدید وشرح االستراتیج4ات المختارة من طرف أصحاب المشروع  �

  .ی4م مخاطر االخت4ارات المعدة سا�قا تق �

  .إعداد مخط# یتضمن األهداف ومخط# العمل4ات 4ستعمالن 'مرجع لجم4ع المؤسسة  �

  .تحلیل الوسائل الضرور-ة لتحقیK األهداف المسطرة �

  

  

  

  
                                                           

،فرع ادارة مذ'رة منشورةقسم علوم التسییر في ،مذ'رة لنیل شهادة الماستر اعداد مخط� االعمال  لمشروع صناعة أوراق البوراك لعور أمینة ، -  1 
   06م ص2014اعمال،تخصص مقاوالت4ة ،جامعة محد خ4ضر �س'رة ،الجزائر،



 الفصل  األول                                                                اإلطارالنظري لمخطط األعمال

 

 

9 

  مراحل مخط� األعمال : المطلب الثاني

  1: في مایلي مراحل مخط# األعمال تتمثل و 

إذ تنتقل من مفهوم واسع إلى أن تص�ح أكثر دقة ، وهنا یجب  :بلورة الفEرة المقاوالتة �شEل جید :الفرع األول

  .و تطو-ر استراتیج4ات لحما4ة السوق رة وذلك �حما4ة الملك4ة الف'ر-ة أتتطلب حما4ة الف' أنهاإلشارة إلى 

ل وذلك بدراستها في اإلطار لمعرفة مد_ إم'انیتها في خلK فرصة أعما اخت�ار الفEرة :الفرع الثاني  

 .االقتصاد@ واالجتماعي للمؤسسة ومالئمتها له

4قوم المقاول بوضع نموذج لألعمال یوضح ف4ه جوهر األعمال و'ذا 'یف ستتولد  : نمذجة العرض الفرع الثالث

لإلستراتیج4ة األموال و'یف ستكون العالقة الت�ادل4ة بین أصحاب المصالح ،هذا النموذج ع�ارة عن نموذج 

  .د العوائد وهو بذلك 4سمح لها �امتالك رؤ4ة واضحة حول مصادر العوائدیاالقتصاد4ة التي تسمح للمؤسسة بتول

یجب تعر-ف الم'ونات األساس4ة للرؤ4ة الجدیدة یتعلK األمر : تصور حاضر ومستقبل األعمال الفرع الرا�ع

  .بتوض4ح عوامل النجاح المؤثرة و'ذا تصم4م المشروع

یجب أن 4قوم مخط# األعمال بإقناع أن نموذج األعمال  :Eتا�ة الرؤة في مخط� األعمال الفرع الخامس

4ستحK الدعم �فضل مالئمة الرؤ4ة اإلستراتیج4ة الموضحة في تفاصیله ألصحاب المصالح أو الفر-K ،وهنا ال 

  .یجب النظر إل4ه على أنه عائK وٕانما فرصة لتحدید اإلستراتیج4ة

  مEونات مخط� األعمال : الثالث المطلب 

جل توفیر المعلومات الضرور-ة للمقترضین والشر'اء والمستثمر-ن حول المشروع ین�غي أن 4شمل من أ     

  2:  مخط# األعمال المحاور األساس4ة

ن المقاول یر-د م�اشرة نشاR هذه الفقرة یجب توض4ح �ش'ل جید �أففي : ملخص وهدف المخط�  الفرع األول

جدید ،وأن 4قنع الجهات الموجه إلیها �صدق هذا المخط# وأن 4شیر إلى الحاجات الفعل4ة لألموال ومردود4ة 

  .ا األخیر بدقة من الصعب تحدید هذوٕان 'ان  ،رأس المال ورقم األعمال التقدیر@ 

  : مواصفات المؤسسة الفرع الثاني

  :وتتمثل ف4ما یلي  

o وما إذا 'ان یرتكز فق# عنوع النش Rنش# ذلك، والصناعة التي ییر أو غ ...لى الب4ع،أو مقاولة من ال�اطنا

  .فیها 

                                                           
  08سابK، ص براه4مي نوال،  مرجع  - 1
  22م ص  2010-2009قسنطینة ، ،،دار المقاوالت4ة ،جامعة منتور@ ،  سیرورة إنشاء المؤسسة ،أسالیب المرافقةصندرة سایبي - 2
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o  إسم المؤسسة التجار@ واسم منتوجها والذ@ 4فضل أن 4'ون سهل التر'یز.  

o والمستقبلي  يالموقع الجغرافي والتنافسي الحال.  

o  الش'ل القانوني.  

o  المالك والمساهمون.  

  :و4'ون ذلك 'ما یلي :وصف النشاM  الفرع الثالث

o السوق من أجل تحدید فئة ال̂زائن الموجه إلیها المنتج/استخدام الزوج منتج.  

o  الحالي ،والتي تتم من خالل ال�حث عن الموردین والمنافسین ومیوالت السوق Rإجراء األ�حاث المتعلقة �النشا

  .المستهدف 

o   الخدمة أو السعر أو الجودةحصة السوق،أوق4مة (تحدید معاییر النجاح. (  

o  جرد 'ل التجهیزات الضرور-ة وتحدید أسعارها وطر-قة استعملها (التجهیزات المراد الحصول علیها

  ... )وص4انتها

  :هي حصیلة لما تم التوصل ال4ه من خالل دراسة السوق وتشمل  : نتائج دراسة السوق  الفرع الرا�ع 

o  المؤسسة /،ومنتوج المستهلك /منتوج(تقس4م السوق الحالي.(  

o الم�اشر-ن ،الس4اسات االقتصاد4ةنافسین مال( عام والمح4# �ش'ل المنافسة.(   

o  ضعفهم (الموردین Rقوتهم ، ونقا Rعددهم، وموقعهم ، ونقا. (...  

o  ب4ع م�اشر ،أو ب4ع �الجملة (قنوات التوز-ع.(..  

o  وهل هو أكثر ارتفاعا نتیجة لتمیزه عن هل هي نفسها �النس�ة للمنافسین أم تختلف عنهم (س4اسة السعر،

  ...).منتجات المنافسین 

o  K-ومستو_ سعره �النس�ة ترقیته ، وسبلموقع هذا األخیر �النس�ة للعمالءالمنتج ،و (إستراتیج4ة التسو ،

  .لألهداف المرجوة 

وفي هذا الجزء یتم وصف �ش'ل دقیK مجموع وسائل اإلنتاج وطر-قة  : تحدید وسائل اإلنتاج الفرع الخامس  

استغاللها فمثال �النس�ة للب4انات یتم ذ'ر أنواعها ومساحتها، و�النس�ة لآلالت والتجهیزات یتم تحضیر قائمة 

تشملها 'لها وتوضح طر-قة تر'یبها واألعطاب والصعو�ات التي قد تظهر عند استعمالها إضافة إلى توض4ح 

اإلنتاج، و'4ف4ة إطالق  نم# التخز-ن وقدراته ،'ما یتم شرح طرق العمل ،وطرق سیر 'ل وحدة من وحدات

وتحدید مخط# اإلنتاج الزمني والذ@ غال�ا ما یتم إعداده من خالل مخط# غانت الذ@ 4سمح بتمثیل  ،الطلب4ات

  .تحدید توار-خ تطو-ر مز-ج المنتجو4قسم المنتج إلى مراحل تسمح بالمؤسسة عن طر-K أعمدة و^4انات،  أنشطة
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 : التال4ة شمل بذلك العناصرعناصر المال4ة لب مخط# األعمال وتال :المعطات المالة  الفرع السادس 

o  الحاجات المال4ة التي تم'ن من االنطالق في العمل4ة اإلنتاج4ة والتجار-ة.  

o  المر دود4ة  المتوقعة.  

o  رقم األعمال وحسا�ات النتائج التوقعي على مد_ الثالث أو خمس سنوات القادمة .  

o  المیزان4ة االفتتاح4ة الشاملة والمفصلة لألصول والخصوم والتي تتضمن 'ل التكالیف المتعلقة �الموارد

  .وغیرها ... التراخ4ص ،اإلشهار ،ال�شر-ة

o قدرة على التمو-ل الذاتي التدفقات النقد4ة المتوقعة والتي تم'ن من حساب ال.  

و-تم فیها وصف الوظائف من خالل إعداد ال�طاقات الوظ4ف4ة ،وتحدید : إدارة الموارد ال�شر ة  الفرع السا�ع 

العالقة بینها، وطرق حل الصراعات الناتجة ،والترتیب السلمي للوظائف ان وجد ،'ما یتم توض4ح طرق اتخاذ 

مسؤول4ة والختصاصات الواجب توفرها ،و^رامج التكو-ن الداخل4ة و القرارات على مستو_ مختلف مراكز ال

  .الخارج4ة المدعمة لها إن وجدت ضرورة لذلك

رة االستراتیج4ة تعبر عن جملة متجانسة من الدراسات من المعروف أن اإلدا:االستراتیجات  الفرع الثامن

، لهذا ین�غي أن 4شمل �قاء ونمو المؤسسةستراتیجي 4ضمن والتحلیل والقرارات التي تصاغ في ش'ل مخط# إ

  :المخط# العناصر التال4ة 

وهنا تحدد مهمة المؤسسة التي تعبر عن غرض أو مبرر وجودها وعادة ما 4عود ذلك إلى صفتها  : األهداف �

و المنافسة  ،والتشغیل معدل النمو ،('مواطن ،ومساهمتها في األهداف العامة خاصة على المستو_ الوطني 

  .إضافة إلى تحدید الرؤ4ة المستقبل4ة للعالم �مجرد وصول المشروع ..)ةالوط4

واألمر یتعلK �اخت4ار إستراتیج4ة من بین العدید من اإلستراتیج4ات والتي تتالئم مع : ستراتیجات المت�عةاإلنوع  �

  .الخ...�التكلفة،والتمایزوضع4ة المؤسسة، ومن بینها نجد إستراتیج4ة التر'یز ،والتوز-ع والق4ادة 

  .فالوصول إلى إستراتیج4ة یتطلب وضع إم'ان4ات،وال�حوث والعالقات الالزمة لذلك: طرق تحقیR اإلستراتیجات �

  :ونسجل هنا نمطین مهمین من األخطار  األخطار الفرع التاسع

جنبها یجب توفیر أكبر األخطار التي تنجم عن عدم األكادة والتي تنتج بدورها �سبب انعدام المعلومات ولت �

  .قدر مم'ن من المعلومات الضرور-ة

  .األخطار الناتجة عن عدم القدرة على االستمرار ،وهذا ما 4فترض الق4ام �التخط4# المستمر �
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تتمثل في 'افة الوثائK المتعلقة �المخط# مثل الرسائل من ال̂زائن، قنوات التوز-ع : المال حR الفرع العاشر

   1.األسعار من المزودون والعقود وقائمة 

  خط� األعمالأنواع م:المطلب الرا�ع 

إن اختالف المواقف والظروف أد_ إلى احت4اجات مختلفة من وضع مخط# األعمال  ولهذا یوجد أنواع        

  .من مخط# األعمال 

   2:لكتا�ة مخط# العمل أمام الر-اد@ خ4ار-ن

  : مخط� مختصر  الفرع األول

4عرض الجوانب المهمة جدا والقضا4ا الرئ4س4ة و4حاول إسقاR األهم منها للعمل الجدید وهو مخط# قصیر مر'ز 

إن هذا النوع یتم التر'یز ف4ه بثقل على القضا4ا  التسو4ق4ة مثل األسعار والمنافسة وقنوات التوز-ع ،وتعطي قلیل  

ئم خاصة في الحاالت التي اإلجراءات و الطرق للمعلومات الداعمة وهذا النوع من مخط# األعمال 4'ون مال

  .4حصل فیها العمل الجدید على دعم خارجي من المصارف في التمو-ل

هو مخط# عمل 'امل و4حتو@ على تحلیل متعمK للعوامل المهمة الحرجة والذ@ : مخط� الشمولي الفرع الثاني

ذا النوع من مخط# ه. 4حدد و-ؤشر نجاح أو فشل العمل المنو@ إنشاءه تحت مختلف األحوال واالفتراضات 

  :األعمال 4'ون مفید عندما 

  .بها 'عمل جدید 4صف الفرصة الجدیدة والتي سیبدأ  �

  .مواجهة التغیرات المهمة في العمل أو بیئة الخارج4ة  �

  . توض4ح المواقف المعقدة للعمل �

  مEونات األساسة لمخط� األعمالال:الم�حث الثاني 

إلى �التفصیل  حیث سنتطرق  مخط# األعمالاألساس4ة لم'ونات ال أهم  سوف نتناول في هذا الم�حث        
  .خیرا المخط# المالي  التنظ4مي واالنتاجي والتسو4قي وأ 'ل من المخط#

  
  
  
  
  

                                                           
  119سابK، ص  �الل خلف الس'ارنة، ،مرجع - 1
  215م، ص 2009، األردن،1الط�عة دار وائل للنشر،  ادارة استراتیجة االعمال المتوسطة والصغیرة،طاهر محسن منصور الغالبي،  - 2
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  المخط� التنظمي : المطلب األول 
  :الفرع األول مفهوم التنظم 

إدار-ة یؤد@ األشخاص عن طر-قها عمل4ة : أنهالتنظ4م على  "'اللوس"و "و'ینج" "نیونر"ذ األستاعرفه      

محددة الخاصة وظائفهم وتوضع العوامل الماد4ة مع �عضها �أسلوب 4'ون وحدة قابلة لإلدارة لتحقیK األهداف ال

 1 .ه الوحدة 4طلK علیها تنظ4ممثل هذ... �المنظمة 

  : المخط� التنظميتعر ف  الفرع الثاني

4حدد المهارات الفرد4ة للعاملین و الكوادر اإلدار-ة الضرور-ة واإلحت4اج إلیها في إطار المشروع تطو-ره  ونموه  

،'ذلك یتم إیجاد الص4غة المناس�ة للمشروع وتحضیر الخارطة التنظ4م4ة وتوز-ع األدوار والصالح4ات و 

  2 .المسؤول4ات

  :تعر ف تخط� الموارد ال�شر ة  الفرع الثالث 

عرف �أنه التنبؤ �احت4اجات المنظمة من األفراد وتحدید الخطوات الضرور-ة لمقابلة  هذه االحت4اجات والتي 

تتكون من تطو-ر وتنفیذ الخط# والبرامج التي تؤمن الحصول على هؤالء األفراد �الكم والنوع المالئمین وفي 

  3 .ه اإلحت4اجاتت والم'ان المناسبین لإل4فاء بهذالوق

 :تخط� الموارد ال�شر ة  أضا وعرف 

تحلیل للموارد ال�شر-ة الموجودة في المنظمة والتنبؤ �االحت4اجات على أنه في هذه المرحلة یتم الق4ام  �عمل4ة 

 4: جل بناء المخط# التنظ4ميمن هذه المرحلة خطوات ضرور-ة من أالمستقبل4ة والتخط4# للحصول علیها وتتض

  .أوضاعها الداخل4ة والخارج4ة راسةتحدید أهداف المنظمة ود �

  .تحدید احت4اجات المنظمة من الموارد ال�شر-ة 'ما ونوعا �

  .وضع الخطة الهادفة إلى تلب4ة حاجات المنظمة من الموارد ال�شر-ة  �

  .متا�عة تنفیذ الخطة والتقی4م المستمر لكل عمل4ة یتم انجازها �

                                                           

  117م ص2011،،مصر 1للمعارف ،الط�عة ، ناشر الم'تب الع̂ري إدارة منظمات االعمال الخاصةد 4فید العجرود@،  -  1 
  210سابK، ص  طاهر محسن منصور الغالبي، مرجع - 2
  ، الجزائر 'ل4ة علو اقتصاد4ة وعلوم التسییر،جامعة حسی�ة بن بو علي �الشلف، ال�شر ة المواردتسییر منیر نور@،  - 3
نسان4ة،المجلد ،مجلة الزرقاء لل�حوث والدراسات اال تحقیR المیزة التنافسةدور تطبیR  معاییر االستقطاب والتعیین في  وأخرون،،أحمد عر-قات - 4

   52 ،51م ص ص  2010 ،،العدد الثاني10
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العمالة المطلو�ة أعدادا ونوع4ات خالل فترة  و�اختصار فإن تخط4# الموارد ال�شر-ة 4عنى أساسا بتحدید

  1.المخط#

  الفرع الرا�ع استقطاب الموارد ال�شر ة

  :تعر ف استقطاب الموارد ال�شر ةأوال 

  هو عمل4ة اكتشاف مرشحین محتملین من الموارد ال�شر-ة 

مبدأ الوصل بین من لشغل الوظائف الشاغرة الحال4ة أو المستقبل4ة في المؤسسة ، أ@ أنها عمل4ة تقوم على 

4طلبون و-�حثون عن الوظائف ومن 4عرضونها بین مجموعات الموارد ال�شر-ة المتواجدة في أسواق العمل 

   2.ا وطالبي الوظائف والمؤسسات العارضة لشواغره

  : العوامل المؤثرة في عملة استقطاب الموارد ال�شر ةثانا 

   3: هنا الكثیر من العوامل ن'ر منها

 : المؤسساتحجم  �

حیث 'لما 'انت المؤسسات الكبیرة س4'ون لدیها القدرة على استقطاب و�حث عن مرشحین �معدل 4فوق 

  .المؤسسات الصغیرة والمتوسطة 

 : ظروف أسواق العمل �

و4قصد بها العرض الكلي من الموارد ال�شر-ة من 'افة المصادر ،والطلب الكلي على الموارد ال�شر-ة في 

  .عامل معها المؤسسة األسواق التي تت

 : الظروف الداخلة للمؤسسة �

حیث ارتفاع معدالت الغ4اب ودوران العمل لمن األس�اب التي تضع المؤسسات أمام حاجتها الستقطاب الموارد  

   .األداء�استمرار لمواجهة مقتض4ات ال�شر-ة  

بنوك (المؤسسات المنافسة إن االتجاه نحو شرع4ة جذب الموارد ال�شر-ة من : المنافسة بین المؤسسات  �

ملحة لتأمین لة أساس4ة وضرور-ة یجعل عمل4ة االستقطاب مسأ واستخدام وسائل إغراء.....ومستشف4ات

 .المرشحین للوظائف 

  

  
                                                           

  210سابK، ص طاهر محسن منصور الغالبي، مرجع  - 1
  112م ص 2008، بیروت 1الط�عة دار النهل اللبناني، ،موارد �شر ة  اتجاهات  وممارسات ادارة'امل ب̂رر،   - 2
  114سابK،ص رجع م 'امل ب̂رر، - 3
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   :  الهEل التنظمي الفرع الخامس  

4عبر عن تر'یب بنائي منظم 4فصح عن ص4اغة محددة وواضحة لوظائف : تعر ف الهEل التنظمي أوال  

اإلدارات ،و4فسر مجاالت وطب4عة األعمال ،وأنماR العالقات وقنوات االتصال بین 'افة المستو4ات والمراكز 

 اإلدار-ة التي  4حتو-ها ،وخطوات السلطة والمسؤول4ة ،ومصادر اتخاذ القرار،وق4اس وتقدیر معدالت االنجاز

  1.ومستو_ األداء والوفاء �األهداف المأمولة 

لك اإلطار الذ@ یتم من خالله ق4ام المنظمة بتعر-ف '4ف4ة تقس4م �أنه ذ:  التنظمي الهEل وعرف أضا-

  2.المهام وتوز-ع الموارد وتحقیK التنسیK بین الوحدات التنظ4م4ة المختلفة بها

  3:ف4مایلي وتتمثل:الهEل التنظمي  ثانا خصائص

  .4'ون مالئم لحجم وطب4عة نشاR المؤسسة :  المالئمة

  .مؤسسةلالمهام واألعمال التي تمثل االختصاصات الحق4ق4ة ل نعأ@ ل4س مثال4ا ولكن 4عبر :الواقعة

  .إم'ان4ة التغیر والتعدیل وتطو-ره �ما یواكب تطور أنشطة ومهام المؤسسة واحت4اجاتهما المتجددة :  المرونة

یوضح بدقة العالقة بین المستو4ات اإلدار-ة ،وتسلسل وعالقات السلطة والمسؤول4ات والمستو4ات عن :  الوضوح

  .األنشطة المختلفة

4ساعد على سهولة التدفK و االتصاالت راس4ا وأفق4ا ، وتحقیK التنسیK الفعال بین :  ال�ساطة وعدم التعقید

  .القطاعات واإلدارة واألقسام وغیرها

  :مراحل إعداد الهEل التنظمي ثالثا 

  4:مایلي  في تتمثل  مراحل اله4'ل التنظ4ميو 

لرئ4س4ة أن الخطوة األولى في عمل4ة التنظ4م هو معرفة األهداف ا:تحدید األهداف األساسة للمؤسسة _1

إعداد حیث أن عمل4ة تحدید األهداف تساعد في تحدید االحت4اجات التنظ4م4ة في ، والفرع4ة الخاصة بوحدتك

  .اله4'ل التنظ4مي المناسب

الخطوة التال4ة في عمل4ة التنظ4م هي الدراسة المهمة الخاصة بوحدة ما فهذا المهام : تحدید ما یجب عمله _2

  .هي �مثا�ة الوسائل التي تؤد@ إلى تحقیK الهدف 

                                                           

  34_27م ص ص 2013، مصر، 1الط�عةالمجموعة الع̂ر4ة للتدر-ب والنشر، مهارات اعداد الهEل التنظمي، محمود عبد الفتاح  رضوان،  -  1 
  145ص  دون بلد نشر،دون سنة نشر، ،دار الجامعة الجدیدة، ادارة االعمال ،مدخل اتخاد القرارات وZناء المهاراتجالل ابراه4م العبد ، - 2
  29سابK،ص محمود عبد الفتاح رضوان،مرجع  - 3
   31-29سابK، ص ص محمود عبد الفتاح رضوان، مرجع  - 4



 الفصل  األول                                                                اإلطارالنظري لمخطط األعمال

 

 

16 

تقر-ر 'یف سیتم تقس4م األعمال الواجب الق4ام بها، وتجم4ع األنشطة في :  تخصص وتوز ع األعمال _3

  .وحدات تنظ4م4ة مناس�ة لموارد المؤسسة وٕام'ان4اتها وظروفها 

وهذا ، لكل وظ4فة في الوحدة التنظ4م4ة تحدید اختصاص 'ل وحدة تنظ4م4ة والق4ام بإعداد الوصف الوظ4في _4

  ة �'ل وظ4فة ،و'ذلك نطاقسؤول4ات المنوطیتطلب تحدید المهام والوج�ات والم

الذین یرت�طون م�اشرة �المدیر ،فإدا 'ان عدد المؤسسین التا�عین  األشخاصعدد  أ@، إدار@ الرقا�ة لكل مر'ز 

وقت المدیر غیر مستغل �ش'ل فعال ،وقد 4'ون الع'س �حیث ال یتوفر للمدیر  أنللمدیر غیر 'اف ،4عني ذلك 

  .لمهام المنوطة  �ه على أكمل وجه الوقت الكافي للق4ام �ا

في هده الخطوة یتم تحدید حجم السلطة والمسؤول4ة بین مختلف الوحدات التنظ4م4ة  :تقر ر السلطة الالزمة _5

�ش'ل مالئم ، وتقر-ر 4حقK التنسیK بین مختلف األقسام واإلدارات ، من اجل تر'یز الجهود والقضاء على 

  .التداخل واالزدواج4ة في العمل 

التنظ4مي حیث توضح �طر-قة الرسم طب4عة  د المراحل وعناصر بناء اله4'لهي أح :الخر طة التنظمة _6

  .ونوع اله4'ل التنظ4مي للمؤسسة 

  :أهمة الهEل التنظمي را�عا 

ال أنهم یجتمعون على أهمیته �النس�ة للمؤسسة ،وتكمن تالف حول تعر-ف اله4'ل التنظ4مي إرغم �عض االخ

   1:النقاR التال4ةأهمیته ف4

  .سسةالمؤ  أهدافهادفة یتم من خاللها تحقیK  وأداةوسیلة  •

4حدد ادوار األفراد في المؤسسة، وما یتوقع من 'ل فرد عمله لتحقیK االستخدام األفضل للموارد المتاحة  •

  .وتفاد@ االزدواج4ة في األعمال

م 4ساعد على تقل4ص الخالفات بین األفراد إلى حد أدنى درجة ،وذالك �ضمان التزام األفراد وتقیده •

  .�متطل�ات المؤسسة

  .4ساعد في تنفیذ الخطة بنجاح من خالل تحدید األنشطة الواجب الق4ام بها وتخص4ص الموارد الالزمة •

  .                            4م'ن المؤسسة من االستجا�ة للتغیرات الداخل4ة والخارج4ة والعمل على التكیف معه •

  

 
                                                           

بوال4ة سطیف ،مد'رة لنیل  ص وم مؤسساتوالمتوسطة دراسة تطبقة ل�عض أثر التنظم االدار] على أداء المؤسسات الصغیرة شاو@ ص�اح ،  - 1
 م ص2010م،منشورة،2009 ،رسات ص وم  جامعة فرحات ع�اس سطیف، الجزائالماجستیر في العلوم اقتصاد4ة  تخصص اقتصاد وتسییر المؤس شهادة

61  
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  المخط� اإلنتاجي : المطلب  الثاني 

  :تعر ف المخط� اإلنتاجي الفرع األول 

هو الذ@ 4عنى بوضع إستراتیج4ة متكاملة تضمن ترتیب مدخالت اإلنتاج �النوع و�الكم اللذان 4سمحان 

�امتزاجهما للترتیب الهندسي أو الفني للعمل4ات التصن4ع4ة من جهة ،و�ما 4سهل من عمل4ة تدفK مخرجات 

   1.ة العمل �الجودة المالئمة من جهة أخر_ من سلع ،خدمات إلى خارج بیئ(اإلنتاج 

  : لمخط� اإلنتاجيوعرف أضا ا

الوعاء الذ@ 4ضم خطوR المنتج وفیها یتحدد مستو_ 'ل من الناتج والمخزون والعمالة ،ومن ثم یتحدد  أنه

من حیث مواعید التسل4م، الجودة ،الخدمات المصاح�ة لب4ع المنتجات (مستو_ قدرة المنظمة على خدمة العمالء 

زج الموارد الالزم استخدامها في من ناح4ة أخر_ فإن مخط# اإلنتاج  4قوم على تخط4# أو تحدید مسبK لم) 

   2. عمل4ات اإلنتاج

  :تعر ف تخط� اإلنتاج الفرع الثاني 

�أنه الق4ام بتحدید الكم4ات المطلوب إنتاجها من 'ل من المنتج خالل الفترة القادمة سواء 'انت یوما أو  4عرف:

أسبوعا أو شهرا واحد أ@ الق4ام �التنبؤ لوضع خطة مقدما لجم4ع خطوات تتا�ع العمل4ات اإلنتاج4ة �الطر-قة التي 

   3. 4م'ن لها تحقیK األهداف اإلنتاج4ة

  : ة اإلنتاجإدار الفرع الثالث 

  4:هداف إدارة اإلنتاج ر-ف إدارة اإلنتاج �االضافة الى أ سوف نقوم بتع

�الكم4مة   )سلعة أو خدمة معینة (هي إدارة تهتم �الدرجة األولى بتصن4ع منتج معین  :أوال تعر ف إدارة اإلنتاج 

  . المناس�ة ،وفي الوقت المناسب و�الجودة المضبوطة

تهدف إدارة اإلنتاج إلى توفیر سلعة أو خدمة معینة، ذات منفعة �مواصفات و'م4ات :أهداف إدارة اإلنتاج ثانا

محدودة في وقت معین ،�أكبر قدر من الكفاءة ،وعل4ه فإنه 4م'نناأن نشتK مجموعة من األهداف في صورة 'م4ة 

  :وتتمثل في اآلتي :ونوع4ة 

  :الكمة  األهداف_  1

                                                           
  181ص  ،مرجع سابK ،�الل خلف الس'ارنة - 1
  99ص  1999، 4الط�عة 'ل4ة  التجارة جامعة بنها، ،في الصناعة والخدمات والعملات، ادارة االنتاج أحمد سید مصطفى - 2
م  2011، 1الط�عة  ،ور@ العلم4ة للنشر والتوز-ع، ،دار ال4از مدخل تحلیلي، إدارة االنتاج في المنشآت الخدمة والصناعةعبد الرحمن،  بن عنتر - 3

  98ص
  43، 42ص  ،سابK، صالمرجع ال -  4 
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� _ Kحدودةمالخطة االنتاج4ة للمؤسسة بإنتاج الكم4ات الأهداف تحقی.  

  .العمل على تخف4ض تكلفة إنتاج الوحدة �ما 4ساعد على تحدید أسعار مالئمة للسلعة النهائ4ة _ �

وتتمثل في انتاج4ة العمالة ،وانتاج4ة االالت والمعدات .ز-ادة الكفاءة االنتاج4ة الجزئ4ة والكل4ة للمؤسسة _ �

واد المستخدمة في النتاج ،في حین تتمثل الكفاءة الكل4ة للمؤسسة في مد_ االستخدام االمثل ، و'ذا انتاج4ة الم

  .لمختلف عموامل االنتاج مجتمعة ومد_ مساهمتها في تحقیK المخرجات 

تحقیK أكبر عدد من االنتاج ،ومن اآلالت الموجودة ومن العمال الذین 4عملون علیها ومن المواد _ �

تالف 'م4ة االنتاج التي تحصل علیها �استخدام أعداد معینة من اآلالت وأعداد معینة من المستخدمة ،إذ أن اخ

  .العمال و'م4ات محددة من المواد الخام مما تؤثر على إیرادات المشروع وعلى تكلفة إنتاج الوحدة 

  :وتتمثل في التالي :هداف النوعة األ -2

المنتج أن ت�اع سلعته فالبد أن 4قدمها �مواصفات التي تطبیK المواصفات للجودة و�التالي إذا أراد  �

  .یتوقعها المستهلك 

  .تطو-ر طرق ووسائل االنتاج �ما یتماشى مع التطورات الحدیثة  �

  .رفع الروح المعنو4ة لالفراد وٕاعطاء حوافز للعاملین الممتاز-ن الذین 4حققون معدال معینا من االنتاج �

  .شاكل المرت�طة �العمل لتحقیK االهداف المنظمةتنظ4م العمل داخل الوحدات وحل الم �

  :نظام العملات واإلنتاج  الفرع الرا�ع

  1:یلي  تتمثل عناصر نظام العمل4ات في

وتتمثل في الموارد التي تدخل في عمل4ة التحو-ل للحصول على سلع وخدمات ،الموارد الماد4ة :  المدخالت*

المواد 'الحبی�ات ال�الست4'4ة التي تصنع منها األواني :وتاخد هذه الموارد أش'ال اآلت4ة ...) ،ال�شر-ة ،المال4ة  

  .دیرون الطاقة ،'النف# األب4ض والكه̂راء ،العمال الذین ی. ال�الست4'4ة 

  ...آالت ،معدات ،مواد أول4ة طاقة أثاث :موارد ماد4ة  •

  .األموال وتتمثل في دفع أجور وتسدید ق4م المشتر-ات : موارد مال4ة  •

  ...العمال الذین یدیروا اآلالت:موارد �شر-ة  •

  .معلومات التي تستخدم في اتخاذ قرارات اإلنتاج :موارد معنو4ة  •

                                                           

  189 - 186سابK، ص ص �الل خلف الس'ارنة، مرجع  -  1 
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نعني بها مجموعة من المعالجات التي ترمي إلى تحو-ل مدخالت نظام اإلنتاج إلى سلعة :  عملات التحو ل  *

إن هده العمل4ات 4م'ن إن تجر@ داخل وحدات اإلنتاج 'المعامل مثال أو بواسطة اآلالت 'ما 4حدث . أو خدمة 

  .ام الحاسوب االلكتروني في عمل4ة الخراطة ،أو سلسلة من العمل4ات 'ما هو الحال في معالجة الب4انات �استخد

إن السلعة المنتجة تمر �قنوات متعددة قبل . هي  حصیلة التحو-ل وتتمثل في السلع و الخدمات :  المخرجات* 

وصولها إلى أ4اد@ ال̂زائن على ع'س الخدمات التي یتزامن استهالكها مع إنتاجها ، وتعد السلع والخدمات 

نظم اإلنتاج غیر مرغوب فیها وتش'ل عبئا على البیئة مثل مخرجات مرغوب فیها ، وذلك ب�عض مخرجات 

  .نف4ات معامل الطاقة النوو4ة 

  .وهي الفئة التي تنتج من اجلها السلع والخدمات : الزZائن* 

  :و4م'ن وضع ال̂زائن في ثالث مجموعات 

ضمن الشر'ة  مجموعة تشتر@ السلع االستخدام الم�اشر وتطلK علیها تسم4ة مستهلكین ،ومجموعة ثان4ة من

تتلقى السلع الستخدامها في تجم4ع منتج أخر وتسمى �ال̂زون الداخلي ،مجموعة ثالثة تتلقى المنتجات �قصد 

  .وٕادراك رغ�ات ال̂زائن شئ ضرور@ . ب4عها وتسمى �ال̂زون الخارجي 

ائ :التغذة العEسة *  ن تساعد وهي المعلومات المرتدة عن المخالت ،عمل4ات التحو-ل ،المخرجات ،ال̂ز

المعلومات مدیر@ العمل4ات قي التخط4# الفعال في اتحاد إجراءات تصح4ح4ة في عناصر النظام اإلنتاجي إذ 

  .تطلب ذلك

  : أنواع خط� اإلنتاج  الفرع الخامس 

   1:على أساس فترة التخط4# للخطة اإلنتاج4ة 4م'ن التمییز بین ثالث أنواع من الخط# وهي

  . خطة قصیرة األجل، متوسطة األجلخطة ، خطة طو-لة األجل

  :الخطة اإلنتاجة طو لة األجل أوال 

ه الخطة لتحدید مستو_ اإلنتاج في المستقبل ولمدة تز-د عن السنة الواحدة وقد تصل إلى خمس سنوات ذتوضع ه

یرت�# توضع للنشاR اإلنتاجي والعمل4ات ،في المنظمة وعلى ضوء خطة الطاقة إذ  أو حتى أكثر ،وغال�ا ما

�مستو_ الطاقة اإلنتاج4ة المستهدف ،اخت4ار موقع المنظمة ،والترتیب الداخلي وتصم4م الم�اني ،والمستو_ 

  .التكنولوجي ،وترتیب العمل4ات وغیرها من القرارات واألنشطة طو-لة األجل 

  

  

                                                           
  51م ص 2004، األردن،2الط�عة دار المناهج للنشر والتوز-ع،  تخط� االنتاج ومراق�ه، دمحم ابدیو@ الحسین،  - 1
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  :متوسطة األجل  اإلنتاجةخطة الثانا 

و�ش'ل إجمالي ،مع أنها في الواقع تضم خططا تفصیل4ة ) واحدة سنة (وهي الخطة التي یتم إعدادها لفترة قادمة 

  .لكل شهر من السنة 

وتتضمن 'ذلك خطة اإلنتاج متوسطة األجل وضع تقدیرات إجمال4ة لمستو4ات اإلنتاج والعمالة والمخزون لكل 

الخطة هو و4'ون الهدف العام لهده . فترة خالل العام دون تخص4ص لنوع معین من المنتجات أو األقسام 

ین حجم الطلب خالل فترات الخطة   . الوصول إلى الموائمة والتوفیK بین حجم الطاقة و�التالي حجم اإلنتاج ̂و

وهده الخطة تشیر إلى تحدید تفصیلي لألنشطة اإلنتاج4ة في فترات تقل عن  :ثالثا خطة اإلنتاج قصیرة األجل 

  .  مل4اتشیر إلى ما یدعى بجدولة العالشهر الواحد وهي بدلك ت

  المخط� التسوقي :المطلب الثالث 

  م المخط� التسوقي  و مفه:الفرع األول 

 K-أهدافه والعوامل المؤثرة في توز-ع  وتوض4حقبل التطرق لمفهوم المخط# التسو4قي سنقوم بتعر-ف التسو

  : السلعة

لل̂زائن ، و'ل مایتعلK �عمل4ة هو ذلك النشاR الذ@ یتضمن خلK وتوصیل السلع المرغو�ة :التسو R  مفهوم أوال

  1 .جذب والمحافظة على والء ال̂زون 

�مجموعة من المهارات الدق4قة ، الم'ان4ة  وظ4فة فن4ة ،4قتضي الق4ام بها اإللمام هو التسو R: وعرف أضا

الرغ�ة (انس4اب السلع والخدمات من م'ان انتاجها إلى م'ان استهالكها 'ذلك توفیر االدوات التمام عمل4ة الشراء 

  2.)في الشراء والقدرة على دفع الثمن 

  :ثانا األهداف التسوقة

ه مستق�ال والهدف التسو4قي شأنه شأن االهداف الهدف التسو4قي هو ص4اغة لما تر-د المؤسسة الوصول ال4

  .�مدة زمن4ة معینة  ارت�اطه االخر_ یجب أن 4'ون محددا ،و قابل للق4اس ، فضال عن 

و4عتبر وضع االهداف من االمور الضرور-ة سواء لتنفیذ االعمال داخل المؤسسة ولتحدید هو4ة المؤسسة أمام 

ا تفعله المؤسسة وأین 4م'ن ،تنفذ ذلك ومن الذ@ 4م'ن أن  4عهد وتحدد االهداف �طر-قة واضحة ماذ. الغیر 

إل4ه �التمام هذه االعمال ،والك4ف4ة التي 4م'ن بها تنفیذ المطلوب ، والوقت الذ@ 4م'ن أن تتم ف4ه تفص4ال وفقا 

                                                           
  121ص  ،، األردن5الط�عة  2014، المسیرة للنشر والتوز-ع والط�اعة،إدارة المشروعات الصغیرةماجدة العط4ة،  - 1
  51سابK، ص دمحم ابدیو@ الحسین ،مرجع  -  2   
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بها أن ت̂ر# وال 4عني االهداف فق# النتائج المتوقعة بل أنها تعني أ4ضا الطر-قة التي 4م'ن . للمستو_ االدار@ 

  1 .األهداف سو4ا لتحقیK أغراض المؤسسة

  :ثالثا تعر ف المخط� التسوقي 

  :لقد تعددت التعار-ف نذ'ر منها 

  ح فیها 'افة األنشطة الضرور-ة لتنفیذ وتوض 'تو�ة بخطوR  عامةمهو ع�ارة عن الوث4قة ال: 0 1 تعر ف

K-2.إستراتیج4ة التسو   

یئة التسو-K ستراتیج4ة ، و^صفحات في الغالب تحدد اإل 10ن ال تز-د عهي وث4قة م'تو�ة ال : 02تعر ف 

ائن المتوقعین ، والمنافسة المنتظرة إضافة ألهداف الموضوعة للمب4عات وال̂رح للعام القادم 'ما یتم فیها ،وال̂ز

  .هداف التسو4ق4ة الموضوع4ة ل واإلجراءات الال زمة لتحقیK األتفصیل وتوض4ح الإلعا

ملین في االعداد الناجح للمخط# التسو4قي هما المرونة التي تسمح �التغییر ،وقابل4ة التعامل مع أن أهم عا 

   3. ... )المال4ة ، االنتاج ،ال�حث والتطو-ر (األقسام 

4م'ن القول �أنه المخط# التسو4قي هوخطة عمل تتر'ز �ش'ل أساسي على المب4عات والتسو-K ، : 04ر ف تع

المخط# التسو4قي، إذا البد إل@ مخط#  س4# ال 4ع'س األهم4ة والتعقید اللذان 4میزانلكن  هذا التعر-ف ال�

  :تسو4قي اإلجا�ة على األسئلة التال4ة 

  أین هو موقع المؤسسة ؟_ 
  أین تر-د أن تصل ؟_ 

   4. ماهو السبیل للوصول الى هناك ؟_ 

  :أس�اب أعداد مخط� االعمال التسوقي الفرع الثالث 

المؤسسة ،فهو أداة للتعر-ف على مقومات النمو من  هداف التي تسرطرهامهم في تحقیK ونجاح األتسو-K دور لل

̂زائن جدد وأسواق جدیدة 'ما 4حدد طب4عة المنتجات و الخدمات التي 4طلبها ال̂زون و 4شرح االجراءات 

   5:على والمتطل�ات التي تسمح �االحتفاw �ال̂زون ،فالمخط# التسو4قي 4عمل
                                                           

م ص ص 2002؟، دار الفجر للتوز-ع والنشر،دار النهضة الع̂ر4ة ،21التسو R الفعال Eیف تواجه تحدات قرن طلعت أسعد عبد الحمید،  - 1
185،189 

4ة  ، إستراتیجات التسو Rثامر ال�'ر@  - 2     152،ص  2008، األردن،1، دار ال4ازور@ العلم4ة للنشر والتوز-ع،الط�عة الع̂ر
    12ص  مرجع سابK،،  لعور أمینة - 3
فرص (أهمة مخط� األعمال التسوقي للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة ،األام العلمة الدولة الثالثة للمقاوالتة : مراد اسماعیل ،شلغاف بن أعمر - 4

أفر-ل  16/17/18دمحم خ4ضر ،�س'رة ،الجزائر ،'ل4ة العلوم ااقتصاد4ة والتجار-ة وعلوم التسییر،جامعة ) مخط� األعمال الفEرة، اإلعداد والتنفیذ وحدود
  05م ص 2012

  273، 272م ص ص 2008، لبنان،1الط�عة ،المؤسسة الجامع4ة ،للدراسات  والنشر والتوز-ع،  التسو R في خدمة المشروعنبیل جواد ،  -5
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  .      ال̂ر# الواضح بین االهداف واالجراءات  �

  :توض4ح مسار المؤسسة وهذا عن طر-K االجا�ة عن التساؤلین �

  إلى أین نر-د الوصول ؟ �

   ماهي الوسائل التي ستم'ننا من الوصول ؟ �

  . ةتحدید المسؤول4ات والمهام والبرامج الزمن4 �

  .تحدید الموارد المطلوو�ة وأفضل طرق توز-عها  �

  .، تقل�اتهمشاكله تهدیدات،.المخاطرة عن طر-K التنبؤ �مخاطر السوق تقلیل  �

  :وتتمثل في : خطوات اعداد مخط� التسوقيالفرع الرا�ع  

  : السوق  أوال دراسة 

تعرف على أنها مجموعة من األدوات والتقن4ات ، التي تسمح �ال�حث عن المعط4ات : تعر ف دراسة السوق -1

الكم4ة والك4ف4ة عن سوق معینة،وتحلیلها بهدف مساعدة رجل التسو-K على اتخاذ القرار التسو4قي المتعلK �سلعة 

  1. أو خدمة حال4ة أو متوقعة في السوق 

  : دراسة السوق  أهداف- 2

  :2التال4ة الل دراسة التساؤالت ضمن المحاور دراسة السوق من خهداف 4م'ن إبراز أ 

دراسة 'م4ة الطلب في مناطK السوق المختلفة،لتحدید حصة 'ل منها من المب4عات ،وتحدید مواقع  

  .محالت التجزئة التي تملكها المؤسسة، ومنافذ التوز-ع الواجب استخدامها في 'ل منطقة 

̂زائن فعلیین ،أو محتملین ،نوعهم (ى المعلومات المتعلقة �عددهم دراسة المستهلكین �غ4ة الحصول عل 

  .،صفاتهم ،دخولهم ، دوافعهم ،عاداتهم الشرائ4ة 

دراسة 'م4ة الطلب المنتظر على السلعة وذلك لتحدید الكم4ة الالزمة خاصة إذا 'انت السلعة مبتكرة ولم  

فبدون الدراسة ال تستط4ع المؤسسة تحدید 'م4ة االنتاج 4'ن المستهلكون على درا4ة 'بیرة �اهمیتها و�استعماالتها 

  .او تكالیف االنتاج االجمال4ة ،او حتى وضع س4اسات الب4ع أو التوز-ع

حسب اال4ام ،االشهر، المواسم (دراسة التقل�ات الموسم4ة لمب4عات السلعة لمعرفة مد_ حساس4ة السلعة  

  .لب4ع و4م'ن تخط4# عمل4ة الشراء والتخز-ن ا...)واالع4اد

  .محاولة التنبؤ �المب4عات الخاصة �المؤسسة 

                                                           

   43،  42، الجزائر ص ص 1الط�عةع الق�ة القد4مة،، دار الخلدون4ة للنشر والتوز-تحلیل السوق بلحمیر ابراه4م،  ،4حه ع4سى ،لعالو@ عمر -  1 
  45سابK، ص المرجع ال 2 
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تعرف �أنها 'افة القو_ الموجودة داخل المنظمة وفي المح4# الخارجي الذ@  :تعر ف البیئة التسوقة  ثانا

  1.تعمل ضمنه وتمارس أعمالها ف4ه وتلعب هذه البیئة دورا مهما في التأثیر على القدرة التسو4ق4ة للمنظمة 

   2.یلي وهم 'ما المؤسسةتتكون من العمالء، والمنافسین، والعامة ، :البیئة التسوقةعناصر - 1

4عتبر العمالء المستهدفین أو ما 4طلK علیهم ال̂زائن مفتاح النجاح للمنظمة ،ولهذا : مالءالمستهدفون الع 1-1

فإن اإلستراتیج4ة التسو4ق4ة لمنظمة األعمال تحتاج إلى دراسة وتحلیل أسواق العمالء �ش'ل متكامل بهدف إش�اع 

جات والخدمات التي نتمحاجات ورغ�ات هؤالء العمالء، وعلى منظمات األعمال معرفة العمالء وأنواع ال

  :4حتاجونها وتشیر الدراسات إلى وجود خمسة أنواع من العمالء المستهدفین

دخالها في لتي تقوم �شراء السلع والخدمات إلوهي 'افة المنظمات ا:  عمالء االستهالك الصناعي •

 .عمل4ات إنتاج4ة بهدف تحقیK أهداف المنظمة 

وهي الفئات التي تقوم �شراء السلع والخدمات بهدف االستهالك الشخصي : عمالء االستهالك النهائي •

 .ل االستهالك العائلي، أو الفور@ مث

مثل )  األجانبالعمالء (وهم الفئة التي تقوم �الشراء من خارج حدود الدولة  :عمالء االستهالك الدولي •

 .خر_ ون في دول أال�ائع

المواطنین في الدولة  لع والخدمات لتقد4مها الى جمهورشراء السوهم الذین 4قومون �: العمالء الحEومیون  •

. 

وهم 'افة المنظمات التي تقوم �شراء السلع والخدمات ل4س الستهالكها بل : عمالء اعادة البع مرة ثانة •

 .ب4عها مرة ثان4ة للحصول على هامش ̂رح معین إعادة بهدف 

ولكي یتحقK هذا المطلب  ،حاجات أسواقها المستهدفة إلى اش�اععمال تحتاج منظمات األ: المنافسون  2-3

ال 4قف عند هذا الحد بل ال بد من السعي نحو تمییز المنظمة لمنتجاتها عن المنافسین 'ونها تع4ش في  هفإن

 بیئة تنافس4ة قد تكون حادة ،وفال بد من تم'ین الوضع التنافسي، ومعرفة آل4ة المنافسة، ومن هم المنافسون ؟

  .الخ...الفعالة في المنافسة؟ اإلتصالل ماهي وسائ

                                                           

  129م ص 2012،دار الصفاء للنشر والتوز-ع ،عمان، استراتیجات تسیR ،مدخل نظر] وEميا4اد عبد الفتاح النسور ،  -  1 
م ، ص ص  2012،دار الحامد للنشر والتوز-ع  األردن، R ،1 إستراتیجات التسو R ،منظور متكامل محمود عواد الز-ادات ،دمحم عبد هللا العوامره،   - 2

90،91   
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الجمهور العام ( قد 4طلK ال�عض على هذا المصطلح اسم: )عات المستفیدة االجم)(ذو@ المصالح( العامة 2-3

هو 4عبر عن مجموعة من الهیئات والجماعات التي تؤثر في قدرة المنظمة على تحقیK أهدافها سواء ):ا4ضا

  .ف هذه المجموعات من منظمة الى أخر_ 'انت إیجاب4ة أو سلب4ة ،وتختل

عمال مراعاة جم4ع القو_ المحتمل على االدارة التسو4ق4ة في منظمات األ):مة أو ادارة المنظ: (المؤسسة 4- 2

تأثیرها على أداء اإلستراتیج4ة التسو4ق4ة ،حیث یتطلب هذا مراعاة االدارة المال4ة واالدارة االستراتیج4ة وادارة 

'ما یجب .والتسو-K واالنتاج والموارد ال�شر-ة ،وضرورة انسجام هده األهداف مع الهدف العام  ال�حث والتطو-ر

على االدارة العل4ا أن تأخد التسو-K 'إستراتیج4ة لتحقیK أهداف وغا4ات المنظمة ، 'ما تضمن هده الف'رة 

  .ص4اغة رسالة ورؤ4ة المنظمة ونشرها مما 4عزز وضع المنظمة التنافسي

 :  sowtتحلیل الفرع الخامس   

على أساس عناصر القوة  هو وسیلة جیدة لتحلیل و تشخ4ص الوضع العام للمنظمة: sowtتحلیل  تعر فأوال 

  1. الفرص التهدیداتو الضعف و 

  :وفرص �النس�ة للمؤسسة تش'ل البیئة مصدر تهدیدات

األحداث التي تحول دون تحقیK المنظمة ألهدافها �الش'ل الذ@ تسعى  أوتلك العوامل :تعر ف التهدیدات -1

  .وتقاس �مقدار النقود التي خسرتها أو في انحسار حصتها السوق4ة,إل4ه و4'ون لها أثر سلبي على المنظمة

الت أو األحداث المحتمل حصولها حال4ا أو مستق�ال في السوق والتي 4م'ن أن اهي المج:تعر ف الفرص  -2

وغال�ا ما تقاس الفرص �العائد النقد@ المتحقK أو ,مثرها المنظمة لتحقیK أهدافها عبر اعتماد خطة استراتیج4ةتست

  .2 الق4مة المضافة أو الحصة السوق4ة

  

  

  

  

                                                           
  69م، ص 1998، األردن، 1 الط�عة، دار ال4ازور@ للنشر ،اإلدارة االسترتیجةسعد غالب 4اسین ،  - 1
   221سابK، ص مرجع ،ثامر ال�'ر@   -2
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 :)التحلیل الخارجي(یوضح الفرص والتهدیدات  ) 1- 1(رقم  الجدول  

  الفرص  التهدیدات

  .احتمال دخول منافسین جدد •

 .المنتجات البدیلة ز-ادة مب4عات •

 .نمو �طيء في السوق  •

 .س4اسات سعر-ة مناوئة •

  .ز-ادة الضغوR التنافس4ة •

 .الدخول إلى أسواق جدیدة في السوق  •

 .تكنولوج4ا واعدة •

 .تنوع المنتجات و الخدمات  •

 .في السوق  سرعنمو أ •

  .العمل مع شر'اء استراتیجیین في میدان •

  69م، ص 1998، األردن، 1االسترتيجية، دار اليازوري للنشر ،ط سعد غالب ياسين ،اإلدارة  :المصدر

1: ب في البیئة التي تتمیزالتي تحدث  تغیراتفي ال:تتمثل التهدیدات  - أ
 

 .ن إحتمال حصولها متغیر و �حسب الحالةأل: رف4ة�انها ظ •

 .'ونها تتعلK �عناصر حالتها دور-ة أكثر مما هي ه4'ل4ة:�أنها قد تكون عابرة أو مزمنة  •

مما 4عني أنه في حالة عدم التحرك السر-ع والمتالئم من قبل : �أنها في غیر مصلحة المؤسسة •

 .فإن المؤسسة یخشى علیها من اإلفالس و السقوR,المدراء

  .النقل البر-ة مثال ز-ادة سعر المحروقات لوسائل

 .تطور إنتاجها ؤسسة وهي تتناغم معاحتماالت لنشاطات مقدمة من البیئة إلى المفي  :تمثل الفرصت  - ب

  2: هم4ة الفرص تن�ع من ثالثة عواملإن أ 

 إلخ.......الحصة السوق4ة والحما4ة والس4طرة: ب والمحددة من ناح4ة المردود4ة,منفع4ة المؤسسة •

 .ردة الفعل المحتملة للسوق و البیئة العامة :إحتمال النجاح المحدد عبر •

                                                           
  31سابK، ص نبیل جواد مرجع   - 1
  

2
  31نبيل جواد، مرجع سابق، ص  - 
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والقادرةعلى تحقیK النجاح ,النوع4ة مقارنة مع المنافسة من خالل الطاقات :خبرة ومعرفة المؤسسات المق4مة  •

 .للمشروع المرتقب

  :)التحلیل الداخلي( عناصر القوة والضعف

تلك األش4اء الملموسة وغبر الملموسة التي تمتلكها المنظمة وتكون قادرة على استخدامها :  عناصر القوة -3 

  .ى المنافسین في ذات الصناعة�ش'ل إیجابي إلنجاز أهدافها و�ما یجعلها متفوقة عل

المنظمة من بلوغ ما تسعى إلى تحق4قه  تم'نهو النقص في اإلم'انات و القدرات التي :عناصر الضعف -4

  .وما ینع'س �التالي على مستو_ األداء المتحقK فیها,ق4اسا �المنافسین 

الداخل4ة في المنظمة والتي  وضح �عض عناصر القوة والضعف اللذان 4مثالن تحلیل البیئةی التالي والجدول

  1 .4م'ن أن تختلف من منظمة إلى أخر_ �حسب خصوص4ة نشاطها

 :)التحلیل الداخلي( یوضح عناصر القوة والضعف )2- 1(الجدول

 Wعناصر الضعف  Sعناصر القوة 

 استخدام تكنولوج4ا جدیدة �

 قات وعقود طو-لة األمد ااتف �

 موارد مال4ة متمیزة  �

 مهارات �شر-ة مرتفعة �

 الت ترو-ج4ة م'ثفة و ناجحةحم �

 انخفاض واضح في 'لف العمل4ات �

 عالمة تجار-ة قو4ة �

 خدمة المستهلك �

 محدود4ة الموارد التمو-ل4ة ومصادرها �

نقص في الموارد ال�شر-ة وانخفاض في منحنى  �

 الخبرة

 قصور في األجهزة والمعدات �

 عدم انتظام عمل4ات التجهیز  �

 ن4ة الترو-جمحدود4ة میزا �

 ضعف الس4طرة على حر'ة المخزون  �

 مهارات تسو4ق4ة ضع4فة �

                                                           
1
   220،221ثامر البكري المرجع السابق، ،ص ص   - 
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  عوامل أخر_  �  منافد توز-ع4ة م�اشرة  �

،ص  2008، األردن،1ثامر البكري، إستراتيجيات التسويق ، دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع،الطبعة العربية  : المصدر

221    
  

حقیK التي 4ستخدمها مدیرو التسو-K لتنه مجموعة من الوسائل 4عرف على أ:المز ج التسوقيالفرع السادس  
    1. أهدافهم

المنتج ، (ول هو المز-ج التسو4قي التقلید@ و4شمل 'ل من األ:  حیث تم تقسم المز ج التسوقي الى نوعین
الدلیل الماد@ ،الناس ، ( والثاني المز-ج التسو4قي الموسع للخدمات و4شمل 'ل من ) التسعیر، التوز-ع ،الترو-ج 

  2.  )ت العمل4ا
  :المز ج التسوقي التقلید]أوال 

حاجات  خواص محسوسة وغیر محسوسة ،تش�ع  هو ع�ارة عن خدمة ،سلعة ،ف'رة،مؤلفة من:المنتج  -1
  3 .ورغ�ات المستهلكین ،یتم الحصول علیها مقابل مبلغ من المال أ@ وحدة نقد4ة

الق4م التي 4عطیها المستهلك لقاء حK اقتناء هو مبلغ نقد@ یدفع لقاء السلعة أو الخدمة أو هو تلك :السعر-2
   4. و4عتبر احد العناصر الهامة في المز-ج.أو استخدام السلعة أو الخدمة

  5 .هو الوظ4فة المتعلقة �االخ�ار واالقناع والتأثیر على القرار الشرائي  للمستهلك: الترو ج
  ترمي الظهار المؤسسة أو أحد منتجاتهاو�صفة عامة الترو-ج ع�ارة عن عمل4ة اتصال مبرمجة وهادفة  

  6. طراف التي یجر@ التعامل معهاخالل العمل4ة التسو4ق4ة�صورة مقنعة لد_ مختلف األ

  7 .هوع�ارة عن الم'ان أو القنوات التسو4ق4ة: التوز ع-4

  

  

  

  
                                                           

 
1
    - K141، ص  �الل خلف الس'ارنة ،مرجع سب  
  78م ص 2010،عمان ، 1،دار المسیرة للنشر والتوز-ع والط�اعة ، الط�عة تسو R الخدمات محمود جاسم الصمدید@ ،ردینة ، عثمان یوسف ، - 2
م ص 2013 األردن، 1الط�عة ،دار المسیرة للنشر والتوز-ع والط�اعة ، تسو R ساحي وفندقي ،مدخل صناعة ساحة وضافةبي ،عفالح الز علي  -3  

51   
  4 142،ص ،مرجع ساب�Kالل خلف الس'ارنة   -
، مذ'رة م'ملة لنیل شهادة الماجستیر في العلوم التجار-ة، 'ل4ة علوم واقع وأهمة اإلعالن في المؤسسةاإلقتصادة الجزائر ة'وسة لیلى،   - 5

  28م، ص 2008-م2007جامعة منتور@ قسنطینة، منشورة، اإلقتصاد4ة،وعلوم تسییر، 
  151سابK، ص �الل خلف الس'ارنة ،مرجع  - 6
  52سابK، ص بي، مرجع ععلي فالح الز  - 7
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  .فراد عنصر أساسي في إنتاج و تقد4م الخدمات

دور مهما من البراعة مقدم الخدمة فل,في استمرار إنتاجها وتقد4مها

لصدق �التزام �الوعود واإل4فاء بها و الذ@ ینع'س على األداء الجید والفعال الذ@ 4حقK رضا المستفید 

من خالل الرضا المحقK له 4قوم بإخ�ار مجام4ع أخر_ من ال̂زائن عن 

عن األداء الجید و الممیز للمؤسسة و  المؤسسة و العاملین فیها وذلك تلك المجام4ع تقوم بإخ�ار مجام4ع أخر_ 

 K-على هدا النحو یتم انتقال المعلومات و بذلك تمثل تلك المعلومات المنقولة عن المؤسسة وخدماتها عن طر

  

المعدات واألجهزة المستخدمة ,األثاث ,الم�اني

لذا فالدلیل ......)المعدات الطب4ة,مثال غرفة العمل4ات

رضائه  الماد@ یلعب دورا تأثیر-ا في عمل4ة تسو-K الخدمة 'ذلك 4ح'م المستفید من الخدمة على الخدمة ومستو_ 

لى الخدمات �اشر لل̂زون فیها یتعلK بإنتاج أع

و اإلم'انات الفن4ة لم'انة الخدمة تتعاضم خالل العمل4ات التي یتم إجراؤها عند أداء الخدمة 'مثال على ذلك 

  . مما یؤثر إیجاب4ا في إدراك المستفید للخدمة

الترويج

الفصل  األول                                                                اإلطارالنظري لمخطط األعمال

 : عناصر المز ج التسوقي التقلید] یوضح

R52ص  علي فالح الزعبي ،مرجع ساب 

  :الموسع للخدمات  التسوقي

   1:یتضمن ثالثة عناصر مضافة للمز-ج التسو4قي التقلید@ وهي

فراد عنصر أساسي في إنتاج و تقد4م الخدمات4حتل األ ):الناس

في استمرار إنتاجها وتقد4مها إن لكل من مقدم الخدمة و المستفید منها دورا

لصدق �التزام �الوعود واإل4فاء بها و الذ@ ینع'س على األداء الجید والفعال الذ@ 4حقK رضا المستفید 

من خالل الرضا المحقK له 4قوم بإخ�ار مجام4ع أخر_ من ال̂زائن عن ,و جعله 4ش'ل حلقة ترو-ج4ة للمؤسسة

المؤسسة و العاملین فیها وذلك تلك المجام4ع تقوم بإخ�ار مجام4ع أخر_ 

 K-على هدا النحو یتم انتقال المعلومات و بذلك تمثل تلك المعلومات المنقولة عن المؤسسة وخدماتها عن طر

  .المستفیدین تش'ل عنصر مضاف لعناصر المز-ج التسو4قي للخدمات 

 :الدلیل الماد] 

الم�اني(قد4م الخدمات 4مثل المستلزمات الماد4ة الداعمة و المساعدة في ت

مثال غرفة العمل4ات(والسلع التي تسهل عمل4ة تقد4م الخدمة 

الماد@ یلعب دورا تأثیر-ا في عمل4ة تسو-K الخدمة 'ذلك 4ح'م المستفید من الخدمة على الخدمة ومستو_ 

�اشر لل̂زون فیها یتعلK بإنتاج أعلذلك فإن اإلحتواء الم,اإلجراءات التي یتم من خاللها تقد4م الخدمة

و اإلم'انات الفن4ة لم'انة الخدمة تتعاضم خالل العمل4ات التي یتم إجراؤها عند أداء الخدمة 'مثال على ذلك 

مما یؤثر إیجاب4ا في إدراك المستفید للخدمة.بین مقدمي الخدمة و المستفیدین) طی�ةالمودة والعالقة ال

                                        

  83، 82محمود جاسم الصمدید@،مرجع سابK،ص ص  

  المزيج التسويقي
التقليدي

الترويج التوز ع  السعر سلعة 
)أو خدمة 
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یوضح) 1-1(الشEل

علي فالح الزعبي ،مرجع سابR:المصدر 

التسوقي المز ج ثانا  

یتضمن ثالثة عناصر مضافة للمز-ج التسو4قي التقلید@ وهي

الناس(األفراد  .1

إن لكل من مقدم الخدمة و المستفید منها دورا

لصدق �التزام �الوعود واإل4فاء بها و الذ@ ینع'س على األداء الجید والفعال الذ@ 4حقK رضا المستفید  ،ووالمهارة

و جعله 4ش'ل حلقة ترو-ج4ة للمؤسسة

المؤسسة و العاملین فیها وذلك تلك المجام4ع تقوم بإخ�ار مجام4ع أخر_ 

 K-على هدا النحو یتم انتقال المعلومات و بذلك تمثل تلك المعلومات المنقولة عن المؤسسة وخدماتها عن طر

المستفیدین تش'ل عنصر مضاف لعناصر المز-ج التسو4قي للخدمات 

الدلیل الماد]  .2

4مثل المستلزمات الماد4ة الداعمة و المساعدة في ت

والسلع التي تسهل عمل4ة تقد4م الخدمة ) في تقد4م الخدمة

الماد@ یلعب دورا تأثیر-ا في عمل4ة تسو-K الخدمة 'ذلك 4ح'م المستفید من الخدمة على الخدمة ومستو_ 

  .عنها

 :العمل4ات  .3

اإلجراءات التي یتم من خاللها تقد4م الخدمة

و اإلم'انات الفن4ة لم'انة الخدمة تتعاضم خالل العمل4ات التي یتم إجراؤها عند أداء الخدمة 'مثال على ذلك 

المودة والعالقة ال,الصدق(

                                                           
محمود جاسم الصمدید@،مرجع سابK،ص ص   - 1

سلعة (المنتج 
أو خدمة 
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 :للخدمات یوضح عناصر المز ج التسوقي الموسع) 2 -1(الشEل 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  والتوز ع ،ردینة ، عثمان یوسف ،تسو R الخدمات ،دار المسیرة للنشرمحمود جاسم الصمدید]:المصدر 
  79م ص 2010،عمان ، 1والطباعة ، الطبعة 

  

  :التسوقة  اإلستراتیجاتثالثا 

 :وتتمثل في ما یلي

  1 :إستراتیجة المنتج وتنقسم إلى �

عدد من العناصر تساعد المشروع من اإلستفادة من  تتكون هذه االستراتیج4ة:  استراتیجة قادة التكلفة - 1 

وفرات الحجم الكبیر ومن ثم تخف4ض التكالیف مقارنة �مشار-ع المنافسة األمر الذ@ 4م'نه من ز-ادة حصته 

  .النسب4ة في السوق 

                                                           
1
  38، ص 2001، مصر، 2،الدار الجامعية، الطبعة BOTدراسات الجدوى التجارية واالقتصادية واالجتماعية مع مشروعات عبد القادر عطية،  - 

المنتج الخدمي     product   الترو-ج promotion     التوز-ع parceling  التسعیرprice 

المز-ج التسو4قي المز-ج التسو4قي 

التقليديالمزيج التسويقي   

 المز-ج الموسع للخدمات

 العمل4ات

processes 

 الناس 

peoples 

 الدلیل الماد@

phsical evidece 
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ن ،أوقطاع محدد من المستهلكیمحددةتهدف استراتیج4ة التر'یز على منطقة جغراف4ة  : الترEیزاستراتیجة  -2

،أو أجزاء معینة من السلعة ،بدال من المنافسة على نطاق واسع، وعادة ما تنجح مثل هذه االستراتیج4ة في حالة 

  .التر'یز على فئة معینة من المستهلكین خاصة الفئة ذات القوة الشرائ4ة العالم4ة 

یین نظام توز-ع منخفض وعندئد قد تنطو@ هذه الدراسة على الب4ع عند سعر مرتفع هذه العناصر تتمثل في تب

  .التكلفة وتطو-ر المنتج �ما 4حقK اإلنتشار الواسع

4قوم المشروع في وجود هذه االستراتیج4ة على تمییز منتجاته وتنو4عها �المقارنة  : التمییزاستراتیجة -3

�منافس4ه �حیث 4م'نه إش�اع رغ�ات واجهة عر-ضة من المستهلكین، و-ولد ارت�اR قو4ا بین العمالء ومنتجاته 

منتجات وتنو4عها وتضم هذه االستراتیج4ة عدد من العناصر تتمثل في تكثیف برامج ال�حث والتطو-ر لتمییز ال

  .وتحقیK التعاون الوثیK بین قنوات التوز-ع في أماكن عدیدة 

   1.اإلستراتیجات التسعیر ة للخدمات الجدیدة �

  ) :التغلغل (استراتیجة اختراق السوق  – 1

تستخدم عند تقد4م الخدمات الجدیدة للسوق والهدف منها هو التغلغل والنمو في السوق والحصول على أكبر 

الطو-ل عن طر-K وضع أسعار ال̂رح4ة  في األمد  یؤد@  إلى ز-ادة مم'نة واستمالة الطلب �الش'ل الذ@حصة 

  .منخفظة للخدمات موضوع االهتمام، و�عدها یرفع السعر �ش'ل تدر-جي 'لما سمحت الظروف بذلك

جة وتجدر االشارة مم'نة من الوحدات المنت 'م4ةو-تطلب نجاح هذه الس4اسة في التسعیر إنتاج أو عرض أكبر 

إلى أن المؤسسات التي تستخدم هذه االستراتیج4ة ال تستط4ع �سهولة تطب4قها �ش'ل تلقائي بل علیها اتخاد 

تطو-ر نوعي في المواصفات الخاصة الخدمة مع ترو-ج 'ثیف في أسواق جدیدة –سلسلة من الخطوات المتدرجة 

  .هذه االستراتیج4ة السعر-ة إلنجاحوالهادفة  –

النق4ض تماما من س4اسة قش# األسواق و�التالي قد تختلف إش'االت االنط�اع إن هده االستراتیج4ة تعمل على 

غیر الجید عن الخدمة منخفظة السعر وهنا یجب تكثیف الحمالت الترو-ج4ة للخدمة قبل تقد4مها �ش'ل 4'ون 

  .لد_ العمل موقف إیجابي قبل الحصول على الخدمة 

  :السوق  إستراتیجة قش� - 2

وترتكز هذه  4میل السعر في هذه الحالة ألن 4'ون غیر مرن وخاصة في مرحلة التقدم للمار'ة الخدم4ة

اإلستراتیج4ة التسعیر-ة على وضع أسعار عال4ة على الخدمات الجدیدة والتي سیدفعها  الم�ادرون أو المبتكرون 

                                                           
1
أعمال، تخصص ، فرع إدارة مذكرة لنيل شهادة الماستر في علوم التسيير –الوادي  –حديقة ألعاب مائية األطفال  إعداد مخطط األعمالحفصة دقة،  - 

  34،  33م، ص ص 2014-2013مقاوالتية،منشورة،  جامعة دمحم خيضر  بسكرة، الجزائر ،
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تحقیK أعلى األ̂راح المم'نة في األجل من المشترون مقابل حصولهم على خدمات جدیدة والهدف من ذلك 

  .القصیر

م'انهم التأثیر 'بیرة في تطبیK هذه االستراتیج4ة لفترة زمن4ة طو-لة هذا 4عود إلى أن المنافسین بإ وهناك صعو�ة

  .�ش'ل سر-ع على ردود فعل المستفدین من خالل طرح أسعار تنافس4ة

  :إستراتیجات التوز ع 

    1:استراتیج4ات وهي 'ما یليوتتمثل في ثالثة 

  :استراتیجة طول قناة التوز ع  - 1

القناة التوزیعیة والذى یشیر إلى ل بشأن طو،  اتیجیة العامة للتوزیع ر بدایة اختیار االست –یجب على المنتج  

بین واالختیار ، لة ـشأن المفاضـذا الـفى ه –وبصفة عامة یستطیع المنتج   –ى القناة ـعدد حلقات التوزیع ف

  .  التوزیع المباشر والتوزیع غیر المباشر: بدیلین وهما  

 :التوز-ع الم�اشر  1-1

ناعیاً ـئیًا أو مستخدمًا صنها مستهلكا 'ان سواء،  شترى ـى المـویشیر إلى قیام المنتج بتوزیع منتجاته مباشرة إل

    .ءى الوسطاـاد علـمعتاإلدون 

  :     رالمباش رغیالتوز-ع  1-2

منظمات مشتریة /  مستهلکین )  العمالء ه  إلى ـع منتجاتـلتوزی أكثرویشیر إلى اعتماد المنتج على وسیط أو  

ة المنتجات التى ـیهم ملکیـإلـل الذین تنتق الوسطاء التجار: وهما     الوسطاءین نوعین من ـز بـن التمییـویمک. ( 

إلیهم ملکیة المنتجات ل الذین ال تنتقسطاء والو'الء ،  والو الجملة وتجار التجزئة 'تجاریتعاملون فیها 

  .   'السماسرة  

  : استراتیجة التغطة السوقة  - 2

اتخاذ القرار الوسطاء  عتماد على اإلستخدمة  خاصة عند ـع المـوات التوزیـید قنینبغى على المنتج عند تحد

یطلق وما وه، وقـمنطقة بیعیة أو سل ویعنى ذلك تحدید عدد الموزعین بک. التوزیع  'افةالمتعلق بتحدید 

هذا ویستطیع المنتج .    رتبط بالبعد األفقى لقناة التوزیع  ـعلیه کثافة تغطیة األسواق بواسطة الموزعین وی

ائي ـالتوزیع االنتقوثف لتحدید کثافة تغطیة السوق وهى التوزیع المک، ة ـتراتیجیات بدیلـالمفاضلة بین ثالث اس

  . والتوزیع الوحید  

                                                           
1
 ]بتصرف[، مركز التعليم المفتوح، جامعة بنها ص برنامج مهارات التسويق والبيع،التوزيع بالقنوات البديلةأحمد عبد المنعم دمحم شفيق،    
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رض وتوزیع منتجاته فى ـتج بعـام المنـتشیر استراتیجیة التوزیع المکثف إلى قی:    المکثف التوز ع 1- 2  

الء ـضمن للعمـسوق ویـمما یهیئ للمنتج التغطیة الشاملة للة،  منطقة بیعیل عدد ممکن من منافذ التوزیع بکأكبر 

 .  المنتجات لى ع لهولة الحصوـس

على عدد ، فى توزیع منتجاته –المنتج  –تشیر هذه االستراتیجیة إلى اعتماد :    اإلنتقائي التوز ع 2- 2

ارهم لمعاییر معینة کالسمعة التجاریة وتوافر الموارد ـمحدود من الموزعین فى المنطقة البیعیة یخضع اختی

  .    ات وغیرها  ـالمالیة وحجم المبیع

  : الوحید التوز ع 3- 2

فى توزیع منتجاته على موزع وحید فى المنطقة البیعیة الواحدة  –إلى اعتماد المنتج ج4ة تشیر هذه االستراتی  

ین الطرفین المنتج ـیطرته ورقابته على عملیة توزیع منتجاته ویتم ذلك بموجب عقد کتابى بـام سـدف إحکـبه

وشروط  العقد واضحة خاصة من حیث حدود المنطقة البیعیة  هذا وینبغى أن تکون بنود. الوحید والموزع 

  .           ع وعدم توزیع منتجات أخرى منافسة وغیرها  ـعار البیـوأس

  :استراتیجات التكامل في التوز ع - 3

إلى قناة التوزیع التى تضمن تدفق المنتجات من المنتج ل على الرغم من أن الهدف األساسي    هو التوص

مستقلة ـل ، تعم) اة ـأعضاء القن(قناة توزیع ل إال أنه غالبًا ما نجد أن مؤسسات ک، ةـوفاعلیء �'فاءة العمالإلى 

مما یفرز تناقض وخالفات ونزاعات بین . قد تکون منافسة لبعضها البعض أحیاناً  ل عن بعضها البعض ب

 .    اة التوزیعیة  ـالقن'ل أعضاء بعض أو 

ویظهر التناقض والنزاع فى قناة التوزیع من عدة مصادر منها  رغبة المنتج فى توزیع سلعته بطریقة معینة 

على معلومات من تاجر تجزئة ل ال تتفق مع رغبات الحلقات األخرى فى القناة أو قد یرید المنتج الحصو

الحصریة فضالً الو'الة الوسیط فى ویرغب ، فـالذى یرفض إمداده بها أو قد یرید المنتج اتباع التوزیع الکثی

  . عن الخالفات بین حلقات التوزیع بخصوص األسعار والخدمات وشروط الدفع والتسلیم وغیرها  

قناة التوزیع عبر مستویات ، أعضاء یمکننا التمییز بین النزاع الرأسي والذى ینشأ بین ، وبصفة عامة    

  .  ملة وتاجر تجزئةبین تاجر ج'النزاع التوزیع المختلفة فى القناة 

  :إستراتیجة الترو ج �

  1 :4م'ن االخت4ار بین أنواع أسالیب الترو-ج لكل نوع االنتاج 'ما یلي

  .المیزان4ة لكل عنصر من عناصر الترو-ج �

                                                           
4ة المتحوٕادارة المشروعات الصغیرةالر ادة مروة أحمد،نس4م برهم،  -   1   148- 145،ص ص 2007ص،دة للتسو-K والتور-دات ،،الشر'ة الع̂ر
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  .أهداف الترو-ج لكل نوع من أنواع االنتاج  �

  .خصائص السوق  �

  .طب4عة المنتج �

  :أهمها الترو-ج لها أهداف متعددة ،ومن  إن أنشطة

  .جذب العمالء الجدد وتشج4ع الناس على التعامل مع المشروع  �

  .الرد على االشاعات وعلى المنافسین �

  .توفیر السمعة الطی�ة للمشروع �

مثل طرح منتج جدید أو إنتاج نوع ذ'ر شيء من االنشطة والفعال4ات والمناس�ات التي 4قوم المشروع بها  �

  .جدید أو تخف4ض أسعار  وغیرها

  : المخط� المالي : ع المطلب الرا�

4مثل  القسم الذ@ یوفر الحساب الحت4اج المشروع من األموال ومصادر : تعر ف المخط� المالي الفرع األول

  1 .في مخط# العمل،والكلف واأل̂راح قبل4ة للعوائدالتمو-ل المناس�ة و'ذلك التقدیرات المست

األعمال تتضمن مجموعة من الجداول  نه ع�ارة عن خطوة من خطوات إعداد مخط#على أ : وعرف أضا

المال4ة و المحاسب4ة تبین رأس المال العامل واحت4اجاته ومؤشرات المر دود4ة �اإلضافة إلى الخز-نة وهذا إلعطاء 

صورة مستقبل4ة للمؤسسة 'ضمان استمرار-تها وتقد4مها حجة األطراف الممولة علما أن هذه الجداول تكون تتمیز 

   2. �الدقة والوضوح

المخط# المالي 'ذلك 4سمى المخط# التمو-ل وهو :تعر ف المخط� المالي Eذلك مEن ضافة إلى ماسبR إ

 مخط# یتضمن �عض التفص4الت الك4ف4ة الستخدام األموال �صفتها 'موارد ، 'ما یتضمن '4ف4ة الحصول على

داة للتخط4# -لة وتمثل ألفترات طو هذه الموارد ،و4ستخدم مخط# التمو-ل لوضع خط# جزئ4ة خاصة �المؤسسة 

  .3'ذلك یبرز مستو_ التنسیK الداخلي بین العمل4اتالعام للمؤسسة وأداة للرقا�ة على إدارتها الفرع4ة 

ومما 4م'ن استنتاجه أن التخط4# المالي له أهم4ة في ال̂ر# بین القرارات االستثمار-ة وقرارات التمو-ل التي 

وادا 'ان الهدف هو تحقیK مستو_ . 4ط4ة على تحدید الهدف والتنبؤ تتفاعل �ش'ل 'بیر، وتقوم العمل4ة التخط

معین من األ̂راح ،فإن التنبؤ هو أداة التي تستخدم في تحدید 'ل من حجم المب4عات الالزم لتحقیK هذا الهدف 

  .واالحت4اجات الالزمة لتحقیK هدف المب4عات 
                                                           

  227سابK، ص مرجع طاهر محسن منصور الغالبي،  - 1
  187، منشورات جامعة عمر المختار الب4ضاء ، لیب4ا ص  دراسة الجدوf للمشروعات االسثمار ة الزرعةعلي دمحم خضر وآخرون ،أسس  - 2
   169م ص 2012،  2،دیوان المطبوعات الجامع4ة ،الط�عة التسییر المالي ،تحلیل نظر] م�ارك لسلوس ، - 3
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  : 1لي'ما یلتحقیK ذلك 4م'ن تحدید خطوات عمل4ة التخط4#  و

  .نسب البدائل ار أتحلیل 'افة البدائل المتاحة أمام المشروع في مجاالت االستثمار والتمو-ل واخت4*

  . ت الحال4ة والقرارات المستقبل4ةالتنبؤ �النتائج المترت�ة على القرارات التي یتم اتخاذها �حیث یتم ال̂ر# بین القرارا*

والتمو-ل الخاصة �المؤسسة وتنطو@ هذه الخطة على مجموعة وضع خطة مال4ة متكاملة مجاالت االستثمار *

  .القرارات التي یتم اخت4ارها في ضوء الخطوات السا�قة 

  . تقی4م األداء الفعلي في ضوء أهداف الخطة المال4ة السا�قة إقرارها*

  :مصادر التمو ل الفرع الثاني 

حسب الحاجة إلیها و�القدر المطلوب واستغاللها  4قصد �عمل4ة التمو-ل الحصول على األموال الالزمة للمشروع 

  :احسن استغالل للعوائد والكلف وفیها یلي 

  : هي  �ایجاز مصادر التمو-ل

  :التمو ل طو لة االجل  أوال مصادر

وتتش'ل ؤسسة لتمو-ل انفاقها االستثمار@ تمثل اهم مصادر التمو-ل التي تعتمد علیها الم: الملكة أموال -1

  :ل الذاتي مصادر الملك4ة من العناصر التال4ة مصادر التمو-

  .تمثل االسهم العاد4ة ص'و'ا متساو4ة الق4مة :سهم العادة ألا*

  .وهي اوراق مال4ة تجمع بین االسهم العاد4ة والسندات : االسهم الممتازة*

احت4اجاتها طو-لة ل4ه المؤسسة لتغط4ة ادر الهامة للتمو-ل الذاتي تلجأ إهي احد المص: االرZاح المحتجزة *

  .االجل 

و لمواجهة خسائر 'ز المالي للمؤسسة أهي م�الغ یتم تجنیتها من اال̂راح المحققة لتدع4م المر :حتاطات اإل* 

  .محتملة الوقوع 

دائن ، وترت�# ق4مة ال دتتمثل في سداد ق4مة مشتر-اتهم وفقا لشروR 4حددها المور  :التسهالت االئتمانة  -2

  .2جلة ومن ثم ق4مة التمو-ل عن طر-K االئتمان التجار@ �مستو_ المب4عات المتوقعة للمؤسسةالمشتر-ات اآل

  : مصادر التمو ل قصیرة االجل ثانا

   1: وتتمثل في

                                                           
   147االس'ندر-ة ص ،،دار الف'ر الجامعي  التمو ل واإلدارة المالة للمؤسساتعاطف ول4م أندراوس ، - 1

  

   368سابK، ص عاطف ول4م أندراوس ،مرجع  - 2
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لموردین ، 4م'ن تعر-فه �أنه نوع من التمو-ل قصیر األجل تحصل عل4ه المؤسسة من ا:  اإلئتمان التجار] *

وتعتمد .جر فیها أو تستخدمها في العمل4ة الصناع4ة ااآلجلة للسلع التي تتر-ات و-تمثل في ق4م4ة المتش

المصرفي وغیره من المصادر  على هذا المصدر في التمو-ل بدرجة أكبر من اعتمادها على اإلئتمانالمؤسسات 

 .المتاح ل�عض المؤسسات  -قصیر–قصیرة األجل ،بل وقد 4'ون المصدر الوحید  األخر_ 

اإلئتمان التجار@ التلقائي نظرا ألنه عادة ما یز-د و-نقص مع التقل�ات في حجم النشاR ،  و4طلK عل4ه �

ر@ ، 4ضاف حدة من أهم مزا4ا اإلئتمان التجا�معنى أنه یتاح �القدر المالئم وفي الوقت المناسب وتعد هذه وا

 .إلیها أنه یتم دون إجراءات أو تعهدات رسم4ة 

ففي غ4اب الخصم النقد@ . من التمو-ل فإنها تعتمد على شروR الموردینأما �انس�ة لتكلفة هذا النوع  �

4عتبر اإلئتمان التجار@ في ح'م التمو-ل المجاني، غیر أنه قد ینقلب إلى تمو-ل م'لف للغا4ة إذا لم تحسن 

 .استخدامهالمؤسسة 

 :اإلئتمان المصرفي 

4قصد �ه في هذا الصدد القروض قصیرة األجل التي تحصل علیها المؤسسة من البنوك وشر'ات األموال،  

وذلك من أجل تغط4ة احت4اجاتها من األموال لتمو-ل دورة استغاللها، وذلك نتیجة لتكرار العمل4ات خالل هذه 

 2. الدورة 

المؤسسة عل4ه 'مصدر للتمو-ل قصیر األجل من حیث درجة اعتماد  المصرفيهذا النوع من اإلئتمان و4أتي 

�أنه أقل تكلفة من اإلئتمان التجار@ في الحالت التي تفشل فیها المؤسسة في و-تمیز اإلئتمان المصرفي 

'ما 4عتبر مصدرا مقبوال لتمو-ل األصول الدائمة في المؤسسات التي تعاني من صعو�ات  اإلستفادة من الخصم،

 ادر طو-ل األجل، و4ضاف إلى ذلك أنه أكثر مرونة من اإلئتمان التجار@،إذفي تمو-ل تلك األصول من مص

غیرأنه أقل مرونة منه في ناح4ة أخر_، ذلك أنه ال یتغیر تلقائ4ا .�ضاعةصورة 4أتي في صورة نقد4ة ول4س في 

R3 . مع تغیر حجم النشا 

 

 

                                                                                                                                                                                                 
م  1991مصر  ارف،ع،منشأة الم الفEر] الحدیث في مجال مصادر التمو ل) 2(سلسلة الفEر الحدیث في مجال االدارة المالة منیر ابراه4م الهند@ ، - 1

   07ص 

Eلة العلوم االقتصادةوالعلوم التجار ة وعلوم مذEرة لنیل شهادة الماجستیر  مصادر التمو ل وأثرها على الوضع المالي للمؤسسةدمحم بوشوشة،  - 2

  44م ص  2007-2006الجزائر ، غیر منشورة،جامعة �س'رة ر،التسیی
   09، 08سابK، ص ص منیر ابراه4م الهند@ ،مرجع  - 3
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  :الفرع الثالث القوائم المالة 

ئن االقتصاد@ الذ@ تعبر عنه ب4ان محاسبي تنع'س عل4ه صورة للكا عن هي ع�ارة :أوال مفهوم القوائم المالة 

الوحدة المحاسب4ة ووظ4فتها توصیل المعلومات للغیر عن التغیرات التي طرأت على الموارد االقتصاد4ة نتیجة 

   1. عن استخدامها خالل السنة

  :المالة  القوائمعناصر  ثانا

جدول 4ظهر في جان�ه اال4من مجموعةاألصول وفي جان�ه األ4سر مجموعة  عن وهي ع�ارة:المیزانة  - 1

  .الخصوم التي تمتلكها المؤسسة ،حیث 4حاف¬ على تساو@ الطرفین 

   2. األصول من مجموعات جزئ4ة ثالثة لف المجموعةتتأ 1-1

  :،وتتضمن العناصر التال4ة  صول الثابتة،ألاوتدخل ضمن تسمى االستثمارات  :المجموعة االولى

نفقات ضخمة الم�الغ صرفت من أجل تأس4س المؤسسة 'مصار-ف ) نفقات التأس4س (المصار-ف االعداد4ة 

صار-ف الدراسات وال�حث والتنقیب ،مصار-ف الدعا4ة واالشهار للتعر-ف شهار للتعر-ف �المؤسسة 'مالدعا4ة واال

ل هذا العنصر ضمن ما 4سمى �االصول الوهم4ة اذ هي ع�ارة �المؤسسة ومصار-ف تكو-ن الید العاملة ،یدخ

  ) .سنوات 05(عن نفقات ال 4م'ن تغطیتها مرة واحدة لذا تظهر �المیزان4ة وتغطي في أجل أقصاه 

  شهرة المحل ،حقوق الملك4ة  الصناع4ة والتجار-ة (الق4م غیر الماد4ة _

  ).الراضي المنجم4ة اراضي اخر_ اراضي البناء والورشات ،ا(االراضي �مختلف انواعها _ 

  .....تجهیزات االنتاج م�اني معدات وادوات  نقل  تجهیزات م'تب غالفات قابلة لالرجاع 

   3:تستعملها المؤسسة في دورة واحدة وتتمثل في:تداولة مصول الاأل:الثانة االمجموعة _

  .3لى المجموعة رقم إ سیولة وتنتمي إلىللوصول نظرا للمدة التي تستغرقها : ق4م االستغالل او المخزونات

وتشمل مجموع حقوق المؤسسة لد_ الغیر من ̂زائن وسندات المساهمة : ق4م قابلة للتحقیK  :المجموعةالثالثة -

  .التي التتجاوز مدة استثمارتها السنة 

  .تكون تحت تصرف المؤسسة وتشمل الصندوق الحساب الجار@ البنك : ق4م سائلة

  4 :وتقسم بدورها الى مجموعتین: الخصوماجانب  2- 1

                                                           
،'ل4ة العلوم التجار-ة وعلوم  دور القوائم المالة في تدعم التدقیR الداخلي ،مذEرة لنیل شهادة الماستر في العلوم المالة والمحاسبةعمر اسماعیلي، - 1

  12م ص  2014-2013،الجزائر ،غیر منشورةاالقتصاد4ة وعلوم التسییر ،تخصص فحص محاسبي جامعة دمحم خ4ضر �س'رة 
   8ص  1999،دیوان المطبوعات الجامع4ة،الساحة المر'ز-ة بن ع'نون الجزائر ط�عة  المحاس�ة العامة للمؤسسةدمحم بوتین ، - 2
  22،23لوس، المرجع السابK،ص ص م�ارك لس - 3
  23، ص 2011،الجزائر، 2،دیوان المطبوعات الجامع4ة، ط�عة  التسییر المالي حسب البرنامج الرسمي الجدیدزغیب مل4'ة ، بوشنقیر ملیود ، -  4
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نت اموال خاصة اوتضم 'ل الموارد التي تتعد_ درجة استحقاقها السنة ،سواء ':أموال دائمة/2-1- 1- 

  .'االحت4اطات او موارد اجنب4ة 'الدیون متوسطة االجل 

عن سنة ستحقاقها و-درج تحت هده المجموعة جم4ع الدیون التي تقل درجة ا: دیون قصیرة االجل 2 - 1-2

  .'دیون الموردون 

الموجودة تحت تصرف المؤسسة خالل ) حجم السیولة النقد4ة الفعل4ة (تمثل الق4م المال4ة : موازنة الخز نة -  2

دورة معینة فهي ع�ارة عن مبلغ الق4م الجاهزة أو المتاحة الفعل4ة ،أ@ صافي الق4م الجاهزة ، وهي الفرق بین 

Rخالل فترة زمن4ة معینة  الموارد المستعملة في تمو-ل نشا Rالمؤسسة واالحت4اطات الناتجة عن هذ النشا

  1:وتحسب �العالقة التال4ة 

  السلفات المصرف4ة _الق4م الجاهزة =الخز-نة 

  احت4اجات رأس المال العامل_رأس المال العامل =        

  ق4م (_ )سلفات مصرف4ة _ مجموع الدیون قصیرة األجل)+(أصول ثابتة _ أموال دائمة =(         

  . )ق4م جاهزة +االستغالل 

  مجموع النفقات  –مجموعة المداخیل  =الخز-نة:عنها 'ذلك �العالقة  'ما 4عبر

   2: هناك ثالثة حاالت لوضع4ة الخز-نة هي*

  الخز-نة موج�ة ( > 0 ).ل عقالني وجود فائض نقد@ یجب استغالله �ش': 

  .4عني تشغیل 'افة األموال النقد4ة ) : 0(= الخز-نة معدومة 

الخز-نة (< 0  ): 4عني وجود عجز في أن المؤسسة �حاجة إلى سیولة نقد4ة ،تلجأ في هده الحالة المؤسسة

  سال�ة 

  .ز-ادة الدیون أو ب4ع اسثمار من اسثماراتها أو ز-ادة األموال الخاصة إلى

  :الموازنة التقدیر ة  - 3

ق4مة یتم تحضیرها ر خطة 'م4ة و :معهد التكلفة والمحاسبین االدار-ین �انجترا 4عرف الموازنة 'ما یلي :هاتعر-ف

والنفقات المنتظرة تحملها خالل /المنتظر تحق4قه أو یراد المخط# ا قبل فترة محددة ،وتبین عادة اإلوالموافقة علیه

  .ه الفترة واألموال التي ستستعمل لتحقیK هدف معین هذ

                                                           
   13دیوان المطبوعات الجامع4ة ،الجزائر ،ص  اقتصاد المؤسسة ،اسماعیل ع̂راجي ، -  1
مجلة ال�احث ،جامعة قاصد@ م̂راح ، ورقلة ، تحلیل المقارZات النظر ة حول أمثلة الهEل المالي، اإلسهامات النظر ة األساسة ،الوهابدادن عبد  -  2 

   107م ص  2006، 04،العدد 
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أداة تخط4ط4ة ورقاب4ة تساعد المدیر-ین على اتخاد القرار بناءعلى ماتحو4ه من تقدیرات :  وتعرف 'ذلكعلى أنها

R1 . االیرادات والمصروفات لكل نشا 

   : التدفقات النقدة - 4 

تتمثل التدفقات النقد4ة أل@ مشروع في مقدار التدفK النقد@ اإلضافي الذ@ ینتج عن تنفیذ المشروع  :تعر فها 

  .فالهدف من 'ل مشروع هو الحصول على ایرادات عبر فترات زمن4ة مختلفة

حر'ة النقود  �عد حدوث تدفقات متمثلة في التكالبف ،'ما تعتبر أساس ق4اس ̂رح4ة المشروع االستثمار@ وتمثل

   2 .من وٕالى المشروع

ن الكشوفات للتدفقات النقد4ة تمثل مستندات مال4ة توضح الم�الغ النقد4ة التي �حوزة المشروع في بدا4ة الفترة إ

إن اعداد . لك الم�الغ النقد4ة التي یدفعها المشروع خالل نفس الفترة ذ،والم�الغ المستلمة من قبل المشروع و'

النقد4ة 4فضل أن  4'ون شهر-ا للسنة األولى من بدء العمل ثم 4ص�ح فصلي في السنة الثان4ة 'شف  التدفقات 

  3 .والثالثة

  :جدول حسا�ات النتائج -

هو 'شف محاسبي 4ستخدم في التحلیل المالي 'متم للمیزان4ة المحاسب4ة ،الغرض : ا�ات النتائجتعر-ف جدول حس

دورة معینة هدا النشاR ینتج  منه تحلیل نتیجة السنة ، فجدول حسا�ات النتائج یترجم نشاR المؤسسة خالل 

 4 .ون ̂رحا أو خسارةرؤوس أموال و4ستهلك رؤوس أموال  وفي الخیر نتحصل على نتیجة الدورة التي قد تك

  

 

 

 

  

  

  

                                                           
م ص 2001المر'ز-ة بن ع'نون الجزائر ، ، دیوان المطبوعات الجامع4ة ،ط�عة مز-دة ومنقحة ،الساحة،الموازنات التقدیر ة،أداة فعالة للتسییرفر'وس دمحم   1

  6-4ص 
مع دراسة حالة شر'ة االسمنت ببني صاف ، مد'رة لنیل شهادة الماجستیر في العلوم  دراسة وتقیم المشار ع االستثمار ةبن مسعود نصر الدین،  - 2

  45م ص 2010- 2009الجزائر،منشورة، االقتصاد4ة، تخصص �حوث عمل4ات وتسییر مؤسسة، جامعة أبي �'ر بلقاید، تلمسان، 
3
  227طاهر محسن منصور الغالبي ، مرجع سابق، ص  - 

  4 24،25سابK، ،ص ص  مرجعم�ارك لسلوس ، 
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  :خالصة 

      Kحاولنا من خالل هذا الفصل حوصلة ألهم عناصر التي راینا لزوم عرضها في �حثنا هذا والتي تتعل

�مخط# االعمال حیث 4عتبر ضرور@ لنجاح المشروع االستثمار-ة وضمان فاعل4ة في ظل المنافسة الشدیدة من 

. االنتاج4ة والتسوسق4ة والمال4ة قبل المؤسسات االخر_ ،وذلك من خالل التخط4# الجید للعمل4ات التنظ4م4ة 

  .المسوقة من طرق المؤسسة ) سلعة أم خدمة (بإنتهاج استراتیج4ات تالئم المنتجات 

و4م'ن القول أن مخط# االعمال وسیلة تغطي نوا4ا التي ینو@ المقاول الق4ام بها بترجمة الف'رة من الكتا�ة إلى 

سسة في الواقع ،فمخط# االعمال 4مثل وث4قة إقناع للمستثمر عن الواقع ،والتف'یر في '4ف4ة تحو-ل الف'رة إلى مؤ 

  .طر-K توض4ح 'افة الجوانب المتعلقة �االنتاج والتنظ4م والتسو-K والجوانب المال4ة 
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 :تمهید

تم اخت�اره ، یخص تقد�م مخط"  ول الذ� قد تطرقنا ف�ه إلى الجانب النظر� للمشروع الذ��عد اتمام الفصل األ

مثل هذه الخدمات التي تلقى قبوال من طرف المجتمع  حیث تعتبر ،قترح لمشروع حد�قة ألعاب لألطفالعمال الماأل

متفائل لمد= امان�ة تجسید مثل هذا المشروع على ارض الواقع و تحقی:  حاجات ورغ�ات  انط�اعمما �مد لنا 

  .الفئة المستهدفة في هذا المشروع من اجل الترف�ه عن أنفسهم في أوقات الفراغ 

لذلك تم تقس�م هذا الفصل .المتعلقة �المشروع  الجوانبإبراز مختلف  إلىتطب�قي سوف یتم التطرق في الجانب ال

  . حیث �متثل الم�حث األول في تقد�م المشروع أما الم�حث الثاني في مFونات مخط" األعمال الى م�حثین 
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  المشروع  ملخص: الم&حث األول 

واصفات المشروع المتمثل سیتم التطرق في هذا الم�حث إلى فFرة المشروع �االضافة إلى توض�ح خصائص وم    

�مدینة جامعة وال�ة الواد� والجدول التالي �ضوح ملخص عن معلومات المشروع �صفة  لألطفال في حد�قة ألعاب

  .عامة 

  :حول المعلومات العامة للمشروع یوضح ملخص)  1_2(جدول رقم 

  خولة الزهابر5   اسم صاحب المشروع

  Rayan-kokoz39@yahoo.com  البر9د اإللكتروني
  حد�قة  البراعم  إسم المشروع
  ترفیهي                   نوع النشا; 

  مؤسسة فرد�ة   الطبعة القانونة 
مؤسسة ذات الشخص الوحید ذات المسوؤل�ة   الش>ل القانوني 

  المحدودة
  للتسل�ة والترف�هخدمات     منتجات المشروع 

�ة دائرة جامعة  المشروع موقعYحي الجهة الغر  
  عمال  09  االید5 العاملة 

  تص̂رح من البلد�ة بإنشاء المشروع  )المستخرجة(التصار9ح المطلو&ة 
 011 605     رقم النشا;

  مؤسسات التسل�ة   نوع النشا; 
  من اعداد الطال�ة:  المصدر

  المشروعفكرة  :المطلب األول 

تتمثل فFرة المشروع في انشاء حد�قة العاب لالطفال ، في اطار الوFالة الوطن�ة لدعم وتشغیل الش�اب فرع جامعة 

،  2م1000وال�ة الواد� حیث �ضم المشروع مجموعة من الخدمات للترف�ه والتسل�ة ،Fما تقدرمساحة المشروع 

سنة من خالل خدماته التي �قدمها و�أسعار معقولة تكون حیث �قوم المشروع بتلب�ة حاجات االفراد على مدار ال

وسیتم الترو^ج للمشروع من . الكفاءة التقن�ة من مؤهالت العمال وخبراتهم  تناول الجم�ع و�ستمد المشروع هنافي م

  التواصل االجتماعي   ، لوحات إالعالن�ة، مواقعلألفراد خالل الملصقات في االماكن االكثر تجمع

  مصدر الف>رة :  األولالفرع 

  الثقافي التغیر لذلك �ضاف المواطنین دخل مستو=  وتحسن واالجتماعي االقتصاد� للتطور نتیجة
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 تكن لم ونفس�ة فلسف�ة ونظ̂رات اجتماع�ة وأسالیب مفاه�م ظهرت حیث العصر ممیزات من أص�ح الذ� والفFر�  

 تحتاجها التي االدوات وتعدد لألسرة مع�ش�ة أنماh المجتمعات مختلف شهدت حیث أهم�ة ذات الماضي في

�ة تهتم العادة في واألسرة. الفراغ أوقات قضاء أو المع�شة لمستلزمات سواء وتستعملهاYة بتر� أطفالها ورعا

 وسائل نأ وحیث  للعب ومح�اً  شغف لد�ه �Fون  عمره بدا�ة في الطفل نفإ معروف هو وFما علیهم، والمحافظة

�ضعون  النفس علماء من Fثیر ان حتى لألطفال واألساس�ة الضرو̂رة المتطل�ات من أص�حت والترف�ه التسل�ة 

�ة �أسلوب یتعل: ف�ما نظ̂راتهم ضمنYمهم األطفال تر� من جزءا �قضي ان للطفل تت�ح ببرامج مواهبهم وتنم�ة وتعل

 الفرد �مسیرة یرت�" الذ� والجسد� الفFر�  واإلرهاق العمل لضغ" نتیجة انه حتى والتسل�ة، واللهو اللعب في وقته

 من Fثیر ان و�الحl الح�اة ضرو̂رات من والترف�ه التسل�ة وسائل أص�حت ان الح�اة مستلزمات على للحصول

  .المالهي مدن إلى الذهاب أو النواد� أو الرحالت في أطفالها �مرافقة فراغها وقت تقضي األسر

  مواصفات المشروع : الفرع الثاني  

   : الخدمات التي قدمها المشروع  أوال

 :تفصیلها Fما یلي  �قدم المشروع جملة من الخدمات و�مFن

  : خدمة االلعاب  •

و� الحد�قة على ألعاب مختلفة عن �عضها ال�عض تمنح المتعة رئ�س�ة التي �قدمها المشروع وتحتوتمثل الخدمة ال

  .والترف�ه  لألطفال وهم یلعبون فیها 

 : مقهى خدمة  •

�عض الوج�ات  التي یتم فیها تناول  مقهى  قاعةالزYائن والمتمثل في  مةیتم توفیر مرف: لخدسوف  •

المشرو�ات الساخنة والمرط�ات أو ب�ع �عض أنواع الحلو�ات والتسالي  أو ) سندوتشات(  الخف�فة مثل

  .و مرافقیهموالمFسرات و�عض أنواع المثلجات للصغار أ) مثل الشوFوالتة والشی�سو الفوشار(المغلفة 

  :سم التجار5 للمشروع ثانا نوع النشا; واإل

 :نوع النشا;   - 1

 .مشروع حد�قة االلعاب هو مشروع خدمي المهام التي �قدمها هي الترف�ه والتسل�ة 

 :االسم التجار5   - 2

  :و�االحرف الالتین�ة Fما یلي "  اسم حدقة البراعم ش ذ ش و ذ م م"تحت  المشروع - 

(GARDIN THE CHEULLEREN)  EURL   GC    
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                                                                                    : .

دعي طفلك یتمتع �طفولته فنحن نسعى لتلب�ة حاجاته من 

نسعى لسعادة أطفالنا بتوفیر أحسن خدمات للترف�ه عنهم 

الفصل الثاني                     اإلطار التطبقي لمخط� أعمال لمشروع حدقة ألعاب لألطفال
 

  :مبین في الشFل التالي  :

  :  یوضح  شعار المشروع 

  
�مFن أن نبین رؤ^تنا Fما یلي �االضافة إلى رسالة المشروع :  

:  

                                                                                     :

                         

دعي طفلك یتمتع �طفولته فنحن نسعى لتلب�ة حاجاته من 

خدماتناجودة خالل    

نسعى لسعادة أطفالنا بتوفیر أحسن خدمات للترف�ه عنهم 

.وراحتهم   

الفصل الثاني                     اإلطار التطبقي لمخط� أعمال لمشروع حدقة ألعاب لألطفال

 

:ر المشروعشعا 2-1  

یوضح  شعار المشروع ) 1- 2(ش>ل رقم 

  

�مFن أن نبین رؤ^تنا Fما یلي �االضافة إلى رسالة المشروع 

  

: المشروعرسالة  1- 2

  

  

  رؤة المشروع 2-2
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  القانوني  االطار: المطلب الثاني 

 )مؤسسة ذات مسؤول�ة محدودة (ذات طا�ع خدميالمؤسسة ملك�ة فرد�ة :الشخصة القانونة للمشروعأوال      

  :ثانا التسهالت التي تمنحها الدولة 

حیث سخرت عدة  تسنهاعلى تشج�ع المشا̂رع الفرد�ة وذلك من خالل القوانین والتش̂رعات التي الدولة  عملت

ستثمار في جم�ع ا̂رة إلقامة مشا̂رعهم للنهوض �اإلثمتسوFالت لتشج�ع أصحاب األفFار اإل هیئات المتمثلة في

والتي اعتمدنا علیها  ) ANSEJ(المجاالت، من بین هذه الوFالت الوFالة الوFالة الوطن�ة لدعم وتشغیل الس�اب 

  1:العدید من المزا�ا التي تقدمها نذFر منها منفي مشروعنا هذا ، وذلك من خالل اإلستفادة 

 :االمتازات الج&ائة  - 1 - 

�اإلضافة لإلعانات المال�ة التي تقدمها الوFالة، فهي تقدم Fذلك إعانات ج�ائ�ة متعلقة �مرحلتي اإلنجاز و  

  .االستغالل

  :و الثالثي &النس&ة للتمو9ل الثنائي 

  :تستفید المؤسسة المصغرة من االمت�ازات التال�ة 

 :تتمثل االمت�ازات في  : المشروع  مرحلة اإلنجاز 1- 1

�ة للتجهیزات المستوردة التي تدخل م�اشرة في  % 5تطبی: معدل مخفض نسبته  �Fمن الحقوق الجمر

 .إنجاز االستثمار 

 .اإلعفاء من دفع رسوم الملك�ة على االكتسا�ات العقا̂رة  �

  .عفاء من حقوق التسجیل على عقود تأس�س المؤسسات المصغرةاإل �

سنوات بدا�ة من انطالق  )3(لمدة ( الج�ائ�ة للمؤسسة المصغرة االمت�ازاتو تشمل  :مرحلة االستغالل  1-2

 ).سنوات لمناط: الجنوب  10أو الهضاب العل�ا، أو  سنوات �النس�ة للمناط: الخاصة) 06(النشاh، أو 

 اإلعفاء الكلي من الض̂ر�ة على أرYاح الشرFات و الض̂ر�ة على الدخل اإلجمالي و الرسم على النشاطات  -

 .المهن�ة

االعفاء من الكفالة المتعلقة �حسن تنفید �النس�ة للنشاطات لحرف�ة والمؤسسات المصغرة عندما یتعل: االمر  -

 .بترم�م الممتلكات الثقاف�ة 

�ة ال - سنوات ابتداءا من  03لمدة (ابتداء من تا̂رخ االستغالل، ) IFU(جزاف�ة الوحید االعفاء الكي من الض̂ر

 ) .سنوات لمناط: الجنوب  10سنوات للمناط: الخاصة ، أو ) 06( تا̂رخ بدا�ة النشاh ، أو

                                                           
1
  .والية بسكرة 25/03/2015الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب  
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�ة الجزاف�ة الوحید  - عندما یتعهد المستثمر بتوظیف ) 02(لمدة عامین ) IFU(تمدید فترة االعفاء من الض̂ر

 .عمال على األقل لمدة غیر محددة )03(  ثالثة

 .وٕاضافات البنا�اتاإلعفاء من الرسم العقار� على البنا�ات و  -

 :عند نها�ة فترة اإلعفاء تستفید المؤسسة المصغرة من تخف�ض ج�ائي ب  -

 .خالل السنة األولى من اإلخضاع الض̂ربي % 70 -

  .خالل السنة الثان�ة من اإلخضاع الض̂ربي % 50

 . خالل السنة الثالثة من اإلخضاع الض̂ربي% 25 

  : CALPIREFمهام الجنة ثانا 

مجموعة من المعلومات التي تقدمها مصالح أمالك الدولة والصناعة األجهزة المFلفة تكلف بناء على أساس 

  : 2 �ما یلي 2010جانفي  12المؤرخ في  �10/20العقار والذ� حددها المرسوم التنفیذ� رقم 

  .االمت�ازات الغیر قابل للتنازل  اقتراح منح �

  .تحدید س�اسة االستثمار على مستو= الوال�ة �

  .المساهمة في االستعمال الرشید للعقار الموجه لإلستثمار في اطار اإلستراتیج�ة التي تحددها الوال�ة �

  .مساعدة المستثم̂رن في تحدید موقع األراضي التي سیتم إقامة المشا̂رع علیها �

وضع المعلومات المتعلقة بتوفیر العقارات الموجة لإلستثمار تحت تصرف المستثم̂رن بواسطة وسائل  �

  . االتصال

   .اقتراح إنشاء مناط: صناع�ة جدیدة على الحFومة  �

  .متا�عة إقامة المشا̂رع وتقی�مها  �

  :ثالثا السلطات الم>لفة &منح االمتاز 

�  :و�اقتراح  هم�ا على أساس قرار یتخد من طرف�منح االمت�از من طرف الوالي المخصص إقل

عندما �Fون الملك المبنى " CALLPIREF"لجنة المساعدة على تحدید الموقع وترق�ة اإلستثمار وض�" العقار - 

  .أو غیر المبنى تا�ع لألمالك الخاصة للدولة أو تا�ع لمنطقة صناع�ة 
.الجديدة وبعد موافقة الوزير المكلف بتهيئة اإلقليم عندما تكونالقطعة األرضية واقعة بداخل محيط مدينة جديدة  من الهيئة المسيرة للمدينة  

.من الوكالة الوطنية لترقية السياحة وبعد موافقة الوزير المكلف بالسياحة عندما تكون القطعة األرضية تابعة لمنطقة توسع سياحي  

 

                                                           

.                                                                           22/03/2015الواد� الصناعة الصغیرة والمتوسطة وترق�ة اإلستثمار، وال�ة  ةمد̂ر 
2
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ع المشروعهدف وتحلیل موق:المطلب الثالث   

الهدف من المشروع : الفرع األول   

:یهدف المشروع الى جملة نذFر منها   

غ وتغییر نم" األلعاب �عض األوقات الفرا ید یلبي  رغ�ات األطفال في قضاء توفیر مرف: ترفیهي من نوع جد-

.التقلید�ة  

.فیر أقصى درجات الحما�ة واألمان �مثل هذه األلعاب المقترحة  للمشروع تو-  

. خل: فرص استثما̂رة جدیدة في المنطقة وتوفیر فرص عمل -  

.عائد لصاحب المشروع  تحقی: -  

.في التنم�ة اإلقتصاد�ة  المساهمة في -   

�مFن حصرها في ما یلي  ولقد تم اخت�ارونا لهذا النشاh لجملة من المبررات:  

.عدم وجود وافتقار المنطقة لمثل هذه المشا̂رع   

.لالترف�ه من قبل االطفال والعائالت الحاجة إأل= مراف:   

تحلیل الموقع : الفرع الثاني   

: أوال تقدم الوالة  

. F2لم 44586.80:المساحة   

.نسمة  670000: عدد السFان   

. F2لم/شخص  12,3معدل السFان   

: ثانا التقسم اإلدار5   

.دائرة  12بلد�ة تا�عة ل  22الواد� تضم وال�ة   

: الجغرافي للوالةالموقع ثانا    

.وال�ات ت�سة وخنشلة و�سFرة :من الشمال   

.الجمهو̂رة التونس�ة : من الشرق   

.وال�ة ورقلة : من الجنوب   

.وال�ة الجلفة ، �سFرة ، ورقلة : من المغرب   

: مدینة جامعةتقدم  ثالثا  

o لم 72: المساحةF2  
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o  انFنسمة  51077عدد الس. 

  : أصل التسمةرا&عا  

  لعرق�ات وهي مدینة حدیثة النشأة،قوام واألنها جمعت العدید من األ�قال 

�الواد� ومن ان�ا FFما تعد جامعة واحدة من أكبر دوائر وال�ة الودا� مساحة وأكثر المناط: التي تعرف تجمعا س

  أجل االنهوض �الجانب االقتصاد�في قطاع الخدمات  �منطقة جامعة وفي اطار ةFالة دعم وتشغیل الش�اب

  .سوف نسعى من خالل مشروعنا هذا المساهمة في التنم�ة االقتصاد�ة 

  :الموقع الجغرافي  لجامعة 

�حد بلد�ة جامعة Fل من :  

  .دائرة لمغیر وال�ة الواد� :شماال 

  .دائرة تقرت وال�ة ورقلة : جنو�ا 

  .بلد�ة طی�ات وال�ة ورقلة :شرقا 

  .بلد�ة المرارة وال�ة الواد� : غرYا 

  الم>ونات األساسة لمخط� األعمال : الم&حث الثاني  

لحد�قة ألعاب لألطفال من خالل  لمشروع  سوف نتطرق في هذا الم�حث إلى أهم مFونات مخط" األعمال     

  .عرض الجانب التنظ�مي واالنتاجي والجانب التسو�قي وأخیرا الجانب المالي 

  المخط� التنظمي : المطلب األول 

والجزء ) الید العاملة(�حتو� هدا المطلب على جزئین ، الجزء األول یتعل: بإحت�اجات المشروع من الموارد ال�ش̂رة 

  .الثاني یتعل: �اله�Fل التنظ�مي للمشروع 

  :احتاجات المشروع من الموارد ال&شر9ة : الفرع األول 

الجدول التالي یوضح ذلك المشروع و  صاحب عمال إضافة إلى 08�حتاج مشروع حد�قة ألعاب لألطفال إلى 

  :Fما یلي 
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  : ال&شر9ة وتكالفهایوضح احتاجات المشروع من الموارد 

  ق�مة الضمان اإلجتماعي

ن�ة و    ANSEJمن اعداد الطال�ة �االعتماد على معلومات ووثائ: محصلة من الدورة التك̂و

حیث : الخاصة �العمال وصاحب المشروع من األجر Fما یلي 

  . %9أما �النس�ة للعمال هي 

له�Fل التنظ�مي سیتم توض�ح شFل االه�Fل التنظ�مي لمشروع حد�قة ألعاب لألطفال 

 :یلي 

ـــــــــــــــــــــــــــــي للمشـــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــل التنظم <:روعیوضـــــــــــــــــــــــــــــح اله

                           

نجد أن  المسیر في أعلى الهرم على رأس اله�Fل التنظ�مي وهو مالك المشروع 

: مرFز الق�ادة، وهو المFلف بتسییره وله عدة وظائف نلخص أهمها في مایلي 

ودوره مراق�ة السیر الجید للعمل سواء Fان داخل المشروع أو  

قسم 
الحراسةواألمن
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یوضح احتاجات المشروع من الموارد ) 2 -2(جدول رقم 

القاعد� االجر   الكفاءة  العدد 
  الصافي

ق�مة الضمان اإلجتماعي

  6500  25000  شهادة 
  4050  45000  مؤهل 

_  15000  ,135  

  2700  30000  مؤهل 

_  30000  2700  
ن�ة و  من اعداد الطال�ة �االعتماد على معلومات ووثائ: محصلة من الدورة التك̂و

الخاصة �العمال وصاحب المشروع من األجر Fما یلي  لقد تم احتساب ق�مة الضمان اإلجتماعي

أما �النس�ة للعمال هي  %�26النس�ة لصاحب المشروع هي

اله�Fل التنظ�مي لمشروع حد�قة ألعاب لألطفال : الفرع الثاني

یلي  Fماوتحدید مسؤول�ات ووظائف Fل عامل للمشروع Fما یلي 

ـــــــــــــــــــــــــــــم ـــــــــــــــــــــــــــــي للمشـــــــــــــــــــــــــــــ)2-2(شـــــــــــــــــــــــــــــ>ل رق ـــــــــــــــــــــــــــــل التنظم <یوضـــــــــــــــــــــــــــــح اله

 من اعداد الطال�ة

: تحدید مسؤولات ووظائف >ل عامل >ما یلي 

نجد أن  المسیر في أعلى الهرم على رأس اله�Fل التنظ�مي وهو مالك المشروع 

مرFز الق�ادة، وهو المFلف بتسییره وله عدة وظائف نلخص أهمها في مایلي 

ودوره مراق�ة السیر الجید للعمل سواء Fان داخل المشروع أو    �قوم �االشراف على جم�ع المهام الرئ�س�ة

 .خارج المشروع وله عالقة �المشروع 

 .الزمة لالتنسی: بین المصالح واتخاد القرارات ا

المسير

قسم 
الحراسةواألمن

التحصیل قسم قسم اإلطعام
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جدول رقم 

العدد   المنصب 

  01  مسیر المشروع
  03  عمال األلعاب 
  01  عامل التذاكر

 الكافيعمال 

  شوب

02  

  02  الحراس
ن�ة و : المصدر من اعداد الطال�ة �االعتماد على معلومات ووثائ: محصلة من الدورة التك̂و

لقد تم احتساب ق�مة الضمان اإلجتماعي

�النس�ة لصاحب المشروع هي التأمیننس�ة 

الفرع الثاني

للمشروع Fما یلي 

ـــــــــــــــــــــــــــــم شـــــــــــــــــــــــــــــ>ل رق

من اعداد الطال�ة: المصدر

تحدید مسؤولات ووظائف >ل عامل >ما یلي  ثانا  

نجد أن  المسیر في أعلى الهرم على رأس اله�Fل التنظ�مي وهو مالك المشروع :  مسیر المشروع -1

مرFز الق�ادة، وهو المFلف بتسییره وله عدة وظائف نلخص أهمها في مایلي  و�عتبر  

�قوم �االشراف على جم�ع المهام الرئ�س�ة �

خارج المشروع وله عالقة �المشروع 

التنسی: بین المصالح واتخاد القرارات ا �

قسم اإلطعام قسم األلعاب
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�  "� .لألهداف اإلستراتیج�ة ومراق�ة مد= تحققها التخط

 .تسدید المصا̂رف واألع�اء  �

 .استالم المداخیل سواء في صورة نقد�ة أو حسا�ات جا̂رة �

  :عمال األلعاب - 2

نتمون لقسم األلعاب   بهذه الخدمة  مات لألطفال  وتعرفهمتقد�م الخدو^تمثل دورهم في إدارة األلعاب و ̂و

  .وتوجیههم و^جب أن یتوفر لدیهم الخبرة في التعامل مع األطفال 

 : المقهىعمال  - 3

نتمون إلى قسم اإلطعام حیث �Fمن تقد�م خدمات للزYائن وتقد�م مختلف المشرو�ات  دورهم في ̂و

 .التي �طلبها الزYائن سواء األطفال أو مرافقیهم واألكل الخفیف والحلو�ات 

 :عمال الحراسة  - 4

حما�ة موقع المشروع أ� الحد�قة والحفا� علیها، و^جب أن  یدخلون ضمن قسم الحراسة واألمن مهمتهم

  .سنة  55یتمتعون �صحة جیدة وال یتجاوز عمرهم 

  المخط� التسوقي : المطلب الثاني 

  دراسة السوق :الفرع األول 

    الز]ائن المستهدفین:  أوال 

وهم الذین   %65فئة األطفال والش�اب في الجزائر الفئة األكبر والتي تقدر �أكبر من  تمثل

  .ا لمثل هذه الخدمات الترفیه�ة استهدافكثر �مثلون الفئة األ

  :في الجدول الموالي  سنة في الوال�ة 12 -4عمارهم بین وتمثل فئة االطفال الذین تتراوح أ 

  :یوضح إحصائات الس>ان واالطفال في الوالة: )3-2(جدول رقم

  مجموع  العدد  االطفال &مدینة جامعة  االطفال بوالة الواد5

  سنة 12الى 4من   نسمة11997  نسمة  150000

  من اعداد الطال�ة :  المصدر
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  :تقدیر الطلبثانا  

من مجموع  %20 بنس�ة تق̂رب�ةسوف نقوم بتقدیر الطلب المتوقع لألطفال الذین سوف �ستهلكون هذه الخدمة 

  5101 حوالي  أ� مامن مجموع الكلي لألطفال الوال�ة،  %5، ونس�ة وال�ة الواد� الكلي لألطفال �مدینة جامعة

  .طفل في الشهر من الطلب اإلجمالي  4000والطلب المتوقع في الشهر  طفل،

مشروع جد مهم Fونه س�ساهم في الترف�ه عن األطفال وعن  ا فإن إنشاء حد�قة ألعاب لألطفال الصغار �عتبرلهذ

  . الضغوطاتنفسیتهم من 

  :الفرع الثاني تحلیل المنافسة 

  .لألطفال  مدینة جامعة ال تتوفر على مراف: للترف�ه مثل حد�قة ألعاب

لمشروعنا ال نس�ة ل�مFن تحدیدها في المؤسسات أو المشا̂رع التي تقدم نفس الخدمات و�ا: المنافسة الم�اشرة 

  .یوجد منافسین م�اش̂رن في المنطقة 

  :وهي المؤسسات التي تقدم خدمات مشابهة مثل : المنافسة غیر الم�اشرة 

 .بیت الش�اب  �

 .قاعة ال̂راضة  �

 .دار الحضانة �

 .قاعة األنترنت �

   SWOTتحلیل : الفرع الثالث 

  نقا; القوة : أوال 

 .03رئ�سي رقم الوطني اللط̂ر: ل حاذ�المدینة ومالموقع الجغرافي للمشروع ق̂رب من وس"  �

 .األلعاب جدیدة  تمعدا �

 .وجود خدمات متنوعة �قدمها المشروع  �

سنوات وذلك نتیجة الحصول على تمو^ل من الوFالة الوطن�ة لدعم  03اإلعفاء الض̂ربي للنشاh لمدة  �

 .وتشغیل الش�اب 

 .توفر مصادر الكهرYاء والطاقة �

 .توفر خدمة النقل  �

 .منها في خدمة المشروع  واإلستفادةتفض�التهم ورغ�اتهم  ةاالتصال الم�اشر مع الزYائن �سمح لنا �معرف �
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  : ثانا نقا; الضعف 

  خبرة مسیر في تسییر المشروع نقص �

 .في دخول السوق  صعو�ة مؤسسة جدیدة في السوق �مFن ان تجد �

  :ثالثا الفرص 

 .المنطقة ال یوجد منافسین �قدمون نفس الخدمة في  �

 .تحسن المستو= المع�شي ومتوس" دخل األفراد �

ادة دائمة خاصة نس�ة األطفال في المنطقة �  . عدد السFان في ̂ز

 .و في وال�ات الجنوب �االخص  ،قلة المشا̂رع في قطاع التسل�ة والترف�ه في المنطقة �

 .�حث عن تفض�الت جدیدة وتقد�مها للمستهلك ال �

  : را&عا التهدیدات 

 .غیر منتظم في السنة  هناك طلب

 .هناك منافسین محتمل دخولهم في المنطقة في مثل هذه المشا̂رع  •

  المز9ج التسوقي :الفرع الرا&ع  

  )الخدمة( استرتیجة المنتج: أوال 

�عتمد المشروع على استراتیج�ة الترFیز من خال ل ترFیزه على فئة معینة في السوق وهم األطفال الذین تتراوح 

  .سنة 12_ 4أعمارهم بین 

  :سنقوم بتوض�حها في الجدول التالي  حیث �قدم المشروع مجموعة متعددة من الخدمات 

  :األلعاب منتجات  یبین سلسلة  ) 4 -2(رقم جدول 

  سلسلة الخدماتالمنتج أو الخدمة أو 

لع�ة س�ارة  -2  لع�ة النفخ-1  الخصائص 
  صغیرة الكهرYائ�ة

لع�ة هزاز  -3
  الحصان 

لع�ة أرجوحة  -4
  المیزان

  ألعاب أطفال  األلعاب  ألعاب مالهي   ألعاب أطفال  النوعة 
  Fل لون متاح   Fل لون متاح   مختلف األلوان   مزج األلوان   اللون 

  ال یوجد  ال یوجد  ال یوجد   ال یوجد  التغلیف
  -   -   -   -   قطع غار

  صغیر  صغیر  صغیر  متوس"   الحجم
  من اعداد الطال�ة :لمصدرا
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  :السعر استراتیجة  ثانا 

فس�ه اآلخ̂رن، حیث تحدید السعر �عتبر عنصر حساس وأساسي إلنه �مثل المیزة التییتمیز بها المشروع على منا 

  .دج لكل طفل لجم�ع األلعاب  160لتسعیر یت�ع المشروع 

  )  الم>ان(  استراتیجة التوز9ع :ثالثا

التي �حتاجها  للمشروع قمنا قبل Fل شيء �ال�حث عن متطل�اتعندما قررنا أن نختار هذا الموقع : الموقع -1

متطل�ات التي ن̂ردها في على توفرة أم ال Fي نختار الموقع، وخالل �حثنا في عدة مواقع لم تكن تتوفر المشروع م

�ة ق̂رب من وس" المدینة بدموقع الالمشروع، حیث أن Yة الواد� وتقدر اهو في حي الجهة الغر�ئرة جامعة وال

ثمار، Fما للموقع المختار قوة تنافس�ة في اطار االستوهو ملك�ة للدولة أ� للبلد�ة   2م 1000مساحة الموقع ب 

 ة للمشروع وذلك من خالل اإلسم التجار� للمشروع والعالمة التجا̂ر

 : أس&اب اختار الموقع -2

  :و�فضل اخت�ار هذا الموقع للعدید من األس�اب منها 

  ...وش�Fة الهاتف والمواصالت توفر FهرYاء والماء،  �

 .مقابل لط̂ر: الرئ�سي  �

 .القرب من أماكن أو مجمعات السFان�ة  �

 .توفر وسائل النقل �

  :  طر9قة التوز9ع -3

تم اخت�ارنا لط̂رقة التو̂زع الم�اشر ألن طب�عة النشاh خدمي لد= تقدم م�اشرة للزYون دون وس�" والشFل التالي  -

 :یوضح نوع تقد�م الخدمة 

  :یوضح طر9قة التوز9ع ) 3 - 2(ش>ل رقم 

  
  من اعداد الطال�ة: المصدر 

  

  

الزبون المشروع 
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و̂زادة المب�عات وYذلك ت̂زد نس�ة �الخدمات 

ج بوسائل التال�ة، والجدول التالي یوضح لنا هذه  استهالك الزYائن لهذه الخدمات سنعتمد في هذا المشروع التر̂و

الفصل الثاني                     اإلطار التطبقي لمخط� أعمال لمشروع حدقة ألعاب لألطفال
 

  :یوضح تصمم مبنى موقع المشروع

  من اعداد الطال&ة: المصدر  

  :استراتیجة الترو9ج 

ج من األنشطة الهامة والفعالة التي تساهم في التع̂رف  �الخدمات �عتبر التر̂و

ج بوسائل التال�ة، والجدول التالي یوضح لنا هذه  استهالك الزYائن لهذه الخدمات سنعتمد في هذا المشروع التر̂و
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یوضح تصمم مبنى موقع المشروع) 4 - 2( ش>ل رقم    

              

  

استراتیجة الترو9ج - 4 

ج من األنشطة الهامة والفعالة التي تساهم في التع̂رف  �عتبر التر̂و

ج بوسائل التال�ة، والجدول التالي یوضح لنا هذه  استهالك الزYائن لهذه الخدمات سنعتمد في هذا المشروع التر̂و

  .سائلو ال
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  :الترو9ج للمشروع  یوضح تحدید طر9قة) 5-2(جدول رقم 

  :اإلشهار -1

  المنتج أو الخدمة أو سلسلة المنتجات 

  التكالیف  الكمة  التفاصیل  نوع اإلشهار

لصقها في األماكن األكثر تجمعا   إعالنات
  )محالت ، مقهى( �األفراد

  دج  2000-

 1000  .لصقها في األماكن المخصصة لها  ملصقات

  ملصقة 

  دج 3250 

  دج 5250      المجموع 

  من اعداد الطال�ة: المصدر 

ج المب�عات -                                                                                :تر̂و

 

 

 

 

 

 

من اعداد الطال�ة:  المصدر  

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 نوع الترو9ج  التفاصیل الكمة التكلفة ب دج 

دج 30000 اإلداعةواد� سوف (الرادیو+األنترنت -  
نشر فیدیو مؤثر)+  

 وسائل اإلتصال

دج  3250 �طاقة 1000  یتم تو̂زعها في المدارس ودور  
الخاصة ، محالت الحضانة   

 ال�طاقات

 المجموع   33250
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  :تنش� المبعات 

حافز فعال ورغ�ة لد= الزYائن للتأثیر علیهم نحو إتخاد قرار الشراء أو  الهدف من تنش�" المب�عات هو  خل:

تخف�ض سعر السلعة أو الخدمة في المواسم والمناس�ات :العدید من الطرق منها  طلب الخدمة �الستخدام

  .وهدا�ا وغیرها  زوالمشارFة مقابل جوائ متنوعة �اإلضافة إلى نشاطات ثقاف�ة

  :خامسا الدالئل المادة 

  :یتخد الدلیل الماد� العدید من األشFال نذFر منها 

o  المعدات واآلالت المستخدمة. 

o یلة الملصقات، األلوان تجهیزات المFستخدمة،تش. 

o  انFالمظهر الخارجي والداخلي للمبنى ومد= نظافة الم. 

o ل تذاكFر الدخول ش. 

o F ،لك العمال ومال�سهمذمظهر الهیئة اإلدا̂رة للمشروع. 

 ) :الناس(سادسا األفراد 

و الترف�ه �سبب تأثیره نظرا ألهم�ة العنصر ال�شر� في المؤسسات الخدم�ة وخاصة في مؤسسات خدمات التسل�ة 

هو تلب�ة احت�اجات الزYائن والسعي لتحقی: رضاهم ) المشروع(الم�اشر على تحقی: أهدافها وألن هدف المؤسسة 

ال �قتصر فق" على تقد�م الخدمة، بل إعطاء صورة حسنة  والمحافظة علیهم وFسب أكبر عدد، فإن دور العمال

وعمال ) صاحب المشروع(على عمال دائمین منهم المسیر ) عالمشرو (تعتمد المؤسسة. وجیدة عن المؤسسة 

س، Fلهم لهم أهم�ة في المؤسسة ألن Fل فرد له دوره في ار األلعاب، وعمال Fافي شوب وعامل التذاكر والح

دمات للزYائن ، لذایجب علیهم دائما اإلهتمام �المظهر العام ونظافة مFان تقد�م الخدمة خالمؤسسة في تأد�ة ال

 .الل�اقة في التعبیر ة الشخص�ة وحسن المعاملة مع الزYائن من خالل والنظاف

  :سا&عا العملات واإلجراءات 

الترتیب :تي اآلF) المشروع (اءات الخاصة بتقد�م الخدمة على مستو= المؤسسة ر تتمثل أهل العمل�ات واإلج

�ما �ضمن درجة عال�ة ) صاحب المشروع( والمسیر) العمال(الداخلي و^تم من خالل التنسی: الداخلي بین أفراد 

الموظفین ومسؤول�ات Fل فرد، برنامج عمل من خالل التنسی: القائم  الذ� �حدد  من اإلنس�اب في العمل، وذلك

�ف�ة إرشادهم و ترتیب الخارجي عن ط̂رقة المعاملة مع اFذلك Fائن وYتوجیههلز.
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  المخط� االنتاجي : المطلب الثالث 

  :ه یتضمن ما یلي قبل العمل�ة االنتاج�ة وذلك الن�عتبر المخط" االنتاجي أهم مرحلة 

  :المعدات واآلالت : الفرع األول 

تضم حد�قة االلعاب مجموعة من المعدات والجدول التالي یوضح احت�اجات المشروع من المعدات واالالت 

  :وتكلفتها

  :یوضح آالت ومعدات المشروع ) 6-2(جدول رقم 

  العمر  االشخاص  المواد  االسم 
  12-3  غیر محدد  لع�ة نفخ 

لع�ة 
س�ارة 

صغیرة 
  FهرYائ�ة

  

االطفال   08
  والش�اب

 لع�ة
هزاز 

  الحصان

  

  األطفال   02

لع�ة 
أرجوحة 
  المیزان 

04   -  

  من اعداد الطال�ة:  المصدر
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  تخط� احتاجات ومستلزمات المشروع : الثانيالفرع 

  :ر منها مدخالت نذFتحتاج العمل�ة االنتاج�ة للمشروع النجازها مجموعة من ال

  :القدرة االنتاجة أوال  

 10ن المشروع �عمل في الیوم للمشروع �عدد الساعات التي �عمل بها في السنة، و�ما أ تقدر القدرة االنتاج�ة

ا ،أ�  26ساعات ،و عدد أ�ام العمل   .یوم في السنة  312یوم شه̂ر

  .في السنة ساعة 3120أ� �عمل المشروع 

     :مستلزمات أخرi ثانا 

إضافة  األشجار �عض و الس�اجFلى تهیئة أ� �حتاج إ ةن أرض�ة  غیر مهیئالمشروع ع�ارة عموقع  �ما أن 

ف التهیئة للمشروع �ما تكالی فقد قدرت نارةاالوالرY" �ش�Fة الماء والكهرYاء والهاتف ، و  إصطناعي عشب إلى 

  دج 1405000: �قارب 

 دج 100000 عن ط̂ر: البلد�ة �مبلغ موقع المشروع  رض شراء األ الى ذلك س�Fون  اضافة . •

  2م1000ل

بها من إحد= شرFات  �أتي لعاب األطفال من المورد في الجزائر أو سطیف الذ� هو بدورهاألیتم جلب  •

  .ام�مها و التي تلبي حاج�ات المطلو�ةصلعاب الصین�ة ،نظرا لكثرتها وانخفاض سعرها ورعة تاأل

قدر وت Fما �حتاج المشروع إلى تجهیزات مFتب�ة تتمثل في مFتب وFرسیین وغیرها من التكالیف االخر=  •

  دج  14500:ما �قارب 

  .فیتم احضارها من المحالت المخصصة لها محل�ا  المقهىأما تجهیزات  •

  :الت األمستلزمات من ثالثا 

  :وتكلفتها للمشروع  الالزمة اآلالتیوضع  ) 7-2(رقم  جدول

  المصدر  اآللة 

  لعدد

تكلفة اآللة 

  دج

  محل�ة  لع&ة النفخ
1  

240000
    

لع&ة هزاز 

  الحصان

  محل�ة
1  

7950  

لع&ة سارة 

الصغیرة 

  محل�ة
4  

160000  
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  الكهر]ائة

لع&ة أرجوحة 

  المیزان  

  محل�ة
1  

40000  

    المجموع 
7  

447950  

  من اعداد الطال�ة:  المصدر

   الماليالمخط� :  مطلب الرا&عال

   المشروع قمة االستثمار: الفرع األول 

  :تكالیف السنوة للمشروع 

  : قمة االستثمار

  :والجدول التالي یبن ذلك

  :یوضح قمة اإلستثمار ) 8-2( جدول رقم 

  من اعداد الطال�ة :المصدر

  

  

  المبلغ  دج   نوع اإلستثمار 

  100000  شراء االرض              

  36750   الضمان رسوم 

  4224961 .  التأمینات 

 i50000  مصار9ف أخر   

  447950  معدات اإلنتاج

 i1433850  معدات وأدوات أخر  

  1405000  تهیئة 

  14500  تجهیزات م>تبة

  20000  مصار9ف النقل 

  1700000  رأس المال العامل

  3762300  المجموع 
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  :الفرع الثاني مصادر تمو9ل المشروع 

  :أوال اله>ل المالي للمشروع 

معتمدین في ذلك على  وع تمو^ل ثالثي ،ر ي س�Fون تمو^ل المش�حتاج رأس مال Fبیر و�التال: المشروع تمو^ل

والجدول التالي یبین .  ANSEJفرصة دعم الدولة من خالل هیئة الدعم الوFالة الوطن�ة لدعم تشغیل الش�اب 

  :التمو^ل الثالثي للمشروع Fما یلي 

  :یبین اله>ل التمو9ل )  9 -2(جدول رقم 

من اعداد الطال�ة �االعتماد على المعلومات المتحصل علیها من الوFالة الوطن�ة لدعم تشغیل   :المصدر

   .الش�اب

د�م نوعین من اإلعانات المال�ة الجدول نالحl أن الوFالة الوطن�ة لدعم تشغیل الش�اب  تقوم بتقمن خالل 

  :صحاب المشا̂رع و�مFن توض�حها Fما یلي أل

  .% 29بنس�ة  ANSEJإعانات مال�ة م�اشرة والمتمثلة في القرض 

تم تسدیدها �عد من ق�مة ا %70أما إعانات غیر م�اشرة فتتمثل في توفیر القرض البنFي بنس�ة   3لمشروع  ، ̂و

سنوات من  8 دسنوات من التأس�س للمشروع ، أما ف�ما یخص قرض الوFالة فهي بدون فائدة یتم تسدیدها �ع

  .التأس�س 

إبتداء ثة سنوات لنا اإلعفاء من الضرائب لمدة ثالا اعتمدنا على التمو^ل الثالثي  مما �ضمن وفي مشروعنا هذ

.سنة بدء النشاh من 

 النس&ة  البان      

  المئوة    

  دج : المبلغ ب

المساهمة 

  الشخصة لصاحب المشروع 

1 % 37623  

  1091067 %29  قرض الو>الة 
  2633610 %70  قرض البنك

  3762300 %100  المجموع
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  :  البنكیوضح  مخط� تسدید القرض ) 10 -2(جدول رقم 

  دج  1:الوحدة       البنك:       اسم المقرض 

  سنوات  03:مدة التسدید                        2633610  :  مبلغ القرض

  سنوات     08:  فترة السماح                 %0:   معدل التسدید 

  Fل سداسي :                  التسدید فترات 

راس المال المت�قى   فترة التسدید
  المستح:

الق�مة المسددة من   مبلغ الفائدة
  رأس المال

المبلغ الكلي 
  المسدد

2024  2633610  0  263361  263361   
2024  2370249  0  263361  526722   
2025  2106888  0  263361   790083   
2025  184527  0  263361           1053444   
2026  1580166  0  263361   1316805   
2026  1316805  0  263361   1580166  
2027  1053444  0  263361   184527   
2027  790083  0  263361   2106888   
2028  526722  0  263361   2370249   
2028  263361  0  263361   2633610   
  ANSEJ تماد علىع�اإل من اعداد الطال�ة :المصدر
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  :  ansejیوضح  مخط� تسدید القرض ) 11 -2(جدول رقم 

  دج  1:الوحدة       ANSEJ:       اسم المقرض 

  سنوات  05:مدة التسدید                    1091067    :   مبلغ القرض

  سنوات     08:  فترة السماح                 %0   :معدل التسدید 

  Fل سداسي                   :فترات التسدید 

راس المال المت�قى   فترة التسدید
  المستح:

الق�مة المسددة من   مبلغ الفائدة
  رأس المال

المبلغ الكلي 
  المسدد

2024  1091067  0  109106,7  109106,7  
2024  872853,6  0  109106,7  218213,4  
2025  872853,6  0  109106,7  327320,1  
2025  654640,2  0  109106,7  436426,8  
2026  654640,2  0  109106,7  545533,5  
2026  545533,5  0  109106,7  654640,2  
2027  436426,8  0  109106,7  654640,2  
2027  327320,1  0  109106,7  872853,6  
2028  218213,4  0  109106,7  872853,6  
2028  109106,7  0  109106,7  1091067  

  المصدر من اعداد الطال&ة                                 

  :من الجدول نالحl مایلي 

من السنة  أنه یتم تسدید قرض البنك من السنة الرا�عة �عد الحصول عل�ه، أما �النس�ة لقرض الوFالة ف�Fون ابتداءا

  .أشهر 6الثامنة ومدة التسدید تكون خمسة سنوات، حیث یتم دفعه على أقساh متساو�ة Fل 
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  :ثالثا اهتالكات 

  :االنتاج  معداتیبین اهتالك ) 12 -2(رقم جدول 

نوع 

  االستثمار

تكلفة       العدد  

  الشراء

العمر   

  اإلنتاجي

معدل 

  اإلهتالك

قس� 

  اإلهتالك دج

  81600 %20  5  240000  1  لع&ة النفخ

لع&ة هزاز 

  الحصان 

1  7950  5  20% 270,3  

لع&ة السارة 

الصغیرة 

  الكهر]ائة

4  100000  5  20% 20000  

لع&ة 

  األرجوحة

1  350000  5  20 %  7000  

  108870,3    -     382950    7      المجموع

  .من اعداد الطال�ةالمصدر                 

  :االهتالك االجمالي یبین ) 13- 2(رقم جدول  

  

  من اعداد الطال&ة: المصدر

  

  

  

  

  قس� اإلهتالك  معدل االهتالك  العمر االنتاجي  تكلفة الشراء  العدد  نوع االستثمار

  89590 %20  5  447950  7  معدات اإلنتاج

  4833,33 % 33,33  3  14500  -  تجهیزات م>تب

معدات وأدوات 

 iأخر  

-  1568350  10  10% 156835  

  161668,33  -  -  2030800  -  المجموع
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  :القوائم المالة 

  :أوال المیزانة اإلفتتاحة 

  :یبین المیزانة االفتتاحة )  14-2(جدول رقم 

  الم�الغ  الخصوم  الم�الغ  االصول 

  37623  :أموال خاصة    :االستثمارات 
      171000   االعدادة مصار9ف 

      447950  تجهیزات االنتاج
      1568350  معدات وأدوات 

      1405000   تهیئة
    :قروض    :مدینون 

  2633610  قرض البنك  170000  الصندوق 

  1091067  قرض الوFالة    
  3762300  المجموع  3762300  المجموع

  من اعداد الطال&ة: المصدر                          
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  :ثانا رقم األعمال المتوقع  خالل ستة سنوات 

  :عمال المتوقع للسنة االولى األحساب رقم 

  .دج 160شه̂را مضروب في سعر الخدمة  4000مال المتوقع للسنة األولى �ساو� الطلب المقدر وهو رقم األع 

 : فيسنوات القادمة  6سنو�ا فإن رقم األعمال المتوقع ل  %�10افتراض أن المشروع ینمو �معدل  - 

 . مب�عات المنتوج الرئ�سي كون منتت �المشروع واإلیرادات الخاصة  :اإلیرادات المتوقعة

  :االعمال المتوقع ) 15-2(جدول یبین رقم

  

  

  

  

  

  .ANSEJالطال&ة &المساعدة من  من اعداد:المصدر 

  

  

  

  النتیجة  دینار جزائر5   عدد االام

 0.00 0 312 &ضاعة م&اعة

 312000.00 1000 312 انتاج م&اع

 7679880.00 24615 312 خدمات مقدمة

  7991880.00   رقم االعمال
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  دج 1000نجد ان ق�مة االنتاج  الم�اع في الیوم الواحد هيحیث  ،ثمان�ة سنوات التقدم في المب�عات لمدة  )  16-2 (وسنوضح في الجدول رقم

   

. �ANSEJالمساعدة مع وFالة  ةالطال�د اعدا:من المصدر

1العام    2العام   3العام   4العامل   5العام   6العام   7العام   8العام    

 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 م�اعة �ضاعة

 607999.74 552727.03 502479.12 456799.20 415272.00 377520.00 343200.00 312000.00 انتاج م�اع

 14965913.48 13605375.89 12368523.54 11244112.31 10221920.28 9292654.80 8447868.00 7679880.00 خدمات مقدمة

 15573913.22 14158102.92 12871002.66 11700911.51 10637192.28 9670174.80 8791068.00 7991880.00 االعمالرقم 

 %10 %10 %10 %10 %10 %10 %10 %10 نس�ة التطور
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  :احتاجات المؤسسة وتكالفها: الثاني المطلب

  :تكالیف المواد األولة  :أوال 

  الجدول التالي یوضح تكالیف المواد األول�ة 

 تكالیف المواد االولة: )17 - 2(الجدول رقم

  8العام   7العام   6العام   5العام   4العام   3العام   2العام   1العام   المدة

  
 مواد ولوازم مستهلكة

  

278000.00  

291900.00 

 

306495.00 

 

321819.75 

 

337910.74 

 

354806.27 

 

372546.59 

 

391173.92 

 %5 %5 %5 %5 %5 %5 %5 %5  نس�ة التطور

  .لدعم وتشغیل الش�اب الوطن�ة �ة �مساعدة الوFالةمن اعداد الطال :المصدر
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 الخدمات: ثانا

  المؤسسةالجدول التالي یوضح تكالیف الخدمات التي تحتاجها 

   :تكالیف الخدمات) 18- 2(الجدول رقم

  8العام   7العام   6العام   5العام   4العام   3العام   2العام   1العام   المدة

 688890.29 662394.51 636917.79 612420.96 588866.30 566217.60 544440.00 523500.00 خدمات

 13159.32 12653.19 12166.53 11698.59 11248.64 10816.00 10400.00 10000.00 النقل

االیجار ومصا̂رف 
 االیجار

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

, الص�انة
 التحص�الت 

25000.00 26000.00 27040.00 28121.60 29246.46 30416.32 31632.98 32898.29 

 642832.67 618108.34 594334.94 571475.91 549496,06 528361.60 508040.00 488500.00 الخدمات االخر= 

 %4,00 %4,00 %4,00 %4,00 %4,00 %4,00 %4,00 %4,00 نس�ة التطور

  .&مساعدة الو>الة الوطنة لدعم تشغیل الش&اب ةمن اعداد الطال&: المصدر
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  تكالیف أخرi : ثالثا

  :الجدول التالي یوضح تكالیف االجور 

  تكالیف االجور:   )19-2 (الجدول رقم

  الوFالة الوطن�ة لدعم وتشغیل الش�اب ة �مساعدةمن اعداد الطال�: المصدر                                 

   

  

  

  

  

  

  

  8العام   7العام   6العام   5العام   4العام   3العام   2العام   1العام   المواض�ع 

 33784.87 33122.42 32472,96 31836.24 31212.00 30600.00 30000.00 2500.00  األجور المرت�طة

 260521.91 255413.64 250405.53 245495.61 240681.97 235962.72 231336.00 226800.00  المستخدمین �أجر

 %2,00 %2,00 %2,00 %2,00 %2,00 %2,00 %2,00 %2,00  التطور السنو� 

 294306.78 288536.06 282878.49 277331.85 271893.97 266562.72 261336.00 229300.00  تكالیف الموظفین
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جتماعي واتجاه Fل من التأمینات زاماتها اتجاه العمال من ضمان اإل�اإلضافة للمصا̂رف األولى فان المؤسسة ستتحمل مجموعة من المصا̂رف اإلضاف�ة وهي ع�ارة عن الت

  :بإضافة لمصا̂رف الحملة الدعائ�ة والممثلة في الجدول التالي

  :نفقات المؤسسة )20- 2(الجدول رقم

  الوFالة الوطن�ة لدعم وتشغیل الش�ابة �مساعدة من اعداد الطال�: المصدر                                 
 

 

   

  

  

  8العام   7العام   6العام   5العام   4العام   3العام   2العام   1العام   المواض�ع

 2020785.75 2245317.50 2494797.22 2771996.91 3079996.57 3422218.41 3802464.90 4224961.00 التامینات

 1843.53 3687.05 5530.58 7374.11 9217.64 9217.64 9217.64 9217.64 اقتطاعات الضمان

 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50000.00 مصا̂رف اخر= 

 2022629.28 2249004.55 2500327.80 2779371.02 3089214.20 3431436.05 3811682.54 4284178.64 المجموع
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  :سنوات 08الجدول التالي یبین جدول حس�ات النتائج ل

  :ین جدول حسا&ات النتائج >ما یلي یب) 21 -2(جدول رقم 

  ANNEE 1 ANNEE 2 ANNEE 3 ANNEE 4 ANNEE 5 ANNEE 6 ANNEE 7 ANNEE 8 

                 بضاعة مباعة

                 بضاعة مستهلكة

 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00 الهامش االجمالي
 607999.74 552727.03 502479.12 456799.20 415272.00 377520.00 343200.00 312000.00 انتاج مباع

 14965913.48 13605375.89 12368523.54 11244112.31 10221920.28 9292654.80 8447868.00 7679880.00 خدمات

 391173.92 372546.59 354806.27 337910.74 321819.75 306495.00 291900.00  278000.00 مواد ولوازم مستهلكة
 688890.29 662394.51 636917.79 612420.96 588866.30 566217.60 544440.00 523500.00 خدمات

 13159.32 12653.19 12166.53 11698.59 11248.64 10816.00 10400.00 10000.00 نقل
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ايجار ومصاريف االيجار

 32898.29 31632.98 30416.32 29246.46 28121.60 27040.00 26000.00 25000.00 التحصيالت  , الصيانة
 642832.67 618108.34 594334.94 571475.91 549496.06 528361.60 508040.00 488500.00 الخدمات االخرى

 14493849.01 13123161.83 11879278.59 10750579.81 9726506.23 8797462.20 7954728.00 7190380.00 القيمة المضافة
 294306.78 288536.06 282878.94 277331.85 271893.97 266462.72 261336.00 229300.00 اعباء المستخدمين 

 2022629.28 2294004.55 2500327.80 2779371.02 3089214.20 3431436.05 3811682.54 4284178.64 مصاريف مختلفة
 2020785.75 2245317.50 24494797.22 2771996.91 3079996.57 3422218.41 3802464.90 4224961.00 تامينات

 1843.53 3687.05 5530.58 7374.11 9217.64 9217.74 9217.64 59217.64 مصاريف اخرى
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 الضرائب و الرسوم 

 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 الرسم على النشاط المهني

 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 الرسوم الجمركية
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 الضرائب و الرسوم االخرى
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ANSEJداد الطال&ة &مساعدة من اع :لمصدرا

 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 االعباء المالية
 348230.00 348230.00 348230.00 348230.00 348230.00 348230.00 348230.00 348230.00 االهتالكات

 2665166.06 2885770.61 3131436.29 3404932.87 3709338.18 4046228.77 4421248.54 4861708.64 مصاريف االستغالل
 11828682.96 10237391.22 8747842.30 7345646.94 6017168.05 4751233.44 3533479.47 2328671.37 النتيجة االجمالية لالستغالل

 591434.15 511869.56 437392.11 367282.35 300858.40 0,00 0,00 0,00 الضريبة  على الدخل و االرباح
 11237248.81 9725521.66 8310450.18 6978364.59 5716309.65 4751233.44 3533479.47 2328671.73 لالستغاللالنتيجة الصافية 
 11585478.81 10073751.66 8658680.18 7326594.59 6064539.65 5099463.44 3881709.47 2676901.37 السيولة الصافية

 55367119.15 43781640.43 33707888.69 25049208.50 17722613.91 11658074.27 6558610.83 2676901.37 السيولة االجمالية 
 8260286.27 7182445.71 6173519.30 5223760.69 4626608.26 4162681.18 3390435.38 2501776.98 السيولة الحالية

 37759213.76 القييمة الحالية الصافية
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ادة Fالتالي  بإفتراضنا   :أن نس�ة ال̂ز

  .%10: رقم األعمال 

 % 2 مصا̂رف العمال

 .% 4: مات خد

  : سوف نوضح Fیف تم حساب النتائج في الجدول  

  . مداخیل أخر= + خدمات ضرو̂رة =  خدمات 

 .خدمات _ )مداخیل أخر= + رقم األعمال = ( الق�مة المضافة 

ضرائب ورسوم +مصا̂رف أخر= +التأمین + مصا̂رف مختلفة +مصا̂رف العمال =  أع�اء اإلستغالل

  .اهتالكات +

RBE  : مة المضافة�  .أع�اء اإلستغالل _ الق

  .  RBE    _IBS= نتیجة االستغالل الصاف�ة 

  .اهتالكات + نتیجة اإلستغالل الصاف�ة = التدف: النقد� الصافي 

  .تمثل السنة  n، حیث ) 1.07/( د� الصافي التدف: النق= التدف: النقد� الحالي 

VAN  = ة�  .ق�مة االستثمار _ مجموع التدفقات النقد�ة الحال
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  :خالصة 

هذا الفصل والذ� تم ف�ه تقد�م مخط" أعمال مقترح إلنشاء مشروع حد�قة ألعاب لألطفال �مدینة من خالل   

إذ تعتبر فFرة المشروع جیدة . جامعة وال�ة الواد�، تبین لنا أنه مشروع �اإلمFان تجسیده على أرض الواقع 

ادة من الدعم والمرافقة المقدمة من �النس�ة للمنطقة Fونها تفتقر لمثل هده المشا̂رع، ومن جهة أخر= �مFن اإلستف

  . طرف الوFالة الوطن�ة لدعم تشغیل الش�اب

تعقید وذلك لما �شوب االدارة من  ولكي ی�قى الحصول على التمو^ل الالزم األمر الصعب للمشروع و االكثر

�ةال ( :و السلوFات السلب�ة �عض المظاهرYما ی�قى أن یتم تسجیل...) ، المحا�اة،محسوF  الةFالمشروع لد= الو

بدائرة جامعة وال�ة الواد� ألجل استكمال االجراءات المت�ق�ة لتنفیذ   ANSEJ –الوطن�ة لدعم تشغیل الش�اب 

  :المشروع، وذلك �عد قبول المشروع من طرف الوFالة تستكمل �ق�ة الشروh المتمثلة في التالي 

  .التسجیل في البلد�ة  �

  .الحصول على شهادة التأهیل  �

  .التسجیل في السجل التجار�  �

  .التسجیل لد= غرفة الصناعة والتجارة �

�ةاالتسجیل لد= مصلحة الضرائب واألمالك �غرض الحصول على �ط �  .قة الض̂ر
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   :عامةخاتمة 

إن لمخط! األعمال دورا محور�ا ومهما في إنشاء المشار�ع اإلستثمار�ة ونجاحها حیث یتم دراسة المشروع من    

وذلك من حیث 3اإلهتمام  1افة الجوانب و بذلك تحدید العوامل األساس&ة للنجاح المستقبلي لذا وجب أن &حضى

اإلعداد الشامل والدراسة المعمقة و�جب أن &1ون النقطة التي من خاللها ینطل6 المشروع نحو نشاطه ول&س 

فالمشار�ع الجدیدة .مجرد مجموعة من األوراق لتكملة الوثائ6 المطلو3ة من أجل إجراءات وخطوات اإلنشاء 

عوامل المح&طة 3المشروع سواء 1انت متعلقة 3المح&! الداخلي و تتطلب منا تف1یر عمی6 وتحلیل مسب6 لجم&ع ال

أو العوامل الخارج&ة التي تتمثل في الطلب، المنافسة ، المح&! ) الموارد ال3شر�ة، المال&ة، وغیرها (المتمثلة في 

خط! في طور اإلنشاء أن &قوم بإعداد م هو لهذا من األفضل للمشروع الجدید أو المشروع الذC. القانوني 

عمال خاص 3ه ألن هذا األخیر یتمتع 3مجموعة من الممیزات في مختلف الجوانب المتعلقة بتحو�ل الف1رة إلى أ 

واقع ملموس، وعلى هذا األساس فإن مخط! األعمال &عتبر القاعدة والر1یزة المتینة التي &ستط&ع صاحب 

موفقة وجیدة وصح&حة &ضمن بها استمرار�ة المشروع أن &ستند علیها في دخول السوق من أجل بناء انطالقة 

  .المشروع و3قائه في السوق ومنافسة مشار�ع قائمة 

 ومن خالل دراستنا التطب&ق&ة التي 1انت ع3ارة عن إعداد مخط! أعمال لمشروع إنشاء حد&قة ألعاب لألطفال

النقاK التي یجب أن ینش! في قطاع الخدمات وهو مشروع حد&قة البراعم الساحرة ،وقفنا على أهم والذC س

&حتو�ها هذا المخط! والمتمثلة في الدراسة أو المخط! التنظ&مي ومن أهم ما جاء ف&ه أهم الموارد ال3شر�ة التي 

مخط! اإلنتاجي اضافة إلى ال.ه&1ل التنظ&مي المناسب للمشروع &حتاجها المشروع ، من إدارة وعاملین ، وال

خترناه من أجل والمستلزمات التي &حتاجها المشروع ، والموقع الذC ا الذC یتم ف&ه التعرف على أهم التجهیزات

أما المخط! .العمل  أ&امضافة إلى التصم&م الداخلي للموقع و تحدید ساعات العمل و مزاولة النشاK 3اإل

ین التسو&قي تم ف&ه التعرف على الزOائن المستهدفین، تقدیر الطلب، تحلیل المنافسة، من خالل معرفة المنافس

الفرص والتهدیدات وتحدید نقاK  أC تحلیل  swotالم3اشر�ن وغیر الم3اشر�ن إضافة  إلى التعرف على تحلیل 

المخط! المالي 1ونه یبین الجدوU  بإعدادالقوة  والضعف ، و1ذلك المز�ج التسو&قي للخدمات ، في األخیر قمنا 

داد التقدیرات المفترضة والتي یجب أن توضع التفصیل&ة للمشروع حیث &سمح هذا األخیر 3حصر التوقعات وٕاع

مما &ساعد على  المستقبلي&ة حول نشاK المشروع ععلى أسس صح&حة ودق&قة 3حیث هي مرت3طة برؤ&ة واق

 متمثلة في المیزان&ةال(و ذلك من خالل إعداد مختلف القوائم المال&ة ، اإلستعداد الجید والمسب6 ألC تغییر

  .)وغیرها من العناصر النتائججدول حساا3ات االفتتاح&ة ،
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  :و3عد الدراسة التي قمنا بها &م1ن إستنتاج التنائج التال&ة 

•   Uنجاح المشروع الجدید ال &عتمد على مخط! األعمال الجید فق! بل &عتمد أ&ضا على روح المقاول ومد

 . رغبته في تجسید المشروع

، أثبت أنه مشروع قابل للتجسید حد&قة البراعم إن الدراسة التي قمنا بها وهي إعداد مخط! أعمال لمشروع   •

 .أرض الواقع  علىبإذن هللا ولكن هذا یتوقف على مدU رغ3ة صاحب الف1رة في ترجمتها 

ال3عض ذلك ألننا وجهنا دها الدراسة ل&ست بتلك الجودة التي &عتقإن التقدیرات التي توصلنا إلیها من خالل   •

مشاكل عدیدة، وخاصة ف&ما یتعل6 3الحصول على احصائ&ات دق&قة حول السوق نظرا لنقص المراف6 الترفیه&ة 

 .في الجنوب 

هناك عدم اهتمام واضح من طرف مؤسسات قائمة في السوق والتي تمتلك حصة سوق&ة منه 3مخط!   •

 .شار�ع األعمال و3الدور الذC یلع3ه في نجاح و3قاء الم

1ما &عتبر متنفس لألطفال  &ساهم المشروع بإعت3اره مشروع ترفیهي بتنش&! قطاع الخدمات في المنطقة  •

 .ضغوطات خاصة 3عد فترة الدراسة المن  للتخفیف

من أجل إعداد مخط! أعمال سل&م یجب أن تكون المعلومات و المعط&ات ذات مصداق&ة ، مما &ساعد على   •

المشروع ومعرفة نقاK ضعفه وتحدید نقاK قوته وز�ادتها ومعرفة تهدیدات التي  فرصالق&ام بتحیل موضوعي ل

 .&م1ن أن تواجهه وتجنبها أو ال3حث عن حلول لها

 : التوص
ات

دعم ثقافة الم3ادرة والحث على التف1یر في العمل المستقل وٕانشاء مشار�ع وتحر�ر األف1ار المقیدة في عقول   •

لذلك، إضافة إلى تنظ&م معارض خاصة بتشج&ع الش3اب على االستثمار من خالل  الش3اب الذین لدیهم مؤهالت

 .عرض أمثلة ألصحاب مشار�ع  ناجحة في عدة مجاالت للتحفیز 

&ستعین بها أصحاب المشار�ع 1ي ال &قعوا في ) إدار�ة ، تقن&ة، اجراءات  قانون&ة( فتح م1اتب لإلستشارة   •

 .أخطاءال &عرهم علیها القانون   
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