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 ملخص :

تناولنا في هذه الدراسة كيفية اعداد مخطط االعمال لمشروع مقااوالتي وموناااه هاذا المخطاط 

لطريقاة تسايير و ااعواا  و يسااه  فاي اعطااظ ا ارت مساةق  ية  بالمشاروع الذي يمثل وثيقة تعريف 

لمشاروع تربياة اساما   مخطاط اعماال بإعادادحيث قمنا  ع ى مسةق ل المشروع ، ياه الحاليةالمعط

لمخطاط االعماال يق ال ما  الى ان االعداد الجياد  تط يق الفورت في الناقع ، و تنص ناغرض الزينة ب

 االخطار و يساعد ع ى الةسيير الجيد ل مشروع .

 ، مشروع، تربية أسما  الزينةمخطط االعمال:  كلمات مفتاحية

Résumé : 

On a tenu dans cette étude la façon d’élaborer un plan d’affaire pour 

un projet entrepreneurial et les composants de ce plan , qui représente une 

pièce d’identité de projet et qui participe à donner une futur vision pour la 

méthode de gestion et le reflet des données actuelles sur le futur du projet . 

où on a fait un plan d’affaire pour un projet d’élevage des poissons 

d'ornement(aquariophilie) afin de réaliser l’idée sur terrain . et on a conclu 

que la bonne élaboration du plan d’affaire minimise les risques et aider la 

bonne gestion du projet . 

 

Mots clès :projet  ، plan d’affaire ،aquariophilie.  
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ذن ربكم 
 
ذ تا  يقول تعالى في محكم تنزيله وإ 

 
زيدنكم "صدق هللا ل

 
ن شكرتم ل

 إلعظيم"

ل بعد شكر هللا، لك إلحمد ربنا يا من مننت علي بنعمة إلعلم، ويسرت  ل شكر إ 

ت لي من يعينني على تحصيله، ووفقتني ل  
 
 تمام هذإ إلبحث. لي سبله وهيا

سدى 
 
وصدق رسول هللا حين قال :"من لم يشكر إلناس لم يشكر هللا، ومن إ

ن لم تستطيعوإ فادعوإ له" ليكم معروفا فكافوئه فا   إ 

خرإج هذإ  يطيب لى كل من ساهم في إ  تقدم بالشكر إ 
 
ن إ

 
لي عرفانا بالجميل إ

خص بالذكر:
 
لى إلنور وإ  إلعمل إلمتوإضع إ 

ستاذة إلفاضلة: 
 
شرإف عليمنصوري رقيةإل  ،، شكرإ على سعة صدرها وتقبلها إل 

ستاذة جودي حنان  بالذكر في قسم إلتسيير وإخص إساتذتيولن إنسى 
 
إل

ستاذ قشوط إلياس إلذي إعطياني حافزإ 
 
عطاء إحسن مجهود وإل تمنى قويا ل 

 
إ

 . كل ما هو خيرم كل

ساتذتنا
 
قتصاد لعلومإ يةبكل إلكرإم كل إلشكر ل   ية وعلوم إلتسييرإلتجارية وإل 

لى كل من مد لي يد إلمساعدة و بعيد ولو بكلمة طيبة من إ 
 
 قريب إ
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ملك في هذإ إلوجود
 
عز ما إ

 
لى إ هدي هذإ إلعمل إلمتوإضع إ 

 
 إ

مي إلحبيبة.
 
رتاح ومن نورت عقلي بدروب إلنجاح.........إ

 
لى من تكد ل  إ 

بي إلغالي.
 
ن إلحياة ك فاح وورإء كل تعب نجاح...........إ

 
لى من علمني إ  إ 

خوتي إلذين ساعدوني ومدوني بالقوة و إلحماس:  لى كل إ   ،دمحم، عبد إلحقإ 

 .وخاصة خالد ،عقبة

لى ك تاكيت إلعائلة :  ،بيزو شيماء، فاروقإ 

لى روح   رحمه هللا.مسعود إلوشمة : عميإ 

عزإء:
 
صدقائي إل

 
لى كل إ  خيرو ،  إلحدإيدي حاتم، يسين لوكس إلبش إلدولة، إ 

 سالم شهير إلروبلة، مروإن سونطرإك، إلباوس،إمين  ، نبيل إلضو،  تريسيتي

عاطف  ،حمة إلطالب، وليد إلمطريال ،مسطاش عامر، يسين كحلوش، إلزعيم

 ، إلهادفزعرورة ، عادل ،بالل، سميرسيمكة  شهابعودلها ، سعيد  إلعم،

 .إلمدير إلعيد لكلوش،  على كرهت،  ، يعقوبإلبوسطة ، ساميإومبيونس

لى كل من وسعتهم ذإكرت  ي ولم تسعهم مذكرتي........إ 

هدي ثمرة جهدي هذإ.
 
 إ
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 دمة عـــــــامةـــــمق

 

 أ
 

 مقدمة

وترررع ص كيامن ررا ثررة ك ا ررة وكثانرسررطة أن تطررري  كثاررراايص كث رر      يرر ا كثير رر  مررص كيين ررا ي ص

 كب    باثنسبة ثالين را  كثررينب ب رعة عامرةه  ا را كثاررا  كيساسرب ث اردكث ا كيسرنرااايةه   ر  ي نبر 

كيسررنرااا كثاكرر ر كث   سررب ث ا  ررة كثناررر كيين ررا  ه ووثررل امرر ك ث رردوا كث رران كثرر   ي  بررة  ررب تكسرر ص 

مسنرا كثننا ة باخن ف كب ا  اه   ر يسا م  ب ا رص مسرنرا م  ررة كي ر ك  ان عرة ا رص مسرنرا كثنر  رف 

 وكثنر  اه وكث  ا  ة كيجنااع ةه ترزيص كثدثا وكثقضاء ع ى كثعق .

وثنعا   زوكل و را   ه كثاراايص وجب ع ى صا ب كثاؤسسة أن يقرن ب ا  ة كثنخط طه ووثرل مرص 

بدكية  ي   إاراء كثاؤسسة وك ع ة كثاكا مة ع   ا وكسنا كا ا وتطري  اه ث ثل يارا مخطط ك عارال أ رد 

 نة وبرسرا ا برر ية كثنب تساعد كثاقاول ثب رغ أ دكف مضبرية ثالل  ن   زمن ة م  كيسن كت ع ةكثرسا ا 

 وتقن ة وماث ة مكد  .

كثنررب ت ررر   اررر وت ت ب ررة كسرراار كثيينررة  ررب كثانررايي كث ررك كوية ي نبرر  مررص كثنكررديا  كث رر بة  

عرك د ا ع ى منطقة كيا  رب مخن رف كثقطاعرا  كيين را يةه كثعال  رةه سر ا  ةه وكث  ا رة ث اخن ر ص  رب 

 ح كإلشيال كثناثب : وع  ة يايص ي   ك كثاعاله

 روع تربية أسماك الزينة ؟يمكن إعداد مخطط األعمال لمشكيف 

 كثنساؤي  كثع ع ة كثناث ة:  بوثإلجابة ع ى   ه كإلشياث ة يعب كثبك  

 ؟ميرااتة وما  ب  ما  ر مخطط كيعاال 

 ما ب ثطرك  إعدك  مخطط ك عاال؟ 

 ة كساار كثيينة ؟ماوك ا نب بار وت ت ب  

  ؟ثار وت ت ب ة كساار كثيينة  ك عاالما ب منط با  إعدك  مخطط 

 تهدف هذه الدراسة إلى: أهداف الدراسة:

 كب كز ك ا ة مخطط كيعاال يبا كيسنرااا. 

  ت ب ة كساار كثيينةكث اا ع ى وضص مخطط كعاال ثار وت. 

  و  را كاراء كثار وتأكثنايص مص ي اس مدا اعاح و ه ت ب ة كساار كثيينة تق  م  ي   مر وت. 

  ت ب ة كساار كثيينة اراء مر وتإلم   ة كا ة كإلج كءك  كثانب ة. 

 

 تكمن أهمية الدراسة في أهمية الدراسة :

 ررب إعطرراء امرر   شررام ة ع ررى مخطررط ك عاررال ثاررر وت ت ب ررة أسرراار كثيينررة مررص   رر   كثاسررا اة 

كثخطرك  و منط با  إعدك هه   ضال عص كرن   ه كثداكسة  ديرة و ثم ينم كثنط ق إث  ا سابقا ع ى  د 

 ع انا.

  تعسرر د  يرر   كاررراء مررر وت ت ب ررة كسرراار كثيينررة و كثرر   ي ررد مررص كثاررراايص كثكديرررة و كثق   ررة  ررب

 كثعيك   عارما هو ع ى كثاسنرا كثريية ث رصا.
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 ب
 

 

 سباب اختيار الموضوع: ا

ين  ري باثضر وا   بأكرا ياكن كثن اااا   ك كثارضرت ي رر  كثرى معارعرة مرص كيسرباا من را مرا ر 

و من را مرا ر  كثاقاويت رة. معرالكثنب يا   ا كثنخ صه مص     ض وا  كثن اا مركض ص ت رب  رب 

 شخ ب:

 مرضرع ة:  سبااأ 

    )كرن كثارضرت ضاص كثنخ ص )كثاقاويت ة 

 زيا   كث ص د كثا   ب  ب كثنخ ص. 

 .مر وت جديد ثم ينم كثنط ق ثة  ب كثسنرك  كثسابقة 

 يص جديد   ب كثانطقةكثنرع ص ع ى كيامة مراا. 

 كثداكسررا  و ك بكررات كثنررب تناوثرر  مررراايص ت ب ررة كسرراار كثيينررة مررص   رر  إارررا  ا أو  ي ررة

 .تس    ا

 سباا شخ  ة:أ 

 كث غبة  ب م   ة ك ف يدعم مخطط كيعاال كاعاز كثار وت. 

  ت ب ة كساار كثيينة مر وت تنع   ب كثرخ  ة  كث غبة.   

 :دمستخالمنهج الم

 رب ج كثرصرعب كثنك   رب  كعنارداا ع رى كثارنه   اكسننا و أ دك  ا كثنب اس ى إثى تكق ق ا رءع ى ض

كثعااب كثنم   و وثل ث  ض أ ب ا  إعدك  مخطط ك عاال  و إعنارداا ع رى كثارن ج كيسنيررا ب  رب 

كثعااررب كثنطب قررب و وثررل مررص ثررالل كسنيررراف إعرردك  مخطررط ك عاررال ثاررر وت ت ب ررة أسرراار كثيينررة  

ه كثاال مرة  ا  عص ي يي جاص كثا  رما  مص مخن ف ك ي كف  ب كثا ردكن  مسرنخدم ص  رب وثرلعا  

 و كإل  ا  ا .  يسنب انك

 صعوبات البحث:

 إن أب ز كث  ربا  كثنب وكج ننا  ب  كاسة   ك كثار وت  ب كايتب:

  كثري ه ما ج  نا اق    ب  اكسة كثار وت.ض ي 

  ب رررد وكمننرررات أصررركاا كثارررراايص كثارررراب ة ع رررى كثاسررراعد  وكثنرج رررةه  عا رررا ع رررى سررر ية

 كثا  رما .

  مص كإل كاك . تخص كثداكسة عدن تر   م  رما 

 :  هيكل الدراسة

 كثى     ص: يانا بنقس م كثبك  مص أجا  كإلجابة ع ى كثنساؤل كث   سب  و ك سئ ة كثع ع ة ه

 اسر ة  ررل مخطرط ك عارالثاعرا  م ك سمبا ر  ث  ر  ث ن  يرف باثالثرة  ة  ر نراتناوث  ا ام   

كإلانراجب  هب كثاخطط كثنسريقبه كثننم ابك ساس ة كثايراة ثاخطط ك عاال كثانار ة  وش ح كثاكاوا

 و ب ك ث    اسنا كثاخطط كثااثب.
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مبا ر   كثع ا كثرااب كإلياا كثنطب قب ثار وت ت ب ة كسراار كثيينرة   ر  يسرم كثرى ثالثرة ويقدن

تقديم كثار وت و اكسة كا مص كثعركاب كثايراة ثاخطط ك عاال و ب كثاخطرط كثنسرريقبه تار    ب 

 كثننم ابه كإلاناجب وكثااثب.

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

اإلطار النظري الفصل األول: 

 لمخطط األعمال



 الفصل األول                                                            اإلطار النظري لمخطط األعمال
 

     تمهيد

قبل االنطالق في أي مشروع البد على المقاول من أخذ الوقت الكافي لوضع مخطط األعمال 

المناسب لنشاطه، لذلك يعتبر مخطط األعمال أداة ضرورية للتخطيط الجيد لكل مراحل المشروع 

تقديم المساعدة بحيث يكون كأداة تستعمل للتفاوض للحصول على التمويل والدعم إذ يمكنه 

 يقوم هذا الفصل على ثالثة مباحث نذكرها كاآلتي:  .الالزمين

 المبحث األول: مفاهيم أساسية حول مخطط األعمال.

 المبحث الثاني: المخطط التسويقي والتنظيمي.

 . المبحث الثالث: المخطط اإلنتاجي والمالي
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 المبحث األول: مفاهيم أساسية حول مخطط األعمال

 ططءات لي ططم األ ططر    ا طط   إن لمخطططط األعمططال  ورا  ومططا وفيططااة فططم سسططاا تي     طط   ا طط 

لطاال  لطف فطم اطاا الم رطس  را ط   خططط األعمطال ع ط     ط    يط  هوءراطا  توولكء نوطا  إ شطاتاا

  طالب  ا راا ع   التءالم :

 .وخصائصه  خطط األعمال المط ب األول:   فوءم -

 المط ب الثا م: ت ءاع  خطط األعمال و راسل إع ا ه. -

 المط ب الثالس:  كء ات  خطط األعمال. -

 و خصائصه مفهوم مخطط األعمال المطلب األول:

 مفهوم مخطط األعمال أوال:

اء  ن تشور ت وات ل سسر الم   ط   طل إ طه  شطكل تامسط   المط  ل م طسر أل طه  ر طف     

ق ل الطاي  طتخططه الم   ط   مخت طع ت يطا ه  سسطس لطف لر  ط  األاط ات المطرا  لرقسقوطا الم ت

    ق   ور طوا  آجال ز نس   ر  ا.

  ع ع   ا لمخطط األعمال  ا ر  نوا :انال  ليارو 

ل مصططالا اليمء سطط  المخت فطط   ططسما سططسن  وذلطط  اططء  ماجطط  واقيسطط   شططكل و طط و ات المس ا سطط  -

 اا ض ط جءار    ءات ع   الصيس  المر م تو المر  يإع ا  المس ا سات واء ت
(1)

. 

 واا طترالسيس اء ع ارا عن الء ائم المكتء   التم لصع  ل اليءا ل ال اخ سط  والخارجسط    -

وفططم خططط  اليمططل  ططتف لءضططسا  افطط  األ ططءر المتي قطط   الت ططء م  الم ئمطط  ل طط ت  خططاطر ج  طط ا

والمالس  واإل تاج والمءار  ال شر  
(2)

. 

و  طار التر سطل اا طترالسيم  و  طتق ل  لمقطاوالمااء ع ارا عن   ع   تيرض المشطروع   -

الم     و ا ام المءار  الضرور   لواه الرؤ  
(3)

. 

خط  اليمل اطم الء سقط  التطم لصطع  طاذا خططط  طن األعمطال المطرا  لنفسطااا ضطمن المرس ط   -

ءهسفوطا ضطمن اطاه الخطط   سسطس ال ا ق   ما ل اع  ع   ت ات الي  ط   طن الءهطائع التطم لطف ل

ل ططتخ م  ططن ق ططل الر ططا  سن فططم ال رططس عططن  صططا ر لمء ططل  شططروعالوف ولءضططسا الرؤ طط  

والموم  لواه المشروعات ت طام الم طتثمر ن   مطا  مكطن تن ل طتخ م ت ضطا  طن ق طل المنظمطات 

فسطا التم لراول الرصءل ع   اليا  سن  طن ذوي الموطارات القسا  ط  الررجط  ولط يطالوف فطم لن

األعمال الي   ا  اإلضاف  إل   سفس  التيا ل  ع المءر  ن
(4)

. 

                                                 
(1)

  عالية األداء والنظامية والميزانية والقانونيةمقاربة بين ف ، مخطط أعمال تجهيز القطاعات الصحية ن عا    ختار   ءان  ع م

 خطط األعمال اإلع ا  والتنفسا    س  الي ءم ااقتصا    والتيار    ال ولس  الثالث  سءل المقاوالس " فرص وس و  األ ام الي مس 

 .7 ص 2172تفر ل  71/71/71 وع ءم الت سسر  جا ي   رم  خسضر   كرا  الي ائر 
(2)

 .323  ص2112  7 ار الم سرا   عّمان  ط الريادة وإدارة مخططات األعمال،ار      ل خ ع ال ك
)3  (

Alain Fayelle, Entrepreneuriat  Apprendre à entreprendre, Paris, 2004, P292 
(4)

  7ءز ع  عّمان  ط ار الرا   ل نشر والت الريادة وإدارة األعمال الصغيرة،فا   جمي  صالا النيار  ع   ال تار  رم  الي م  

 .323  ص2112
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و ططن خطط ل التيططار ع ال ططا ق   مكططن القططءل تن  خطططط األعمططال اططء ع ططارا عططن و سقطط  تو   ططع 

شا ل  يطم لنا صءرا  قسق  سءل  ل  ا  تي م  المشروع  مطا ت طه  رط   اليءا طل األ ا طس  ل نيطا  

 .عمال  ا  نءي صاسب الم     القسام  هطم  خطط األموعءا ل الخطر  و  

 خصائص مخطط األعمالثانيا: 

   م:  ن خصائص  خطط األعمال  ا
(

1
)
 

 اإليجاز والتلخيص -1

  ططما اإل يططاز والت خططسص  يططرض األ ططءر األ ا ططس  و ينططب ال ططقءط فططم قضططا ا فرعسطط  ر ططف     

س   صف  اإل ياز والءضء    ما تامستوا المفترض   الن    ل مشروع.   ما  ان  خطط األعمال  تم

 ل ذل  ع   ق را الم   سن ع   التركف فطم اسك سط  المشطروع و  طاراله الرئس طس  واطء  طا  شطكل 

 إشارا إ يا س  لكل األطرات المينس .

 صياغة مناسبة للمرسل إليهم - 2

وإذا  لتي   المقاص   طن ا طتيمال  خططط األعمطال س طب األططرات التطم لوطا ع قط   المشطروع.    

 ا   الم     ل تيم ه ت ضا لمقاصط   تيط  ا  فه وطا فطم المالطب لرطاول تن لءهفطه  شطكل ت  طر فطم 

لرقسم  قص   يسن  طن  طسن اطاه المقاصط . وع سطه  تيطسن ع سوطا صطسا ته  شطكل  خط م اطاا المقصط . 

  وع   ااا األ اس   تف لكسسع صسا   المخطط  طع المر طل إلطسوف الطاي  ترقطم   طن اطاا المقصط  

و كءن ااا األ ر  ه راز ااا اليا ب تو ذاك فم الم ع س طب ط سيط  وتاط ات المر طل إلطسوف )رتس 

 المال المخاطر  ال ن   الشر   الصناعم(.

 

 الوضوح وسهولة الفهم- 3

 تيططسن تن  ططتف لرر ططر المخطططط  طر قطط    ططسط  و ططو   الفوططف  ططن تي طططرت  ططان. و ترقططم ذلطط    

   المين  وقا را ع   التي سر عن الفكرا  شكل  قسم.  ا تيمال  فر ات   سط   واضر

 مطا تن ال  طاط  و طوءل  الفوطف لينطم لينطب ا طتيمال  فطر ات صطي   الفوطف ولتيطاوز  طط ارك 

القططارا اليططا ي ) سططر المتخصططص(.  مططا  مكططن لرقسططم الءضططء  ول ططوسل الفوططف  ا ططتيمال  خت ططع 

 .آللمطرق اليرض اليس  التم لتسروا  خت ع  را ج اإلع م ا

 الواقعية - 4

لمثططل الءاقيسطط  جا  ططا  ومططا  الن طط   لمخطططط األعمططال اليسطط .  تمثططل   طط ت الءاقيسطط  فططم ضططرورا     

التياطم  ع المشطروع  شطكل ل طرره الميطسطات المءجطء ا فطم الءاقطع. ول طرز تامسط  الءاقيسط   شطكل 

. ف طس   ومطا تن لي طر خاص ع     تءى لر    األا ات تو ع     تءى الء ائل المءهف  لترقسقوا

عطن طمءسططات   سطرا ا لءجطط    ططررات  افسط  فططم الءاقططع ل  ط  لرقسقوططا.  مططا  تيطسن تن  تمسطط  طططر  

                                                 
(7)

 Thierry Verstraet et Bertrand saporta :Création d’Entreprise et Entrepreneuriat, les éditions de l’adreg, 2006, 

p380. 
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 شكل عم م  ون ال خءل فم ل ر طرات ذات  يط   ظطري تو  ينطءي. ولط  ا  عمطل   راور المشروع

ت س  المخطط   ما  ا   واقيسته   سرا
.(1)

 

 المصداقية والدقة -5

 اقس   خطط األعمال فم جمع وا تيمال  يطسات لتمسط   المء ءقسط    مطا لتمثطل ال قط  لتمثل  ص    

فم تن ااه الميطسات لي ر عن سقسق  وجءار المشروع  واء  طا  ينطم ضطرورا اختسطار الميطسطات 

التم لتنا ب ولن يف  طع المشطروع. و مطا تن المصط اقس  ليت طر سا طم  فطم لر  ط  خسطارات  خت طع 

ن لكططءن  ءضططءع ااتمططام خططاص عنطط  لرر ططر  خطططط األعمططال. وع سططه لقتضططم األطططرات  تيططسن ت

المص اقس  وال ق  تن  قءم  خطط األعمطال  طا ر  صطا ر المي ء طات التطم  تيطسن تن لكطءن  يروفط  

وذات  ء ءقس   ما لقتضم ت ضا تن  كءن المخطط صا قا و تينب إخفات  ناطم الظل والشط  ستط  

 وع  القسام  تق  ر صرسا ل مخاطر.  ت ن  لألطرات المينس   المشر

 الهيكلة الجيدة - 6

 تيسن تن  كءن الم ع  يروضا  شكل  نطقم  ع اسك   جس ا ع     تءى ل ء ب عناصطره  ثطل     

لصططنسع اططاه األخسططرا إلطط  عناصططر رئس ططس  وعناصططر فرعسطط   شططكل لخطط م اليططرض والتر سططل.  مططا 

 الم ع. تيسن تن   سن اليرض والتر سل  قاط القءا فم 

 التجانس في عرض البيانات والتحليل - 7

 يت ططر التيططا   فططم عططرض ال سا ططات ولر س وططا إلطط  جا ططب   طط ت المصطط اقس   ططن اليناصططر الوا طط      

الممس ا لمخطط األعمال اليس    مكن ل ر ر ذل   اإلشارا إل  تن التيا    يكط  صطفات فطم الطاان 

سطه و  قتضطم تن لكطءن الميطسطات الم طتيم   فطم ل ى صاسب المشروع ووضطء  الرؤ ط   الن ط   إل

 خطط األعمطال  تيا  ط  فسمطا  سنوطا  شطكل  تطسا الترقطم  طن  ط ى التءافطم  طسن الء طائل الم طتيم   

و  تيططسن التططا سر تن  تسيطط  التقسططسف الططاي   قططاه  خطططط األعمططال  والخطططءات المر ططء  فططم لنفسططااا.

المخططط  طءسم إلط  وجطء  لضطار  فطم تفكطار ألن وجء  لناقضات فم  لتءقع ع   جء ا ليا  ه 

صاسب المشروع وع م وضء  الرؤ     واطء  طا  شطكل  طن وجوط   ظطر األططرات المينسط  خططرا 

 ا ترالسيسا لصيب  ياليته.

 : أهمية مخطط األعمال و أهدافه لثاثا

 أهمية مخطط األعمال:  -1

لمقرضطسن والم طتثمر ن لتمثل تامس   خطط األعمال فم لءفسر المي ء ات الضرور   لفائط ا ا

والمططءر  ن  سسططس  ءضططا  صطط اقس  وجطط ارا وانططاك عطط ا ت طط ا   ومطط  لييططل  خطططط األعمططال 

ضروري  ولتمثل فم
(2)

: 

                                                 
(1)

عناصره األساسية و حدود أهميته في مسار إنشاء مؤسسات المتوسطة و الصغيرة في لطرش الطاار   خطط األعمال:  

 71/71/71   األ ام الي مس  ال ولس  الثالث  سءل المقاوالس     س  الي ءم ااقتصا    والتيار    وع ءم الت سسر  جا ي    كرالجزائرا

 . 72  ص 2172فر ل ت

 
 77شءقم ج اري   شرقم خ سل    رجع  ا م  ص(2)
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عم س  التخطسط ل عف عم س  اإلعط ا  سسطس تن المرطاور الك طرى ل تخططسط لط  ي إلط  ططر   - ت

وع و التططالم الي  طط   ططن األ ططل   والمشططك ت والتططم  مكططن لياوزاططا عنطط   ططا  ترقططم المشططر

 ل اع  عم س  التخطسط ع   اإل مان ت ثر    مء   المشروع وإ كا س   ياسه.

 خطططط األعمططال اططء ت اا الصططالس    ططاع  ع طط  إقنططاع ال نطط     مء طط  المشططروع وإ كا سطط   -  

قطرض تو  طنا   طن تو المشطار   فطم عم سط   عططاتإلالقطارض لء يه واء  ا  ط  ر ع ط  

 اا تثمار.

ال ع طط  لر  طط   يططا الميططالف التططم  مكططن تن لشططم وا الم   طط  سسططس   ططاع   خطططط األعمطط - ج

  ر   تا ات وعن  ا ل  ت الم      شاطوا  مكن لقسسف ااه األا ات  الن    ل مر و    الرقسقس .

أهداف مخطط األعمال: -2
 (1)

 

إن  خطط األعمال   ااف  شكل واضطا و  مطءس ع ط  لقط  ف  شطروع وذلط   طن خط ل األاط ات 

 التالس :

تن ططسم والنيططا  فططم إ شططات المشططروع تو لطططء ره  تءقططع ع طط  لنا ططم  تما طط  ألعمططال لا  - ت

 وع   المشار سن المالسسن  اإل ار سن  المنتيسن والتيار سن. المقاول  ع   الم تخ  سن

خ ططم جططء عمططل جمططاعم   قتضططم  خطططط األعمططال  ططن  نتق  ططه االتفططات سططءل األاطط ات  -  

 رقسقوا س ب األولء ات المر  ا فم  خطط األعمال.الم طرا وذل   م اام  اليمسع ع   ل

 المراق   والت سسر.  -ج

 إ راز ق رات اإل كا سات الخاص  ل طاقف المك ع  تنفسا جمسع توجه ت شط  المشروع. -  

لرضططسر المرطططسط الخططارجم  وذلططط  ليططا    طططتثمر ن و طططاا  نططءك  طططن تجططل اإلشطططوار فطططم   - ه

 المشروع.

 ا  ن تصرا  المشروع.لر    وشر  اا ترالسيسات المختار - و

 صسا   تا ات واضر  و ر  ا. - ز

 لق سف  خطط ااختسارات المي ا  ا قا. -سـ

 لر سل الء ائل الضرور   لترقسم األا ات الم طرا.  - ي

 المطلب الثاني: أنواع مخطط األعمال و مراحل إعداده

 أوال: أنواع مخطط األعمال 

سطارات لءضطع  خططط األعمطال و ذلط   ءج  لط ى صطاسب المشطروع عنط    ا ط   شطروعه عط ا خ   

اخططت ت الظططروت و األسططءال و المءاقططع التططم لطط عء إلسوططا استساجططات  خت فطط  و لوططاا لءجطط  عطط ا 

 لصنسفات لمخطط األعمال والتم  نا ر  نوا:
(2) 

  التصنيف األول -1 
                                                 

)1  (
Michel Goster, entrepreneuriat, Pearson Education, Paris , 2009, P134  

  2111   عمان    ار وائل ل نشرإدارة وإستراتيجية منظمات األعمال المتوسطة والصغيرةطاار  ر ن  نصءر المال م  :  (2)

  .272ص
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 و ق ف ااا التصنسع  خطط األعمال إل   ءعسن رئس سسن:

 طط   يططرض اليءا ططب المومطط  جطط ا والقضططا ا الرئس ططس  واططء  خطططط قصططسر  ر مخطططط مختصططر:-أ

و راول إ قاط األاف  نه ل يمطل الي  ط   و  طتف التر سط  فطم اطاا النطءع ع ط   قطل القضطا ا الت طء قس  

 ثططل: األ ططيار  المناف طط  وقنططءات التءز ططع  و يطططم الق سططل لةجططراتات ال اعمطط   واططاا النططءع  ططن 

لتطم  رصطل فسوطا اليمطل الي  ط  ع ط   عطف خطارجم  طن  خطط األعمطال  كطءن   ئطف فطم الرطاات ا

 المصارت ل تمء ل.

وع طط  اليمططءم فططالمخطط المختصططر  كططءن  رضططم ل ممططءلسن والم ططتثمر ن خاصطط  عنطط  ا  رتططءي   

ع   لن  ات  الس  ل نتائج  و  سظ  ر و    قسم  ااا النءع عن  ا  ءج  اناك ع م التأ ط  عطالم فطم 

 ا اليمل الي   .ال سل  التم  ءت  تءاج  فسو

و رتءي ع   لر سل  يمم ل يءا طل المومط  والررجط  التطم لرط   ول شطر إلط    مخطط شمولي : -ب

اطاا النطءع  طن  إن يا  تو فشل اليمل المطرا  إ شطاته لرط   خت طع األسطءال واافتراضطات  سسطس 

  خطط األعمال  كءن  فس ا عن  ا :

    .   يمل ج ا و صع الفرص  الي   ا والتم  س  ت * 

  ءاجو  التمسرات الموم  فم اليمل تو ال سل  الخارجس .* 

 لءضسا المءاقع الميق ا ل يمل.* 

و يت ططر اططاا األ طط ء  والنططءع فططم اليططا ا األفضططل ل مقططاولسن )الر ططا  سن( والم ططتثمر ن عنطط   تا طط  

  خطط األعمال.

 التصنيف الثاني  -2

اع رئس س :و ق ف ااا التصنسع  خطط األعمال إل  تر ي  ت ء
 (1) 

 

( صطططفرات 71: سسطططس  طططن المرتمطططل تن  رتطططءي ع ططط  )مخططططط قصطططير أو مخططططط مصطططغر - ت

 اإلضاف  إل  ت ه  يب تن  شطمل ت ضطا لر سط  اااتمطام ع ط  األ طءر األ ا طس   ثطل:  فوطءم 

اليمططل وااستساجططات المالسطط  و خطططط الت ططء م والكشططءت المالسطط   وخاصطط   شططع التطط فقات 

و ت و شططع المءاز طط   وانططا ا طط  الرططار  ططن اإل ططاتا فططم ا ططتخ ام النق  طط   اليائطط  الم ططت

 المخطط الصمسر ألن لس       عن المخطط التفصس م ل مشروع. 

واططء ع ططارا عططن األ وات الم ططتخ    فططم لشططمسل وإ ارا المشططروع اليائطط  مخطططط يويططل:  -  

 ل ر ا ي  و تءجب تن لكءن ااه الخط  طء    ولرتءي ع   جمسع التفاصسل.

واططء  خطططط األعمططال  ططن  ون ال م ططات واا ط اعططات  و  ططتخ م اططاا  مخطططط التقططديم: -جطط      

المخطط عا ا فم ال نءك تو الم تثمر ن و سراف  ن خارج الشر   لمرض الرصءل ع ط  التمء طل 

المالم. ولااب جمسع المي ء ات المءجء ا فم  خطط التق  ف لقر  ا إل   خططط األعمطال  طع  يطا 

 لمر  ا.ااخت فات ا

واء ع ارا عن  خطط ألعمال ل  را ج التم ليطرى  ءا طط  الرا طء   المخطط االلكتروني: -د    

 شكل تو  آخر  و تف ط يه ع     خ ورقسط   تيط  ا  مطا  يطري  طن وقط  آلخطر إر طال الكثسطر  طن 

                                                 
)1  (
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 كن انا الء ائم الرا    ل مي ء ات  ءا ط  الرا ء   ا  سن األطرات المخت ف  لألعمال  و ن المم

الر ططا ي ت ثططر   ئمطط  لططه ل ستفططاه  ط يطط  )  ططخ ( الكترو سطط   ططن  خططتططه  و  ططتخ م  تن  يطط  

 اليرض الم تن  ع   الرا ء  فم لق  ف المخطط االكترو م

وتخسرا فان  ل  خطط  ن المخططات األر ي  لرتاج إل   ق ار  خت ع  ن سيف القءى اليا  ط      

 سيف المخرجات  ن المشروع.  رسس ا    ر ااا الريف  ع  

 ع   عءا ل  ثسرا  ا ر  نوا:  خطط األعمال  يتم  رسس 

 الو ت الرئس م لمخطط األعمال. - ت

المرس   التم  مر  وا المشروع)ال  ا   فطم المشطروع      ط   ءجطء ا تو     ط  فطم طر طم  -  

 ال وال(.

  ءع األعمال التيار   تو الصناعس . -جـ

 الءضيس  المالس  . -  

 م    ......الخ.سيف ال - ه

 ثانيا: مراحل إعداد مخطط األعمال 

إن  راسل إع ا   خطط األعمال  ن شأ وا تن لءل  تفكطارا سا طم  ألصطرا  الشطر ات القائمط  

تو الشر ات الي   ا سسس لتءل  الفكرا  ن التيار   و ن الميرف   ولأخا  ائمطا شطكل الر  ط  التطم 

م إط ق  شار ع ج   ا  تط ب لخطسططا  قسقطا وعطا ا  طا لتي م  شكل قءي  ع ال  ن  وإن النيا  ف

لكءن  تائج  خطط األعمال ق  لف  را توا  فطهن  طل  خطططات األعمطال لشطترك فطم استءائوطا ع ط  

ال سا ات التالس : 
(1)

 

ن الم تو فسن وذل   تءفسر تاف المي ء طات وال سا طات الخاصط  ئالخطءرا األول : لر    ال  ا -7

   ع   األ ل   التالم: ال ت وف  ن رجال األعمال تو  ن الم تو كسن؟ وف  ن خ ل اإلجا 

فهن  ا ءا  ن رجال األعمال فما اء  يال  شاطوف التياري )ال سع  التفصطسل  الصطناع   

الخ  ات...إلخ(؟ و ا ام المناطم التم  نشطءن فسوا؟ اطل اطف  طن تصطرا      طات صطمرى 

 تو  تء ط  تو   رى؟

تن لمكططن  ططن  راجيطط  لرقسططم المشططروع؟  مينطط  الططر ط  ططسن الشخصططس   واططاه الخطططءا  يططب   

الرططءاف   األاطط ات  الميرفطط    صططا ره  الضططمءط الشخصططس  الخاصطط   ططالمنتج فططم ال ططءق  

الء ائل التم  يب وضيوا  ألجل ذل   يب ج ب الء طائم النصطائا واا تشطارات إن لطف لر  ط  

 الخطءط الك رى ل مشروع.

                                                 
(1)

األداء المؤسسي من عصر ما بعد الصناعة في منظمات  مخطط األعمال كمدخل انتشاري في تطويرع م ف   ال   م  

 خطط األعمال اإلع ا  والتنفسا(    س  الي ءم ااقتصا     األ ام الي مس  ال ولس  الثالث  سءل المقاوالس   )فرص وس و  األعمال،

 .1 ص2172تفر ل  71/71/71والتيار   وع ءم الت سسر  جا ي   رم  خسضر   كرا  الي ائر 
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يرت ع   المناف سن  لتمثطل المناف ط  فطم وجطء  ططرفسن تو ت ثطر  يمط ن الخطءا الثا س : الت -2

ع   لق  ف  ف  المنتج   ما  مكن اعت طار الم   ط  المناف ط  إذا  ا ط  لقط م  نتيطا وخ  ط  ج  ط ا 

 لما ليرضه       تخرى.

الخطططءا الثالثطط : ضطط ط قائمطط   ططالم و  ن والميوطط  ن ولتضططمن اططاه القائمطط  ا ططف المطط و   -3

 وقائم  المي ات والتيوس ات التم  ءفراا  وصسغ الت     التم  يتم اا.وعنءا ه 

الخططططءا الرا يططط : إعططط ا   را ططط  ال طططءق  يططط  لر  ططط  ال  طططائن الم طططتو فسن والتيطططرت ع ططط   -4

المناف سن المرتم سن وض ط قائم  المط و  ن  مكطن اا طط ق فطم إعط ا   را ط  ل  طءق... ف را ط  

شروع أل ه   ون ز ائن ا  مكن تن لكءن انطاك     ط  ال ءق ام عنصر ضروري لترضسر الم

  رتم    وإن ال را   الناجر  ل  ءق لمكن  ن لرقسم األ ءر التالس :

 لر      ق   ن اف ال  ائن. - ت

 لر    المءقع التناف م ل م     -  

 لكسسع المنتج تو الخ    س ب اليناصر المكت   . -جـ

 را   التناف س  لمكن  ن: ن جو  تخرى ف را    ا  نتظره ال  ائن و 

 .  لر      تءى ت يار  ق ءل   ن طرت ال  ائن الي 

 . لر     ظام لطء ر رقف الميا  ت المتءقي 

الخطططءا الخا  طط : إعطط ا  خططط  الت ططء م لتضططمن  ططل التفاصططسل المتي قطط   كسفسطط  االصططال  -5

وري تن لرتططءي  ال  ططائن وإقنططاعوف  شططرات  نتيططالكف  واإلق ططال ع طط  خطط  الكف  لططال   ططن الضططر

الخط  ع    يمءع ال سا ات الخاص   مكان لر سط  المشطروع  خصطائص المنتيطات والخط  ات  

 مططن ال سططع  طططرق التططرو ج الميتمطط  ع سوططا  المءاز طط  التططم  تخصصططوا ل تير ططع  وططا  و ططائل 

 ال سع المت ي . ا ترالسيس اإلع م الم تخ     

ف إع ا اا لم ا ا لقل عن  نتسن تو      وع سطه الخطءا ال ا   : إع ا  لق  رات المءاز    ت -2

ام لو ت إل  الترقم  ن قط را الم   ط  ع ط  ال نطات ع ط  المط ى المتء طط  و طال  إلط  طمأ ط  

 االه التق  رات لرتءي ع  : الوسا ل المقرض  و خصءص ستمس  ا ترجاع ت ءالوف  و

  ءاز   الخ  ن  تي األ ءال الضرور   لت      ل المصار ع. - ت

  ء اة. 21تو  31لءز ع الم سيات والمشتر ات لم ا  -  

  سان الر ا والخ ائر. -جـ

الخطططءا ال ططا ي : إ يططا  التمء ططل والم ططاع ات: انططا  يططب جمططع  ططا  كفططم  ططن المططال ل طط   -1

استساجات الم       ي  إجرات جطر  ل ستساجطات  والمطءار  المالسط  المتاسط    يطب ال رطس عطن 

لمال  ركف الم     لوا  را    أ طالسب التمء طل المءجطء ا قطر  س ءل فسما  خص  ا  نقص  ن ا

 الم تخ  سن وقر  الم    .

الخطءا الثا ن : اختسار الوسل  القا ء س : ااا ااختسار  يب تن   رس   ق  وسطار  و م طاع ا  -1

 لقنم أل ه ق  ل  ي إل   يا النتائج فم ال سلط    طءات ع ط  الم طتءى المتي طم  الا ط  المالسط   تو

ع   الم طتءى الم   طالم والمطالم  و مكطن ت ضطا تن   ط م   طتق ل الم   ط   رسطس  يطب عط م 
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ااعتما  ع   فكرا  يروف   ولكن اا ك ا  ع    خت ع الوسلطات ستط   مكطن لر سطل اإل يا سطات 

 والم اوا فسما  خص المشروع ووضيه الشخصم.

 ا.الخطءا التا ي : لر سل وإ ارا المخاطر والتخفسع  ن س لو -1

الخطءا الياشرا: إقا   الم    : تول ا ت فم ااه المرس   اء الرفطاه ع ط  الي قط   طسن  -71

ال  ائن التم لرقق  عن    ا   لأ طس  المشطروع ألجطل الرصطءل فطم تقطر  فرصط   مكنط  ع ط  

الط  ات األولس   ف لنظسف ت  ء  اإل تاج  و ن جوط  تخطرى  يطب   سظط   يطا   طا ا اإل ارا 

السب التطم ل طم ) لسل(  والتطم لمكطن  طن  ءا  ط  صطيء  الم   ط   و طال  ووضع  يطا األ ط

ل  ططل ولصططرا  ططل اا ررافططات التططم  مكططن تن لرطط ق  ولسكططءن فططم  قططام الرططءار  ططع جمسططع 

اإلطططارات المينسطط   ططاالت ام  يمسططع اإلجططراتات التططم لفططرض  و يططب ع طط    ططسر الم   طط  تن 

 لم   ات. كءن ع    را    الم ا ا المالس  إل ارا ا

 المطلب الثالث: مكونات مخطط األعمال

 مكن لءضسروا  اآللم:
 (1)

  

: لتضمن  اف  اليناصر الرئس س   المخطط  ن سسس ا ف و عنءان الم   ط  الصفحة الرئيسية -7

و ط سي  األعمال و  اف  ترقام الوءالطع و المءقطع االكترو طم و الراجطات المالسط   طن ت طوف و 

 الضمان لط سي  الم      الم كس  اليائ ا ألصرا  الفكرا.  ءن و و سق   تي ق   

:  تكططءن  ططن  طط ق إلطط  تر ططع صططفرات  تضططمنا ل خسصططا عططن وصططع لمفوططءم ملخططص التنفيطط  -2

   الت ء م  المالس  و إجراتات ال سع. اا ترالسيس األعمال و سا ات عن  ا لياليه  ءات لي م 

لر  ط   افط  التمسسطرات المتي قط   ال سلط  و جمطع : والاي  طتف  طن خ لطه تحليل الصناعة و البيئة -3

المي ء ات الضرور   التم ل اع  فم لر سل ال سل  و الصناع   طن خط ل  را ط  عط ا لمسطرات 

  نوا:

 : و التم لتي م  م تء ات ال خل و التءز ع ال  مء رافم و سيف ال طال .االقتصادية - ت

 ا س  و اليا ات و التقالس .: و التم لتي م  التمسرات الثقافس  و ال كالثقافية -  

: و التم لتي م  كاف  التطءرات التكنءلءجس  و  سفس  اا تفا ا  نوا فطم لر طسن التكنولوجية -جـ

 الخ  ات .

 : المرل ط   كاف  التطءرات فم التشر يات و األ ظم .القانونية التغيرات -د

 ات التططم لقطط  وا :  ططتف لءضططسا  ومطط  األعمططال و ط سيطط  المنتيططات و الخطط وصططف األعمططال -4

الم     و المءقع والمي ات إل   سر ذل  والتم  مكن لءضسروا فسما   م:
  

 

  يمءع الم سيات فم آخر خم   نءات لنف  الصناع ؟  ا اء - ت

 سيف النمء فم  ف  قطاع اإل تاج؟ ء ا ا - 

  ن اء تقر  المناف سن و ا ام  قاط القءا والضيع ل  ه ؟ -جـ

  اام خصائص الم تو كسن ؟ -  

                                                 
)1  (

Michel Goster, entrepreneuriat, Pearson Education, Paris , 2009, P134  
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: واطططم لتضطططمن  افططط  اإلجطططراتات المتي قططط   اإل تطططاج و التكطططالسع  خططططة اإلنتطططال أو العمليطططات -5

الميطط ات و اآلات التططم  رتاجوططا المشططروع وإجططراتات التخطط  ن و المططءار  األولسطط   و  ططال  

 :                          و ال سع و الصسا   و لتضمن اإل تاجخ  ات  ا  ي  

    اف   راسل اإل تاج و اليم سات؟ال  تتءل  اإلشرات ع  - ت

 لءضسا  راسل اإل تاج التم ت ي ت  ن طرت اآلخر ن؟ -  

  ا ام لكالسع عم س  اإل تاج  ن اآلخر ن؟ -جـ

  ا ام خطءات و  راسل لنفسا عم سات اإل تاج ؟- 

  ا ام المءا  الخام التم لرتاجوا لة تاج؟-ه

 ؟ ن اف الم و  ن ل مءا  الخام و ا ام التكالسع-و

لتضطمن  افط  اإلجطراتات المتي قط   كسفسط  لءز طع ول طء م المنتيطات والخط  ات خطة التسطوي::  -2

 والت يسر الترو ج و ال  التن    الم سيات المرتم  .

 :  مكن لءضسا  يضوا فم النقاط التالس :الخطة التنظيمية -1

  ا اء  مءذج الم كس  فم المشروع ؟  - ت

 لفاقسات و اليقء  ؟إذا  ان اناك شر ات  ن اف    ا ام اا -  

  ن اف األعضات فم فر م اإل ارا ؟ -جـ     

 :تقدير المخاير -1

الم ئم  لمءاجو  المخاطر  مطا  تنا طب  واا ترالسيس ام الكسفس  التم  تف  وا لق  ر المخاطر 

               .                اا ترالسيس  ع تا ات وخط  اليمل ل م     ول تطسع لق سل  ن ااه الخطءرا فم ااه 

لتضططمن اليطط وى ااقتصططا    ل م   طط  و ضططرورا االتطط ام  اا ططتثمار المططالم و  الخطططة الماليططة: -1

 ططال  التن طط   الم سيططات لمطط ا  طط ق  ططنءات   ططتق  س  و الر رسطط  و  ططال  التطط فقات النق  طط  و خططط  

 المءاز   لألصءل و ال  ءن.

لخطط   ثطل الر طائل  قنطءات التءز طع واليقطء   لر   ولءضا  اف  الء ائم المتي ق   ا المالح:: -71

 وخالم  األ يار  ن المءر  ن والمناف سن.

 

 المبحث الثاني: المخطط التسويقي و التنظيمي

سسطس خصطص المط طب األول ل تيطرت ع ط  المخططط الت طء قم     نتناول فم ااا الم رس  ط  سن

 المخطط المالم.فوء  تي م   ت ا فسما  خص المط ب الثا م

 لمطلب األول: المخطط التسويقيا

 تعريف المخطط التسويقي:أوال: 
(7)

  

                                                 
(7)

 واأل طام الي مسط  ال ولسط   طن تعمطر: تامسط   خططط األعمطال الت طء قم ل م   طات الصطمسرا والمتء طط   شط مات ا طماعسل . را  

والتيار ط  وع طءم  ااقتصطا     سط  الي طءم    تنفيط وال ،اإلعطداد فرص وحدود مخطط االعمال الفكطرة الثالث  ل مقاوالس  لر  عنءان:

  .5 ص2172تفر ل72/71/71الي ائر  الت سر جا ي   رم  خسضر   كرا 
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 ي   خطط الت ء قم  ن المءاضسع الم فت  ا ت اه ال ار سن وال اسثسن وااا  يء  إل  األامسط  الك سطرا    

" تن  خططط FAYOLالتم  كت  وا الت ء م فم الم     ولواا ليط  ت التيطار ع و لنءعط  إذ  طرى"

ء قم فطم الءاقطع  شطمل التن ط   مطا  طسكءن ع سطه الم طتق ل  طع اإلعط ا  لوطاا الم طتق ل واطء األعمال الت ط

 ع ارا عن عم س  لخطسط  ن تجل عم سات ل ا ل لش ع تا ات األفرا  والم   ات.

اطء ل   طل  نطقطم ل خططءات لط  ي إلط  لر  ط  تاط ات الت طء م ووضطع  خططط  آخروفم لير ع 

 .ل  ي إل  القسام  أشسات صرسر  ا ترالسيس   واء عم س  إ ار     ي  إل  لر    األا ات ال ز 

 تعريف الخطة التسويقية: ثانيا: 

الت طء م  ا طترالسيس الضطرور   لتنفسطا  األ شطط الء سق  المكتء    خطءط عا    ءضطا فسوطا  افط    

المالطب صطفرات فطم  71واناك لير ع  ا م  قءل الخط  الت ء قس  ام و سقط   كتء ط  ا ل  ط  عطن 

و سلطط  الت ططء م  وال  ططائن المتططءقيسن  والمناف طط  المنتظططرا إضططاف  لألاطط ات   اا ططترالسيس لرطط   

المءضططءع  ل م سيططات والططر ا اليططام القططا م   مططا  ططتف فسوططا لفصططسل ولءضططسا األفيططال واإلجططراتات 

الت ء قس  المءضءعس . األا اتال ز   لترقسم 
(2)

 

 أهمية المخطط التسويقيثالثا: 

ا  ءج   خطط ل طء قم عطام جطاا  ل تط سطم تو التنفسطا فطم جمسطع الم   طات  ول مخططط الت طء قم   

 تامس   مكن سصراا فم:
(3)

 

ع مسططا إل ارا التمسططر الت ططء قم فططم ت مططاط اا ططتو ك وعططا ات الشططرات ولطططءر  ت طط ء ا يت ططر  -7

 ج   ا. ت ءاقالمنتيات والمناف   والتي    الت ء قم وفتا 

 ت الما ض  إل  لن  ات واقيس  و شيع ع   ال ي  عن المضار  .رءل التن  ا  -2

  ن ئ  المي ء ات التم  مكن تن لءاجه التمسرات الطارئ  فم األ ءاق. -3

   اع  ع   إعطات لءضسرات خاص   الت ء م. -4

   اع  ع   لر    فرص ولفا ي المخاطر التم  تم  الم    . -5

 

  رابعا: خطوات المخطط التسويقي

طءات ام  اآللم:اناك    خ  
 (1)

 

 لرقسقوا فم الم تق ل و يب تن لكءن:  : لمثل النتائج المر  ا و المط ء  لر    األا ات -1

 .واضر  و واقيس  - ت

 .الم     ر ال  األا ات ليك  تن  -  

 التر ي. ع   الم  ر  ق را األا ات ليك  تن -جـ

                                                 
(7)

 .752  ص2111لي مس  ل نشر و التءز ع  عمان السازوري ا ار التسوي:، تاستراتيجيا. ا ر ال كري  
(2)

 .23  ص 2111  عمانالسازوري الي مس  ل نشر والتءز ع ار   التخطيط التسويقي مفاهيم وتطبيقات .  شسر الي ق:

 
(3)

  .10-11 ف  المرجع  ص ص  , شسر الي ق
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 خططط فسطه ليمطل تن تي لر    عناصر المرسط الخطارجم والمتءقطع وضع الفروض التخطسطس : -2

 التن ط   ثطل التخططسط افتراضطات الرئس طس   طن األ وات التن ط  و يت طر .الم طتق ل المشروع فم

 ال كان.  مء واأل يار   ي ل األجءر الم سيات    تء ات  كمس 

 عط   و يطب لر  ط  لترقسطم األاط ات  ال    ط  الء طائل و را ط  فرطص لر  ط  ال ط ائل: تي -3

 النتائج . إل  الءصءل فم  سراا  ن فاع س  ت ثر لكءن التم ال  ائل

 الخططط اطاه  طسن المفاضط    يم سط  لقسسف ال ط ائل: إن اطاه الخططءا لتط طب جوط ا   سطرا ل قسطام -4

 . الشر   تا ات  ع ال      الخطط ااه لت تم سسس  يب تن ال      الت ء قس 

الخاذاطا  يطب  الءاجطب طططالخ تي سءل القرار الخاذ الخط  الت ء قس  المقترس : ق ل اختسار -5

 ع سنا اإلجا   ع    يا األ ل    نوا:

 لنفسا الخط ؟    ى صيء   تو  وءل   ا - ت

 ؟ الضرورا عن  ل تي  ل والقا  س   المرو   الخط  لتمس  ال -    

   ال الخط  قا    ل تنفسا؟  -جـ

  اام استساجات الخط   ن اإل كا سات الما    وال شر   ؟ -  

عم سط    طف  طن ول ط ت المط ء ط   الخطط  لر  ط   طتف ذلط  ضطءت وع ط  :تفصطس س : وضع الخطط ال -2

 الت طء م   رطءق خطط   التطرو ج  خطط  الم سيطات  خطط   ثل: الفرعس  الت ء قس  الخطط إع ا 

   المنتيات.  خط  لطء ر

 : مكونات المخطط التسويقيخامسا

م ع   سا ل الفكطرا تن  تيطرت ع ط  لترقسم النيا  الت ء قم وق ل إع ا  تي  خطط ل ء قم  ن م  

  كء اله األ ا س  لسرقم  ل األا ات التم  رجءاا  و ءت  يرض ااه المكء ات  صطءرا    طط 

 فم النقاط التالس :    ءضر  و

   را   ال ءق.  .1

 التمءضع الت ء قم)المكا   الاانس (. .2

 اا ترالسيسات الت ء قس . .3

 الم  ج الت ء قم . .4

 

 دراسة السوق   - أ

 اطم  يمءعط  القطءى الخارجسط  المرسطط   الم   ط  و المتمسطرات ال اخ سط  التسويقية:  البيئة"

والتم ل  ر  شكل  شترك ع    فاتا اإل ارا الت ء قس  ع طر ت شططتوا المخت فط  لتقط  ف و إشط اع 

 .ساجات ور  ات ال  ائن 

 ء قس  إل  إ صطال و ن ااا التير ع  مكن القءل تن الم     لو ت  ن خ ل ا تكشات ال سل  الت  

  خرجالوا  ما  ان  خطط له إل  ز ائنوا.
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(1)اناك ع ا لق سمات ل  سل  الت ء قس   ا ر ااا التق سف:و 
  

 ال سل  ال اخ س : ولنق ف إل  ق مسن اما:  -

  سل   اخ س    اشرا: ولتمثل  يناصر الم  ج الت ء قم التطم اطم المنطتج  الت طيسر  التطرو ج 

 لمتمسرات ال اخ س  التم  مكن ال سطرا ع سوا  ن ق ل اإل ارا .والتءز ع  وام لمثل ا

    ـ سل   اخ س   سر   اشرا: لمثل المتمسرات األخرى  سر الت ء قس: 

 . ت ظم  اإل تاج: الاي  ر   ع   لءز ع ال  ع والخ  ات  أقل لك ف 

 .   ظام التمء ل: الاي  يمل ع   لءفسر األ ءال ال ز  

 لم  ول عن عم سات التخطسط الرقا   التنظسف والترفس . ظام األفرا : واء ا 

  ظام المي ء ات:  يمءع  اليناصطر اآللسط  وال شطر   التطم ليمطل  يطا  طن تجطل لط فم 

 المي ء ات.

 ال سل  الموم : لشمل  ت   تمسرات رئس س  ام: -

  ات.الم تو كءن: تي       ل ي  إل  إش اع ر  ات الم تو كسن وذل   تءفسراا ل   ع والخ  

   . المناف ءن: لكم لنيا الم     وجب ع سوا تن ليرت  ل شمت عن  ناف سوا 

    .     الء طات: اف س ق  وصل  سن الم     وال ءق وذل   ن تجل لخفسع اليبت ع   الم 

   الميوطط ون: واططف شططر ات و تفططرا  لططرل ط الم   طط   يوططف  يقططء  فططم التيوسطط   ططالمءا  األولسطط  تو

لطط خل فططم اإل تططاج. واططاه اليم سطط   يططب تن لخطططط  شططكل صططرسا لتفططا ي  صططع المصططني  التططم 

 التم ق  لر ق  التأخسر فم وصءل ال ضاع   ث . ااخت ات

  .الم تخ  ءن:  يب تن لكءن الي ق   تفاع   و تكا     اخل الم     ألن ااا    ر ع   األ ات 

  ا  طع  سا طات الم   ط  ولقطع التيميات: وام ع ارا عن  يمءعات  نظم  ق  لتيارض تاط افو

 عائقا ت ا وا.  يميس  سما   الم تو  .

 ال سل  الخارجس : لق ف إل : -

 . سل  ط سيس : وام  يمءع   ن الظروت ال سلس  المتي ق   الط سي   القصءر فم المءا  األولس  

 ل . سل   سا س  وقا ء س :  يب ع   الم     تن ليمل ع   لكسسع  سا الوا وفم قءا سن ال و 

  سلط    ممرافسطط :  يططب ع طط  الم   طط  تن لتيططرت ع ط  ال ططكان  ططن  سيموططف   ثططافتوف  لططءز يوف 

 و سراا. و يب ع سوا تن ل رس ساجات  ل فل  ور  الوا لكم ل تطسع لءجسه  سا الوا.

  سلطط  لكنءلءجسطط :  شططسر Kotler   ع طط  ضططرورا لن طط  الم   طط  لكططل  ططا  رططسط  وططا  ططن لطططءر

  تخ ف . لكنءلءجم ست  ا لكءن

  تمسر  قافم واجتماعم: الم     ا ل تطسع إ تاج  نتيات لتناف   طع  قافط  الميتمطع  لطاا وجطب 

 ع سوا  يرف  الميتمع الاي  تتيا ل  يه.

  تمسططر اقتصططا ي:  يرفطط    ططتء ات الطط خءل   فططهذا از ا ت الطط خءل ت ى ذلطط  إلطط  ز ططا ا القطط را 

 .(2)الشرائس  و التالم ز ا ا الط ب

                                                 
(7)

   2111  األر ن  ار الرا   ل نشروالتءز ع  استراتيجيات التس    وي: مدخل كمي و تحليلي، رمء  جا ف  رم  الصمس عم  

  . 23-51ص 
(2)

  24ص    رمء  جا ف  رم  الصمس عم     رجع  ا م  
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 لي ئ  ال ءق ام عم س  لق سف ال ءق الك م ل ط ي  لسوق واختيار السوق المستهدف: تجزئة ا

تو خ     ا إل  ع    ن األج ات تو األ ءاق الفرعسط  التطم لضطف  يمءعط   تيا  ط    ط سا  طن 

الم ططتو كسن فططم خصائصططوف و ساجططالوف  والوطط ت  ططن التي ئطط  اططء لرقسططم األاطط ات الت ططء قس  

)لناف س    كفاتا ل ءصءل إل   س ا
1
). 

) خطءات ل تي ئ  ال ءقس  و ام:     وهناك  
2
) 

لي ئ  ال ءق: لق سف ال ءق إل  قطاعات  خت ف  و ن  طف وصطع  قسطم لكطل قططاع وذلط   يط   -

 لر     يا سر تو ت   التق سف التم  ستف إعتما اا) جمرافس    قافس   ال خل ....(.

و طن  طف لقسطسف  ولقسطسف القطاعطات ال طءقس   اختسار القطاع الم طتو ت: وذلط   طن خط ل  را ط  -

القطططاع  وتخسططرا اختسططارجاذ سطط   ططل قطططاع  ططءقم  ططن سسططس لكططالسع خ  طط  القطططاع ور رستططه  

 ال ءقم الم تو ت.

لر  طط  المءقططع التناف ططم:  يططب لر سططل المناف ططسن) ن اططف   قططاط القططءا و الضططيع ..( و ت ططءاع  -

 ر لام(.ق    استكا )لا    استكار    استكار المناف  

 

  تحليلSWOT  :)التحليل الرباعي( 

المنا ططط   ل م   ططط   اا طططترالسيساتاطططء ت ططط ء   صطططمف ل م طططاع ا فطططم لر  ططط   SWOTلر سطططل    

)و تضمن لر     قاط القءا و الضيع ل م     و الفرص و التو   ات ال سلس  
3
). 

 وااه الك م  ام اختصار ألر ع   مات  ال م  اإل ي س    و ام :  

 .: وام عناصر القءا المءجء ا فم الم     و التم لمس اا عن  سراا   (Strengthsءا )الق   

 : وام  قاط الضيع المءجء ا فم الم    . ((Weaknessesالضيع  

: وام التم  مكن تن لألم  ن خارج الم     وق  لط  ي ع ط   ط سل  ((Opportunitiesالفرص  

 ر ا .المثال إل  ز ا ا الم سيات تو ز ا ا األ

 : وام التم  مكن تن لألم  ن خارج الم     ول  ب اضطرا ات لوا. ((Threatsالتو   ات  

 التموضع التسويقي )المكانة ال هنية(: - ب

    :7112ليء  جاور  فوءم المكا   الاانس  إل  عام تعريفه (Trout وAl Ries )    وق  ت

Kotler    تمس ا فم تذاان اليم ت  وام تن المكا   الاانس  ل منتج ام سصءله ع    كا 

) ر  ذالوا  ا ترالسيس الت ء قس  ل م     وا ليت ر  اا ترالسيس ليت ر ت اا  وم  فم 
4
). 

 :يب تن لتءفر  يا الميا سر لتأ س  صفات  تما  ا  الصفات المساعدة على التموضع 

)فم المنتج وام تن لكءن:
5
)  

                                                 
(7)

ص   2111  األر ن ار المنااج ل نشر و التءز ع  التسوي: في المشاريع الصغيرة مدخل استراتيجي، إلوام فخري طم سه    

732  
(2)

 . 731-732  ص ص  ف  المرجع 
(3)

 15  صاألر ن  ار الرا   ل نشر والتءز ع  التسوي:)مدخل كمي وتحليلي(، استراتيجية   رم  جا ف الصمس عم 
(4)

 . 214 ص 2172ل نشر والتءز ع     ار صفات التسوي:)مدخل نظري وكمي( استراتيجياتإ ا  ع   الفتا  الن ءر   
(5)

 . 215  ص  ف  المرجع
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 لي     سر  ن المشتر ن.ذو قسم  و  رقم  نفي   ااخت ت وم : تي  -

 إل  المشتري  طر ق   تمس ا. ااخت ت تمس ا: وصءل ااا  -

 تو التما    يب تن  نقل  أفضل الطرق. ااخت تاألفضل:  -

  سر قا ل ل تق س    وءل  . ااخت تا  مكن لق س اا:  يب تن  كءن  -

 ذات لك ف  ق س  : تي المشتري قا ر ع   لرمل التك ف  المالس  .  -

 طير  لطرو ج     نطتجواطم )  تر ي مع ال اسثءن ع   تن عناصر الم  ج تج المزيج التسويقي : -د

 ر ططا ج ال( . واططم الشططر ان الرسططءي ل نشططاط الت ططء قم و إامططال تي  نوططا  طط  ي إلطط  فشططل لءز ططع

)مت ء قال
1
)   

 :المنتج 

ن المنتج اء ال  ي  الما    التم لقءم الم      ه تاجوا ول ء قوا. ولكطن  يط  ق   ت ا ر إل  الاان ت  

تن   مطط   نططتج لرظطط   شططمءلس  تو ططع وقطط  لكططءن  طط ي   ا  طط  تو خ  طط  تو فكططرا تو تي شططمت  شطط ع 

ل راجطط   فططسمكن لير ططع المنططتج  مينططاه الشططا ل ع طط  ت ططه  يمءعطط   ططن المنططافع التططم  رصططل ع سوططا 

جالططه واططاه المنططافع لشططمل المنططافع الما  طط   ثططل الخصططائص المكء طط  ل  طط ي  الم ططتو   إلشطط اع سا

)والمنافع النف س  التم  رصل ع سوا الم تو    تسي  اقتنائه ال  ي 
2
). 

)اناك   ق   تء ات ل منتج ام:  Armstrongو   kotlerس ب  و لي    تء اله      
3
)   

قططع ورات شططرات المنططتج  واططء  شططمل الم ا ططا  نططتج جططءاري: اططء ال يطط  الطط افع الرئس ططم الططاي   -

 األ ا س  

 نططتج   مططءس:  شططتمل ع طط  ت ثططر  ططن  يططر  اليططءار المططا ي ل منططتج  فوططء  شططسر إلطط  اليططء ا و  -

 الصفات الممس ا.

 نتج  تنا م)   عف(:  مثل المضمءن ال  يم المتكا ل ل منطتج  فوطء  شطتمل ع ط  جمسطع الخط  ات  -

  الضمان و الصسا  .... التم لرافم المنتج اليءاري

(  ورا سسططاا الخ  طط  لتططألع  ططن تر يطط   راسططل  (Swan , 1979س ططب :  ورا سسططاا المنططتج     

)ام:
4
)   

  رس   التق  ف: لتمس   النمء ال طمت. -

  رس   النمء: ق ءل ال ءق الءا ع ل خ    الي   ا. -

 يم ت المرتم سن. رس   النضءج:  قل فسوا النمء ألن المنتج سقم الق ءل ل ى جمسع ال -

 و التراجع.  اا خفاض:  كءن فسوا األ ات اا ر ار رس    -

لططس   الضططرورا تن لمططر  ططل خ  طط   وططاه المراسططل جمسيططا  فطط يا الخطط  ات قطط  لطط ول فططم  رس طط  

 التق  ف تو النمء.

                                                 
(7)

 طسرا ل نشطر و التءز طع و الط اعط      ار المالتسوي: السياحي و الفندقي مدخل صطناعة السطياحة والاطيافةع م ف   ال ع م   

  . 12ص 2013األر ن  
(2)

اا طارات الير سط  المترط ا   ون  طن       ار الكتطا  اليطا يم استراتيجيات التسوي: وفن اإلعطال ا ناس رتف   أ ءن شء ان   

 .13  ص  شر
(3)

 . 271إ ا  ع   الفتا  الن ءر   رجع  ا م  ص   
(4)

  . 711  ص 2112 األر ن    ار وائل ل نشر و التءز ع، لخدماتتسوي: ااا م سا   الضمءر   
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  :السعر 

ليوط    اشطرا  ثطل ا اطء  طا   فيطه الم طتو    طن لكطالسع  ق  ط    اشطرا  تو  سطرو يرت ع   ت ه    

)ال   م و النف م و لك ف  اا تظار وذل   قا ل الرصءل ع   المنتج 
1
). 

) ن تاف الطرق شسءعا وا تخ ا ا فم ل يسر الخ  ات  ا   م:يرق تسعير الخدمات:  -
2
)  

  :التسعير حسب التكلفة 

    ال ير المءجه  رء الر ا: فم ااه الرال  األ يار لث   عن طر م اإللرا ات التيار

  ات المونس  التم لنتمم إلسوا الم      و النقا

    ال ير المراقب  ن ق ل الركء  : انا الركء   لض ط األ يار  و ت سما ط  الم طتو

. 

  :التسعير حسب السوق 

    ال ير المءجه  رء المناف  : الم   ط  لرط   ت طيار  نتيالوطا  صطءرا تقطل تو   طاو

  توا ال ءقس  .تو تع    ن ت يار المناف سن وااا  يتم  ع    كا

   ال ير المءجه  رء الم تو  :  تف لر    ال ير  نات ع   لقسسف الم تو   ليطء ا ولك فط

 الخ    المق    له.

إن لر     ير الخ     رل ط  مفوء سن اما القسم  و المنفي    فالمنفي  ام ق را الخ  ط  ع ط     

القسمط  فوططم لرطط    نططات ع طط  إ راك إشط اع ساجطط  اإل  ططان  قار طط   طع قططءا ال طط ائل األخططرى  ت ططا 

فهذا اعتق  اليمسطل تن  طير خ  ط   طا ت  طر  كثسطر  طن القسمط  التطم  طان  رجءاطا فه طه  اليمسل لوا.

  سقرر ع م الشرات.

  :التوزيع 

الكسفس  التم لصل  وا الخط  ات إلط  اليمسطل فطم المكطان والءقط  المنا ط سن  أنهع    يرت   

 والكسفس  التم 

إن  سفسط  الءصطءل إلط   قط  م الخ  ط  لس ط  وصطءل  طا ي فقطط  طل لتضطمن  لضمن إ را وطا.

 االصالو ائل 

): منتياتتءز ع الل تسنق طر  واناك
3
)   

 لءز ع   اشر: تي  سا  الء سط  سن  ق م الخ    و اليمسل.  -

لءز ططع  سططر   اشططر:  ينططم وجططء  و ططسط تو ت ثططر  ططسن  قطط م الخ  طط  واليمسططل وذلطط  لك ططر   -

   اليمرافم  ث .الفيءات  ال ي

 :الترويج 

ل تير طع   ط ي  تو خ  ط  تو فكطرا تو  إلقنطاعم االصطال شاط ل ء قم  قطءم ع ط    أ ه يرت     

ع ط  ت طه " شطاط  Kotler كان تو شخص  و ت التأ سر ع سوف لسق  ءا  ما  روج له   سسس  يرفه 

) تف فم إطار اليوء  الت ء قس  و نطءي ع   عم س  الصال إقناعم
1
) . 

                                                 
(1)

 . 745إ ا  ع   الفتا  الن ءر   رجع  ا م   ص   
(2)

 . 271-272اا م سا   الضمءر   رجع  ا م  ص ص   
(3)

 . 255   ص مرجع  ف  ال,اا م سا   الضمءر   
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:) تي  ا و ءت  يرض األاف  نوا الم  ج الترو يم ر ما ليت ر عناص    
2
)   

فططم ل طططء م  ل لصططااتاليمططء  الفقططري  ل منتيططات ال سططع الشخصططم:  يطط  ال سططع الشخصططم -

الشخصططم  ططسن ال ططائع و المشططتري ) الرضططءر اإلج ططاري فططم  االصططال  سسططس  ططتف المنتيططات

  ء   (. ءاجو  الخ    و التءاج  و المشار    ط

لشخصطم المط فءع الطثمن   سطر ا االصطالاإلع ن:  مكن لير فه ع   ت ه تي شطكل  طن تشطكال  -

 ع   لمسس  ت ف وف عن  سراف  ن المناف سن. عارضم المنتياتفوء   اع  

 الك م  المنقءل  و الي قات اليا  : وذل   ن خط ل لقط  ف  شطرات و تخ طار صطرفس   االصال -

 ات فم  ي ت  ونس    عف ولفيسل ت شط  اجتماعس .عن الم       تا    قا

  فططالكثسر  ططن لمنتيططاتولءز ططع ا االصططال: لفططتا التكنءلءجسططا السططءم آفاقططا ج  طط ا فططم اا تر طط  -

المي ء ات عن الم تو كسن تص ا  ن ال طول الرصطءل ع سوطا و طاا  مكطن ل م طتو كسن لر  ط  

 رارالوف الشرائس . ءعس  المي ء ات التم  رتاجء وا فم الخاذ عم س  ق

  لمطلب الثاني: المخطط التنظيميا

 تعريف المخطط التنظيمي  أوال:   

)التنظسف اء " لر    األعمال ولءز يوا ع   األفرا  فم   سل الءصءل إل  ا ت" -7
3
)  . 

المخطططط التنظسمططم اططء "وصططع لكسفسطط  الم كسطط  ل مشططروع و ططال  خطططءط الصطط سسات  -2

)والم  ولسات لألفرا  اليا  سن  والرقا   ع   األعمال  و سفس  ت ات األعمال" 
4
) . 

و مكططن القططءل تن المخطططط التنظسمططم اططء  سفسطط  لرلسططب الطاقططات ال شططر   و الما  طط  لتنفسططا األعمططال 

 الم     . و ت الءصءل إل  تا ات 

   ما يراعى عند وضع المخطط التنظيميثانيا:       

)  م: عن  وضع المخطط التنظسمم  راع   ا
5
)   

 األ راض التم لو ت إلسوا الم     ولر   اا  ءضء . -7

 لر    األعمال الرئس س  واألعمال الثا ء   التم  يب تن لقءم  وا الم    . -2

 ال ز سن أل ات األعمال. وضع  ءاصفات ل ءهائع ولر    ع   األفرا  -3

 لر      ط  و   ولس  األفرا  ال ز سن ل قسام  اليمل. -4

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                  
(1)

 . 351ص ، مرجع  ف  الإ ا  ع   الفتا  الن ءر   
(2)

 .731  ص مرجع  ف  السا   الضمءر   ماا  
(3)

  2174الط ي  الياشرا   األر ن     ار الم سرا ل نشر و التءز ع و الط اع   أصول التنظيم و األساليب رم  شا ر عصفءر     

 . 724ص 
(4)

 . 771مرجع   ص  ف  ال  ل خ ع ال كار      
(5)

 . 274  ص مرجع ف  ال رم  شا ر عصفءر    
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  الهيكل التنظيميثالثا:

الوسكططل التنظسمططم اططء ع ططارا عططن اإلطططار الططاي  طططءره المطط رات لتق ططسف ولن ططسم تعريفططه:  -7

والظططروت ال سلسطط  لخت ططع  ططن     طط  إلطط   اا ططترالسيساتالنشططاطات  اخططل الم   طط . وألن 

)خرى لنشأ الي     ن الوسا ل التنظسمس  ت
1
)   . 

) ءج    ق ت ءاع رئس س  ل وسا ل التنظسمس  ام:أنواعه:  -2
2
)   

 المءهفءن  يم ءن فم تق ام ع   ت اس  ا    وه  ن تعمال.: الوسكل الءهسفم - ت

 تف فسه ليمسع اليطا  سن المختصطسن  منطتج  يطسن تو خ  ط   يسنط  فطم قططاع : الوسكل القطاعم -  

 واس .

واطء  يمطع  طسن النظطا سن ال طا قسن   ثطال  مكطن تن  كطءن لط  نا اسكطل : الوسكطل المصطفءفم  -جطـ

وهسفم  ف   يسن    ر لكل  نتج  تي  يا المءهفسن  كءن ل  وف  ط  ران   ط  ر إ اري و آخطر 

    ر إ تاج.

 

)  م: واختسار النظام المنا ب  راعم  ا
3
)   

     إذا  ا   ط سي  اليمل   سط  تو  تمسرات ال ءق ط سي  المتمسرات الم  را ع   الم : 

  ر ي  ج ا فنرن  راج  إل   رو   ت ثر و التالم   تءجب ع سنا ل نم الوسكل القطاعم.

  الم     ام التمس  و التطالم لشطيع اإل ط اع  إذن وجطء   ا ترالسيس : إذا  ا   اا ترالسيس

  رو   و التالم ل نم الوسكل القطاعم.

    إذا  ان   سر فه وا لرتاج إلط  الر طمس  فطم التيا طل واطاا  رتطاج التفكسطر فطم سيف الم : 

 الوسكل المنا ب.

  ط سيطط  اليمططل: إذا  ا طط  الم   طط  ليمططل فططم ت ثططر  ططن  نطقطط  فططم اليططالف تو لنططتج الي  طط   ططن

 المنتيات فسيب ع سوا ل نم الوسكل المصفءفم.

 األشكال القانونية للمؤسسة:رابعا

لتصنسع  صف  عا   ع   عنصر ط سي  الم كس   الن    لرتس  ال الم     و نه  طتف  ر   ااا ا   

لصنسع الم   طات إلط      طات عمء سط       طات  صطع عمء سط   تو  خت طط   والم   طات 

 الخاص .

وام الم   ات التم  يء  رت مالوا ل قطاع اليطام  فوطم ليت طر     طات  المؤسسات العمومية: -7

التططأ سن  و كططءن الت ططسسر فسوططا  ءا ططط  شططخص تو تشططخاص لختططاراف اليوطط   ال ولطط   اإل شططات تو

 الءصس   ولنق ف إل  ق مسن: 

                                                 

-6http://kenanaonline.com/users/ahmedKordy/posts/298769 le 19-02 التنظسف والوسكل التنظسمم ال س  الكر ي   تسم   (1)

2016 23:1 
(2)

 http://kenanaonline.com/users/DrNabihaGaber/posts/187894 le 18-02-2016 a ،أنواع الهيكل التنظيمي  سو  جا ر  رم     

21:30 
)3  ( http://www.syrcs.org/articles/manage/ART-082.pdf ;page 3;  vue le 18-02-2016à 21 :01     

http://www.syrcs.org/articles/manage/ART-082.pdf
http://www.syrcs.org/articles/manage/ART-082.pdf
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    ات لا ي  لءزارات ول م  ت ضا)الم   ات الءطنس ( فوطم لخضطع ل مر ط    اشطرا  - ت

تي إلس ى الءزارات وام صاس   إ شاتاا  والتم لقءم  مراق   ل سسراا  ءا طط  عناصطر 

 ا لقار ر  ور   عن  شاطوا و تائيوا.ليسنوا لق م إلسو

    ات لا ي  ل يماعات المر س : ولتمثل ااه الم   ات فم الءا   وال    ط   تو ليمطع  طا  -  

ططا  ولكططءن عططا ا ذات تسيططام  تء ططط  تو صطططمسرا   ططسن ال  طط  ات تو الءا ططات تو  نومططا  ية

  نات والخ    اليا  و شرت ع سوا  نشلسوا عن طر م إ ارلوا  ولر ا عا ا  يال النقل ال

لتكءن ااه الم   ات  ن ططرفسن  األول اطء ال ولط   المؤسسات النصف عمومية أو المختلطة: -2

المتمثل فم الءزارا تلم     اليمء س   والثا م  تمثل فم القطاع الخاص سسس  تفم الطرقطان 

س   ااف فطم ع   القسام  مشروع اقتصا ي  يسن  ت ف  تر    تا افه  سيمه و  له... إلخ  سس

%57رتس المال  و ال ا ا لقل   اام  الطرت اليمء م 
(1)

. 

  

وام الم   ات التم  يء    كسط  رت طمالوا إلط  تفطرا  ولنق طف إلط   طءعسن المؤسسات الخاصة:  -3

 ما   م:
 (2)

 

: لخطت ط فسوطا شخصطستوا القا ء سط   شخصطس  رتس المطال الطاي  قطءم  ه شطات المؤسسطات الفرديطة - ت

 ااه الم    .

 أ وطا عقط   ططسن شخصطسن تو ت ثطر ألجطل  القسططام »:  مكطن لير ططع الشطر   مؤسسطات الشطركات -  

 شطءت شطخص  ينط     يمل  شترك واقت ام  ا  نتج عنه  ن ر طا تو خ طارا  إذ  ترلطب ع سطه

ولنق ططف الم   ططات الشططر ات إلطط   طط ق  يمءعططات رئس ططس  واططم  شططر ات  «  ططتقل  السططا

 ذات الط سي  المخت ط . األشخاص  شر ات األ ءال والشر ات

 :لتمس  ااه الشر ات  أ وا لقءم ع   ااعت طار الشخصطم والثقط  المت ا لط   شركات األشخاص

 سن الشر ات  ول يب فسوا شخصس  الشر    ورا رئس سا  رسس ا  يءز له التنازل عن سصطته 

يط ا وا فيطط  إاّ  قسطء   يسنط   سسططس لنتوطم الشطر   إذا  ططا ططرت ع ط  شخصططسته  طا  ط  ي إلطط  ا 

 وقا ء ا  الءفاا تو اات از الثق  فسوا  اإلف س  ث  و ن رج لرتوا األ ءاع التالس :

 :ق م الشر ات سصصا ق  لت اوى تو لخت ع س ب القسم  وط سي  الرصط    شركة التاامن 

فم سسن تن الت ا الوف لفءق  ا  ق  ء ه  ن سصص لسشمل  مت كالوف الخاص   سطر الرصطص 

اه تاف  س ا لواه الشطر    وليطرت شطر   التضطا ن ع ط  ت وطا  طءع  طن الشطر ات المق    وا

التيار   التطم لتكطءن  طن عط    طن األشطخاص ا  قطل عطن ا نطسن  ولمطارس عم وطا  تكطءن  طن 

ت مات الشر ات   كت ب الشر   فسوا صف  التطاجر  و تطألع عنطءان الشطر    طن ت طمات جمسطع 

  ت ءعا  ك م  "وشر اتاف".الشر ات تو  ن ا ف تس اف تو ت ثر 

 :ام شر   لتكءن  ن ططرفسن  شطر ات  تضطا نسن   طري ع طسوف  شركة التوصية البسيطة

القا ءن األ ا م ل شر ات  التضا ن  وشر ات  ءصسن تي لترط     ط ولستوف  قط ر سصصطوف  

                                                 
(1)

 WWW. CNRC. Org.dz13/17/2172   22:11 المركز الويني للسجل التجاري
(2)

  ف  المرجع.
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وا  مكططن لوططف لطط اول سصصططوف  وا  مكططن ل شططر   المءصططم تن  قططءم  ططه ارا الشططر     مططا ا 

وططر ا ططمه فططم ا ططف الشططر    فططم سططسن   ططتطسع المءصططم تن  ترصططل ع طط  ا تسططازات عططن  ظ

الشططر ات المتضططا نسن   ثططل ضططمان األر ططا   ن طط    ا تطط  لقطط  وا  الم   طط  ستطط  وإن لططف لرقططم 

 تر اسا سقسقس  فوم لترم وا فم  نءات  ق   .

 :سا وططا  لتمسطط  شططر   المراصطط  عططن الشططر ات التيار طط  األخططرى  ططأن شططركات المحاصططة 

 نرصر  سن المتياق  ن وت وا  سر  ي ا ل ط ع ع سوا  فوم شر     طتترا فسمطا  طسن الشطر ات 

ت ف وف  و أ وا لفتق  إل  وجء  الشخصس  المينء   تي ا رت طمال وا عنطءان  واطم لطنظف ع ط  

شطر   ت اس الا   المالس  ل شر ات  ولرل  ي  إلمطام عم وطا وتعمالوطا التطم ت شطل  ألج وطا فوطم 

   قت .

 :ام الشر ات التم لقءم ع   ااعت طار المطالم  وا اعتط ا  فسوطا  ااعت طار  شركات األموال

الشخصم     ولس  الشر   فم شر ات األ ءال  ر و ا  رط و  الرصط  التطم قط  وا فطم رتس 

 المال  ولضف شر ات األ ءال شر   الم اام .

 لشطر   التطم  نق طف رت طمالوا إلط  ت طوف شر ات الم اام : ليرت شر ات الم طاام   أ وطا ا

عطن   طءن الشطر   إلط     طلءا ت او   القسم  ولكءن قا  ط  ل تط اول  وا  كطءن  طل شطر   فسوطا 

 5 مق ار  ا  م كه  ن ت وف  و شترط المشرع الي ائري تن ا  قل رت مال شر   الم اام   طن 

 طم ) قتصطر لكطء ن رتس المطال ع ط    سءن "  ج" ع   األقل إذ ليأت الشر   إل  التأ س  المم

 11الم   سن فر ب(. ووضع المشطرع سط  ت  ط  ليط   الم طاامسن والطاي ا  يطءز تن  قطل  طن 

تشخاص  ولكنه لف  ضع س  تقص  لي   الم اامسن
(1)

. 

  :اططم الشططر ات التططم  متطط ج فسوططا ااعت ططار الشخصططم  ااعت ططار المططالم  الشططركات المختلطططة

 األشطخاصج  ن الخصائص  رسس ليمل فطم طسالوطا خصطائص شطر ات لتمتع ااه الشر ات  م  

 .األ ءالوخصائص شر ات 

 ل    شر   التءصس   األ وف التم  كطءن رتس  الوطا  ق طما إلط  شركات التوصية باألسهم :

 ائمطا و صطف   تضطا ن   طع   طءان    طلءلت وف  سن شر    تضا ن تو ت ثر لطه صطف  التطاجر و 

  اام  وا  ترم ءن الخ طارا إا  مطا  يطا ل سصصطوف. ا  مكطن تن الشر   والشر ات  ءصسن 

الشر    و ن ااا التير طع   كءن ع   الشر ات المءصسسن اقل  ن      وا  ا ر ا موف فم ا ف

 تضططا تن الشططر   التءصططس  لتفططم  ططع شططر   التءصططس  ال  ططسط    سططر ت وططا لخت ططع عنوططا فططم تن 

  ف قا    ل ت اول. سصص الشر ات المءصسسن فسوا لمثل  ا

 :ل    الشر   ذات الم ط ولس  المرط و ا  طن شطخص واسط   شركات ذات مسؤولية محدودة

تو ع ا تشطخاص  ترم طءن الخ طائر إا فطم سط و   طا قط  ءا  طن سصطص. وليطسن  ينطءان ل شطر   

و سططان  -ش.ذ.م.م-واسطط   ططن الشططر ات تو األسططرت األولطط   نوططا تي   ا ططفو مكططن تن  شططمل ع طط  

الشططر  . ولقطط   ططسن المشططرع الي ائططري ت ططه" ا  يططءز تن  كططءن رت ططمال الشططر   ذات  رت ططمال

  ج100000.00الم  ولس  المر و ا تقل  ن 

                                                 
(1)

 77رجع  ا م  صالمر   الءطنم ل  يل التياري   
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و  نق ف الرت مال إل  سصطص ذات الم ط ولس  المرط و ا عشطر ن شطر كا  وإذا تصط ر  الشطر   

 طن  واسط ا  وعنط   شتم   ع   ت ثر  ن عشر ن شر كا وجب لرء  وا إل  شر     اام  فم تجطل 

ع م ذل  لنرل الشر    ا لف  ص ا ع   الشر ات فم ل   الفترا  طن الط  ن   طاو ا ليشطر ن شطر كا 

 تو تقل.

 :ام شر   ذات الم  ولس  المر و ا ا لضف إا شخص واسط   شطر    شركة الشخص الوحيد

 وسس   ل م  ااه الشر         ذات الشخص الءسس  وذات الم  ولس  المر و ا."

 المبحث الثالث: المخطط اإلنتاجي و المالي

 .المخطط اإل تاجم و المخطط المالمإل   ل  ن  الف التطرق فسوم سنق ف ااا الم رس إل   ط  

 المطلب األول: المخطط اإلنتاجي

لمثل خط  اإل تاج ج تا  ن خط  اليمل التم ليت ر  ط خل اإل ارا الي سطا لصطسا   ج ولط  اإل تطاج 

 مثا    شع عام   سن فسه اإل تاج المر ء  خ ل فترات ز نس   رط  ا ) طن   طث ة(  الرئس س   وام

 توام  شع  يساري لمي ل إ تاج المصنع .

 أوال: تعريف الخطة اإلنتاجية

ق ف  ن خط  اليمل  ق م  ي ء ات سءل  سفس  اإل تاج و لصنسع المنطتج تو الخ  ط  الميوط ا  طن  -7

 وس ت اليمل الي    و قءى اليمل و المطا ا األولسط  و المشروع  و لرتءي  ال  ع   وصع ل

) تط  ات اليم سات.
1
) 

إن القرار المتضمن خط  اإل تاج  يط   طن تاطف القطرارات اإل طترالسيس  إل ارا ت ط   نظمط  . فط   -2

  تطسع تن  تصءر  يا  ت ط   نظمط   ط ون إل اعوطا األ طالسب الي مسط  المءضطءعس  فطم لخططسط 

)إل تاجوا . 
2
)   

 نيا: أهداف تخطيط اإلنتالثا

  و ت لخطسط اإل تاج إل  لرقسم  ا   م:

 عائ   ي  لرتس المال الم تثمر. -7

 الرصءل ع   سص   يسن   ن ال ءق. -2

 ت  ر  فا   إ تاجس  ل يم س  الصناعس . -3

فسيطم التخطسط المي ء ات الضرور   التم  مكن ع   ت ا طوا الخطاذ القطرارات المتي قط   اليم سط  

  التم   وراا ل  ر ع    ق ار األر ا  التطم  مكطن لرقسقوطا. و  ط  ر  قط ار األر طا  فطم التصنسيس 

لصططرفات تصططرا  رتس المططال و اليططا  سن و الم ططتو كسن  فطط   ر ططب تي صططاسب رتس المططال 

ا ططتثمار رتس  الططه   وا  ر ططب تي فططر  االترططاق   و ا  ر ططب تي   ططتو   التيا ططل  ططع شططر   

 نوار  ن  ن  ألخرى.ل  و الظءاار ت وا ل

و ستطط   مكططن ل منططتج تن  رقططم األر ططا   يططب تن   سططع  ططا  نططتج  لططال   يططب تن  أخططا فططم ااعت ططار 

ساجطط  ال ططءق و  قطط ار الط ططب ع طط  المنططتج  و تن  خطططط اليم سطط  اإل تاجسطط   رسططس لتماشطط   ططع 

                                                 
(7)

 223ص مرجع  ل   ف  اطاار  ر ن  نصءر المال م 
(2)

 41ص  2004  الط ي  الثا س  المنااج ل نشر و التءز ع  عمان    ار، تخطيط اإلنتال و مراقبته رم  ا   ءي الر سن  
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 اعات اليمطل   تط  ات ال ءق  في   ضءت ترقام الم سيات المتءقي    مكن الخاذ قرار  شأن ع  

األ  ءعس   و ع   اليا  سن  و ع   األجو ا و اآلات ال ز     ما  مكن لر  ط  سيطف ااقتصطا ي 

 ل كمس  المنتي   و اء الريف الاي  رقم ت  ر  فاتا إ تاجس  ل يم س  التصنسيس .

  طر ر طا و الءاقع تن لخطسط  تف لمص ر   ل  ن المنتج واليا  سن و الم طتو كسن  فسرقطم ل منطتج ت

 مكن عن طر م اا تفا ا  ن اإل كا سات الما    و اإل ار ط  المءجطء ا  طالتنظسف إلط  ت  طر  مكطن  

 ما  ر   ل يا  سن   طات و   طلءلسات و واج طات واضطر    مطا  رقطم ل م طتو كسن ر  طالوف  طن 

) اسس  الكف و الكسع.
1
) 

)ثالثا: أنواع خطط اإلنتال
2
) 

 سس   سن   ق ت ءاع  ن الخطط خطط اإل تاجس   مكن التمع   ت اس فترا التخطسط ل    

 و  نقءم فسما   م  شر   ختصر لكل  ن ااه األ ءاع :

 الخطة اإلنتاجية يويلة األجل: - ت

لءضع ااه الخط  لتر      تءى اإل تاج فم الم تق ل و لم ا ل    عن ال ن  الءاس ا و قط  لصطل 

ع ااه الخط  لترقسطم تاط ات طء  ط  األجطل و لرط   إل  خم   نءات تو ست  ت ثر  و ال ا  ا لءض

خطءطططا عا طط  ل نشططاط اإل تططاجم و اليم سططات فططم المنظمطط   و ع طط  ضططءت خططط  الطاقطط  إذ  ططرل ط 

 م تءى الطاق  اإل تاجس  الم تو ت  اختسار  ءقع المنظمط   و لرلسطب الط اخ م  و لصطمسف الم طا م  

 راا  ن القرارات و األ شط   طء    األجل.و الم تءى التكنءلءجم  و لرلسب اليم سات و  س

 الخطة اإلنتاجية قصيرة األجل:-ب

و ااه الخط  لشسر إل  لر    لفصس م لأل شط  اإل تاجس  فطم فتطرات لقطل عطن الشطور الءاسط   واطم 

  ال  لشسر إل   ا   ع   ي ول  اليم سات.

 الخطة اإلنتاجية متوسطة األجل: -ج 

ا لفترا قا    )  ن  واس ا ( و شكل إجمالم  و  ع ت وطا فطم الءاقطع و ام الخط  التم  تف إع ا ا

 لضف خططا لفصس س  لكل شور  ن تشور ال ن .

إن خططط  اإل تططاج  تء ططط  األجططل لتضططمن وضططع لقطط  رات إجمالسطط  لم ططتء ات اإل تططاج و اليمالطط  

و كءن الوط ت والمخ ون لكل فترا خ ل اليام  ون لخصسص لنءع  يسن  ن المنتيات تو األق ام  

اليام لواه الخط  اء الءصطءل إلط  المءائمط  و التءفسطم  طسن سيطف الطاقط   و  التطالم سيطف اإل تطاج و 

  سن سيف الط ب خ ل فترات الخط .

 شطكل عطام ليط ر اإلشططارا إلط   ءضطءع التكا ططل  طسن ت طءاع الث  ط   ططن الخططط اإل تاجسط   فالخططط  

طء طل و  طن  طف فوطم لرط    ططاق و قسطء  الخطط  المتء طط  الطء    األجل لر   الطاق  فم الم ى ال

 األجل والتم لر     وراا الر و  و القسء  الءاجب  راعالوا عن  وضع الخط  قصسرا األجل .

 

                                                 
(7)

 573  ص 7111روت     ار النوض  الير س  ل ط اع  و النشر   سالتنظيم الصناعي و إدارة اإلنتالعا ل س ن   
(2)

   52 -57 ص صمرجع  ا م  ال  ف  رم  ا   ءي الر سن  
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)نظام التخطيط اإلجمالي لإلنتال:رابعا: 
1
) 

لسب إن الخط  اإلجمالس  ) تء ط  األجل( لة تاج فم الءاقع  ظام له   خ ت   خرجات و ت طا

 لخطسط و ذل   ما  صءر الشكل التالم:

 ( اإليار العام لتخطيط اإلنتال اإلجمالي1-1شكل رقم )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   الط يطط  الثا سطط  2114   ار المنططااج ل نشططر و التءز ططع  عمططان  ، تخطططيط اإلنتططال و مراقبتططه رمطط  ا طط  ءي الر ططسنالمصطط ر: 

 .53ص

  

 ططن الشططكل ال ططا م   سططظ تن  طط خ ت عم سطط  لخطططسط اإل تططاج لططألم  ططن  المططدخالت: -7

  صا ر تر ي  ام:

  خ ت ع   شكل  سا طات ع ط  الط طب المتءقطع ع ط  المنتيطات ل فتطرا التخطسطسط  التالسط  و  -

ذلطط  فططم صططءرا  سا ططات اإلجمالسطط  و  ءسطط ات قسا ططس  عا طط  و  مكططن لءز يوططا ع طط  فتططرات 

 الخط .

ا ات عن س و  الطاقات الرالس  المتاسط  ع ط  اخطت ت ت ءاعوطا و التطم   خ ت  ن  ءع  س  -

لي  ضرور   لتخطسط اإل تاج  و لشمل اطاه ال سا طات  سا طات عطن   طتءى الطاقط  )اإل تطاج( 

الرالم  و  سا ات عن المخ ون اإلجمالم فم   ا     ا الخط   و سا ات عن رقف اليمال  فطم 

   ا   الفترا.

 سا ات و  ي ء ات عن التخطسط طء ل األجل ل طاق   و خطط المنظمط   الم خ ت  ن  ءع  -

فم طر   نتيات ج   ا  تو  خءل ت ءاق ج   ا  و خططط لططء ر الم طتءى التكنءلطءجم و 

  سراا  ن القرارات طء    األجل  الن    ل منظم .

                                                 
(7)

  55 -53 رجع  ا م  ص ص     رم  ا   ءي الر سن 

 الم خ ت

ام الط ب المتءقع  أرق

 إجمالس  لفترات الخط 

س و  الطاقات المتاس   ن 

اإل تاج و اليمال  و 

 المخ ون فم تول   ا 

الخط  طء    األجل: 

الطاق   التكنءلءجسا  

 األ ءاق.

  ائل اإل تاج الممكن  و 

 التكالسع المرل ط   وا.

عم س  لخطسط 

 اإل تاج

الخط  اإلجمالس  

لة تاج و المخ ون و 

اليمال  لكل فترا  ن 

 فترات الخط 

 لكالسع

 لنفسا

 خط  

 اإل تاج

 المخرجات األ السب
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إ تطاجم    خ ت ع   شكل  سا ات ع   لكالسع المترل ط  ع ط  اختسطار ال ط  ل اا طترالسيم  -

  يسن لمءاجو  لق  ات الط ب.

و عططا ا  ططا  ضططات إلطط  اططاه المطط خ ت   طط خ  خا  ططا اططء  طط خ ت ع طط  شططكل  سا ططات و 

 ي ء ططات  ططن ال سلطط  الخارجسطط    لكططم لتمتططع ال سا ططات )المطط خ ت( ال ز طط  ليم سطط  لخطططسط 

 اإل تاج اإلجمالم  الشمءل و ال ق  و التءقس  المنا ب.

 المخرجات: -2

 ام:و لخطسط اإل تاج  نظام  خرجاتليم س  

الخط  اإلجمالس  لة تاج و المخ ون و اليمال  لكل فترا  ن فترات الخطط  )لكطل شطور  طث (  - ت

 وااه لتضمن وضع لق  رات لك   ا   م:

  لق  ر إجمالم لم تءى اإل تاج و لكل فترا ز نسط  خط ل ال طن  التالسط   واطاه التقط  رات

  و التم  تف فسوا لق  ر المط ء  إ تاجطه  طن  طل  نطتج خط ل لمثل   خ  ل مرس   التالس

 فترا و التم ليرت  ي ول اإل تاج األ ا م.

 .لق  ر إجمالم لم تءى اليمال  ال ز   إل تاج   تء ات اإل تاج و شكل إجمالم 

 .)لق  ر إجمالم لم تءى المخ ون المخطط لكل فترا ز نس  )فم  وا   الفترا 

ات عن لق  رات التكالسع المترل   ع   لنفسا الخط  اإلجمالس  فطم  خرجات  ن  ءع  ي ء  -  

 وا   فتطرا الخطط   ثطل: لكطالسع لمسسطر عط   و  رجط  لشطمسل اليطا  سن و لكطالسع لمسسطر   طتءى 

المخ ون  و لكالسع ااعتما  ع   المسر إل تاج  ا      عطن الطاقط  المتاسط  و لمءاجوط  الط طب 

 ال ائ .

 ( و أمر العمل:MPSالرئيسي) جدول اإلنتالخامسا: 

إن  سا ات جط ول اإل تطاج الرئس طم  طتف لرجمتوطا إلط  الءاقطع  طن خط ل توا طر اليمطل  و طااب  

ال يا  ن المتخصصسن فم ااا الميال إل  اعت ار جط ول اإل تطاج الرئس طم  اطء ت طر اليمطل  رط  

 ول اإل تطاج  تشطا و   شطكل ذاله ان  ال سا ات ااا األخسر والموطام المط ء ط   طن ورات ا طتخ ام جط

  سر  سسس لكشع عن ط سي  المي ء ات التم  أخااا المخططط  يطسن ااعت طار  طن اجطل الرصطءل 

 ع    نتيات  يسن  وااه المي ء ات لتضمن  ا   م:

ا ف اليو  التم لص ر  ثل ااه األوا ر واء ع   األ  ب ق ف ال ر ي  فم إ ارا اإل تطاج  و  -7

اصل  سن خط  اإل تاج اإلجمالس  وجط ول اإل تطاج الرئس طم والمتمثطل  طأ ر الاي  ت ن  عم س  التء

 اليمل.

 ت  ء  ا تخ ام الما ا األولس . -2

 األسيام المط ء  إ تاجوا. -3

 الوسل  والمء  ل. -4

 ا ف المنتءج. -5

  مس  المءا  األولس  الم رء   و قسا الوا. -2

 عن لنفسا ت ر اليمل. الم لءل الءس ات اإل تاجس   -1
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 اإل ار   والفنس .التص  قات  -1

ت ر اليمل  نتقل  سن األق ام والمءاقع اإل تاجسط   شطكل  ءا طب  راسطل وخططءات عم سط  إ تاجسط   

سسس  صل ااا األ ر  ي    خ و قءم  ل ق ف تو  رس    طأ ات  صطس ه تو الموطام المء  ط  إلسطه. سسطس 

اإل تاجسط  إلط   ا ط    طء    ءضا  قط  ا ط ق ت ر اليمل  ن ق ف ال ر ي  إل   اف   راسل اليم س 

 (1) رس   اإل تاج الياا 

 المطلب الثاني: المخطط المالي

 أوال: مفهومه 

ع ارا عن و سق  ضمن  خطط األعمال  يططم لنطا  ظطرا شطا    عطن المر و  ط   والتطءازن المطالم   

  ل م     فسما  خص  يرف  جمسطع و طائل وإ كا سطات اا طتم ل التطم  يطب لءهسفوطا ل ءصطءل إلط

 .(2)اإل تاج  أقل قسم 

أهمية المخطط الماليثانيا: 
 (3)   

 التيرت ع   ااستساجات الم تق  س . -7

 .التر س  ع   األا ات  ال رج  األول  -2

 فم اإل ارا. الم لءلسنلنمس  التفكسر الم تق  م ل ى  -3

 والمقترسات.ال سا ات لق  ف  -4

 التن سم فم الخاذ قرارات التمء ل واا تثمار. -5

 لمءاجو  ااستماات الم تق  س . اا تي ا  -2

 ع م الءقءت فم المفاجآت. -1

 ل وسل عم س  االصال.  -1

 مصادر التمويلثالثا: 

 مصادر التمويل قصير األجل: -1

اائتمططان المصططرفم: و شططمل فططم القططروض المصططرفس  التططم ا لتيططاوز لططءار خ ا ططترقاقوا  ططن   - ت

  مس .واس ا ولكءن ع   شكل ل وس ت الياري    ن والقروض المء

اائتمان التياري:  تمثل  الت وس ت التم  منروا المطءر  ل تيطار ولنشطأ  قسطام المنشطأا  الشطرات  -  

األجل وذل  إ ا  كم ساات تو ع   شكل س ا  جاري
(4)

. 

 

 

                                                 
(7)

 43  ص 2111   ار المر خ ل نشر والتءز ع  الر اض  تخطيط ومراقبة اإلنتال     الفضل   
(2)

 .52  ص2111  اإل كن ر     صر  لفكر الجامعيالتمويل واإلدارة للمؤسسة، دار اعاطع ولسف ت  راوس  
(3)

  7  ار صططفات ل نشططر والتءز ططع  عّمططان   ط، اإلدارة والتحليططل المالي)أسططس، مفططاهيم، تطبيقططات(ع طط  الركططسف  راجطط  وآخططرون

 235  ص2111
(4)

،ع   الركسف  راج  وآخرون 
 

 21  صمرجع ف  ال
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 طنءات  1-2و تمثل فطم القطروض التطم لتطراو  آجالوطا  طسن  مصادر التمويل متوسطة األجل: -2

 و شمل:

 جل:القروض المباشرة متوسطة األ - أ

 قص   وا ل   األ ءال التم لرصل ع سوا الم      ن  اقم المتيا  سن  ااقتصطا  سن   طءات 

  نءات. 1إل   2فم صءرا ت ءال  ق    تو تصءل والتم عا ا  ا لكءن   ا ا ترقاقوا لتراو    

 :  التأجيريالقرض  - ب

ى لكطءن  الكط   يرت اا تليار ت ه ع ارا عن الفاق  طسن  نشطأا تعمطال  يسنط  و نشطأا تخطر 

ألصططل  يططسن  لقططءم  ططن خ لوططا المنشططأا األولطط   ا ططتخ ام اططاا األصططل لمطط ا لفططءق ال ططن  فططم  قا ططل 

 الت ا وا   فع    غ  تفم ع سه  ور ا   م   في  اإل يار.

 و تخا اا تليار تشكال ع   ا تامااا:

    سيوطا  طف ليقط  الفاقطا فطم ال سع واا تليار: وفقا لواا األ  ء  لقءم الم     التم لم ط  تصطءلوا

 فطط  الءقطط   ا ططتليار اططاه األصططءل لمطط ا  يسنطط   ول قطط  الم   طط  الم ططتأجرا التططم لقططءم   سططع 

  وفططم الءقطط   ف ططه لقططءم  ا ططتلياراا ولظططل قسمطط  األصططءل  ططن الم   طط  المشططتر  تصططءلوا

الن    لوا ل تخ  وا  ما لء ت وا اقترض  ااه األصءل وفم الءق  الاي  مثل فسه اإل يار ت ضا  

  ي ا ل يائ  ع   اا تثمار فسوا  تمثل  الن    ل م     الم تأجرا لك ف  األصءل.

  اا ططتليار التشططمس م:   ططم  ت ضططا  ا ططتليار الخطط  ات أل ططه  ططءفر ل م   طط  خطط  تم التمء ططل

والصسا    طن إسط ى الشطر ات الرائط ا فطم ا طتخ ام ت ط ء  اا طتليار التشطمس م ولشطكل اآلات 

ات الثقس   وال سارات وتجو ا الكء  سءلر و ي ات الصسا   تاف  يمءعطات األصطءل التطم والمي 

 مكن تن لخضع لنظام التأجسر التشمس م ووفقا لنظطام اا طتليار التشطمس م   تط م المط جر  صطسا   

وخ    األصءل الم تأجرا ع   تن   أخا فم س ا ه ااه التك ف  عن  لر    قسم  اإل يار المتيطسن 

 الم تأجر   ا ه. ع  

 

  اا تليار التمء  م:  تمس  عق  اا تليار التمء  م  أ ه  تط ب إضطفات  ا طل قسمط  األصطل خط ل

فتططرا اليقطط   لططال   طط ع  ت ضططا  ا ططتليار رت ططمالم تي تن  يمططءع  فيططات اإل يططار  ق ططم  ع طط  

.رتس  ال الم تثمر
(1)

 

   مصادر التمويل يويل األجل: -3

را عن سص  فم رت طمال الشطر   الم طاام  اليا ط  المصط را واء ع ا األسهم العادية: - ت

لواه األ وف  والقسم  اا مس  لمثل القسم  الم و   ع    طتن ال طوف وفطم اليطا ا األر طا  المءزعط  

 لمثل       ن القسم  اا مس  لأل وف اليا   .

                                                 
(1)

 577  ص7111  2   كتب الي سكان  ال يء     طالشركات اإلدارة التمويلية في رم  ت من ع ا المس ا م  
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مطط  : اططم ع ططارا عططن   ططتن    كسطط  لططه قسمطط  ا ططمس  وقسمطط   فتر طط  وقساألسططهم الممتططازة -  

 سر تن القسم  ال فتر   ولتمثل فم قسم  األ وف الممتطازا  مطا   ءقس   شأ ه فم ذل  ال وف اليا ي 

 لظور فم  فالر الشر    ق ء   ع   ع   األ وف المص را.

و قص   األر ا  المرتي ا األر ا  التم ا لقطءم الشطر    تءز يوطا  األرباح المحتجزة: -جـ       

تقء    ر  اا المالم و  اع لوا ع   النمء والتطءر   ما ليت طر األر طا  ع   الم اامسن وذل  ل

 المرتي ا صمام ت ان  الن    ل منشأا ل تطسع الرجءع إلسه فم سال  ليرضوا ألي طارا.

ال طططن  اطططء صططط  لصططط ره الم   ططط  واطططء  مثطططل  طططال  عقططط  تو الفطططاق  طططسن  السطططندات: -  

اططاا االفططاق  قتططرض الطططرت الثططا م  المنشططأا)المقترض( والم ططتثمر )المقططرض(. و مقتضطط 

   مططا ل طططرت األول  الططاي  تيوطط   طط وره  ططر  تصططل الم  ططغ وفءائطط   تفططم ع سوططا فططم لططءار خ 

  ر  ا.

 مكونات المخطط المالي:  رابعا:

   التكاليف التمويلية النطالق المشروع. -1

تطم  طتف لقط  راا التك ف  اا تثمار  : ولتمثل فم  يمءع الم الغ ال ز   إلقا   المشروع  ال - ت

 عا ا  ع األخا  يسن ااعت ار  ل  ن:

 . التك ف  اا تثمار   لألصءل اإل تاجس 

 . صار ع التأ س  

  اليا لرتس المال. 

 .لك ف  التمء ل الخارجم خ ل فترا إقا   المشروع 

 لكالسع التشمسل:  مكن لق سف لكالسع التشمسل إل  الميمءعات التالس : -  

 .صروفات لشمسل  

 إ ار   وعمء س .  صروفات 

 .صروفات التمء ل  

ولتمثل  صروفات التشمسل  اليا ب األ  ر  ن ااه التكالسع  و مكطن القطءل تن الخا طات 

و  ت   ات اإل تاج  مخت ع تصنافوا  واليمال  لكءن الي ت األ  ر  ن لكالسع التشطمسل  

و التالم  يب التأ س  عن لق  راا
(1)

. 

 :جدول حسابات النتائج التقديري -2

اء و سق  رئس س    سن لنا النتسي  المتءقيط  فطم  رس ط  التقط  رات  مطا  طءفر لنطا فرصط  ألخطا 

 ظرا شا    عن ا ررافات اا تم ل فم  رس   الرقا  
(2)

. 

                                                 
(1)

  7114  2  ط  ون     النشر        شوا  اليا يس   دراسة الجدوى االقتصادية وتقييم المشروعات مسر ع   الي     

 .231ص
(2)

 .243  ص2117  2ط    ءان المط ءعات اليا يس   الي ائر  الموازنات التقديرية)أداة فعالة للتسيير(فر ءس  رم   
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 (: جدول حساب النتائج1-1جدول رقم )

 دائن مدين اسم الحساب رقم الحساب

11 

21 

 الم سيات  ن ال ضاع .

  ضاع    تو ك .

  

   الوا ش ااجتماعم. 11

17 

12 

13 

14 

15 

27 

22 

 إ تاج   اع.

 إ تاج  خ ون.

 إ تاج الم     لاالوا.

 ت ات الخ  ات

 لرء ل لكالسع اإل تاج.

  ءا  ولءازم   تو ك 

 خ  ات

  

   القسم  المضاف  17

  ءالج  خت ف  17

 لرء ل لكالسع اا تم ل

  صارت اليا  سن

 ضرائب ور ءم

  صار ع  الس 

  

11 

15 

23 

24 

  صار ع  تنءع  25

  خصصات ااات  ات

 والم و ات

  تسي  اا تم ل

  

22 

21 

    تسي  اا تم ل 13
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11 

21 

  ءالج خارج اا تم ل

 لكالسع خارج اا تم ل

  

    تسي  خارج اا تم ل 14

13 

14 

  تسي  اا تم ل

  تسي  خارج اا تم ل

  

   جمالس  تسي  ال ورا اإل 111

111 

111 

 ااجمالس  تسي  ال ورا 

 ضرائب ع   األر ا 

  

   النتسي  الصافس  11

  طءان المط ءعطات اليا يسط    الموازنطات التقديريطة)أداة فعالطة للتسطيير(،فر طءس  رمط   المصدر: 

  244ص2117  2الي ائر  ط

 الميزانية االفتتاحية:  -3

كطططط  وضططططيس  الم   طططط   فوططططم لرصططططم المءجططططء ات ل م   طططط  لي تعريططططف الميزانيططططة: - ت

 طط  نءن( التططم  ط ططم ع سوططا  األصططءل والمططءار  لتمء ططل عناصططر  - خطط ون -)ا ططتثمارات

األصءل  األ ءال المم ء   وال  ءن التم  ط م ع سوا الخصءم
(1)

.                   

 والخصءم:لتشكل المس ا س  ت ا ا  ن عنصر ن اما األصءل  عناصر الميزانية: -  

 عناصر األصول   

لتكططءن  ططن  مت كططات  ططف إ شططاؤاا  ططن طططرت الم   طط  وت طط ك لططف سسازلوططا  االسططتثمارات: -

لم اشطططرا  شطططاطوا ول طططتيمل اا طططتثمارات لمططط ا طء  ططط  و التطططالم فوطططم قطططسف  ائمططط  ولق طططف 

 القسف الما   (.-القسف المينء      –اا تثمارات إل : )المصار ع اإلع ا     

لشطططمل  طططل األ ططط ك التطططم لطططف شطططرائوا تو إ تاجوطططا  اخ سطططا  وططط ت ا طططتو  وا  المخزونطططات: -

 وا تيمالوا فم اإل تاج تو إعا ا  سيوا ولضف:)ال ضاع   المءا   وال ءازم(

ولشططمل جمسططع سقططءق الم   طط  ع طط  المسططر ولكططءن  ططن  يمططءعتسن   المططدينو )الحقوق(: -

اليناصطر التالسط : ) ط  نء اا طتثمار  األول  قا    ل ترقسم والثا س  جاا ا  ولشطمل الرقطءق 

    نء المخ و ات  الت  سقات  ال  ائن تو اليم ت  القسف الياا ا(.

 

 

                                                 
(1)

 .2  ص7111    ءان المط ءعات اليا يس   الي ائر  المحاسبة العامة للمؤسسة رم   ءلسن  
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  :عناصر الخصوم 

األ ططءال الخاصطط  لتمثططل فططم المططءار  المترو طط  لرطط  لصططرت الم   طط   ططن طططرت المططالكسن  -

م سالط  رفطع رت طمالوا والشر ات ع   شكل   اام   ق    تو  ا     ءات عن  إ شات الم     تو فط

 ي  ذل   ت ا الم و ات التم لشكل  طال  األ طءال الخاصط  فوطم ع طارا عطن ت طءال الم   ط  التطم 

لءضع فم س ا   يم  لر  ا ألي خ ارا  تءقع س و وا و شترط تن لكطءن ذات اط ت  يطسن وتن 

 لظور  الكشءت المرا  س .

 ل نءك وال ائنسن.ال  ءن: ام  ل ال  ءن التم لرصل ع سوا الم      ن ا -

 تسي :  مكن تن  ي اا فم الرالتسنالن 

 فم سال  الر ا: النتسي  ل يل فم جا ب الخصءم وذل  سفاها ع   التءازن المس ا س . -

فم سال الخ ارا: ل يل النتسي  فم جا ب األصءل وذل  سفاها ع   لءازن المس ا س  -
(1)

. 

 عتبة المردودية: -4

ع النفقططات  ططع  يمططءع اإل ططرا ات  و ططال   كططءن صططافم اططم النقططط  التططم  ت ططاوى عنطط اا  يمططء

الر ا   اوي الصفر تع ط  اطاه النقطط  ل طم   منطقط  األر طا  وت  ط  اطاه النقطط  ل طم   منطقط  

 الخ ارا.

طرق لر سل التفاعل:  مكن الءصءل ليت ط  المر و  ط  إ طا  سا سطا  طن خط ل خر طط  اليطا ل تو  - ت

  .ر اضسا  ن خ ل  يا الميا ات الر اضس

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
(1)

  ANSEJإنشاء وحدة مصغرة إلنتال الحليب ومشتقاته في إيار الوكالة الوينية لدعم وتشغيل الشباب  ينصر   سم   

 .21 -51  ص ص2173كرا   ا را  ا تر  ق ف ع ءم الت سسر  جا ي   رم  خسضر   
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 .الطر ق  ال سا س :  تف لر   اا وفم األ السب ال سا س   ما اء  ءضا فم الشكل 

  .(: الطر ق  ال سا س  لر ا  عت   المر و   1-2الشكل)

 

 

 

 

 

 

  ا ت  نرن  التكالسع 

 

 

 

 

 

 

 

   ار ة وتقييم المشروعات: دراسات الجدول االقتصادي:  اهف جا ف اليس اويالمصدر

 .711  ص2117  7المنااج ل نشر والتءز ع  عّمان  األر ن  ط

 

 

 

 التيا ل ط ق 

  نطق  الخ ائر

 اا تاج سيف

 

 نرن   

  سالتكالسع الك 

   نطق   األر ا 

 4ك 3ك 2ك 7ك

 والتكالسعاإل را ات 
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  لر     قط  التيا ل ر اضسا:  مكن الءصطءل إلط   قطط  التيطا ل ر اضطسا إ طا فطم صطءرا سيطف

اإل تططاج تو فططم صططءرا قسمطط   يسنطط  لوططاا اإل تططاج   مططا  مكططن الءصططءل إلسوططا إ ططا  ططن خطط ل 

خ ل المتء طات وااا اا تنا  ع   الميا ات التالس اإلجمالسات تو  ن 
(1)

: 

التك ف  الثا ت  

اإل را  المتء ط التك ف  المتء ط  المتمسرا
  قط  التيا ل 

 سسس اإل را  المتء ط =  ير ال سع المتءقع

 :التك ف  المتء ط  المتمسرا تي لك ف  الءس ا المتمسرا والتم لرصل ع سوا  ن الميا ل  التالس 

التك ف  الك س  المتمسرا

ع   الءس ات المنتي   
 التك ف  المتء ط  المتمسرا 

 

 

 

 

 

  

                                                 
(1)

 ار المنااج ل نشر  دراسات الجدوى االقتصادية وتقييم المشروعات)تحليل نظري وتطبيقي(، اهف جا ف اليس اوي  

               .717ص 2177 األر نوالتءز ع 
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 خالصة الفصل 

 خططططط األعمطططال اطططء  مثا ططط  لءضطططسا ل م طططار اا طططترالسيم  طططءات لي طططم األ طططر  ه شطططات 

    طططط  ج  طططط ا تو  ه خططططال جم طططط   ططططن التيطططط   ت التنظسمسطططط   الن طططط   ل م   طططط  القائمطططط . لططططال  

رس لطططه اليوطططء  والمطططءار  ال ز ططط  ولطططءفسر المي ء طططات ال قسقططط   طططءات الت طططء قس  تو  يطططب تن لكططط

المالسططط  تو  سراطططا  طططن تجطططل إعططط ا ه  ال قططط  المط ء ططط   ف طططال   يت طططر  خططططط األعمطططال ذو تامسططط  

  سطططرا  طططن ق طططل صطططاسب المشطططروع  سسطططس ت طططه  قططط م النقطططاط الضطططرور    والمنويسططط  التطططم  طططتف 

المفاضططط    طططسن القطططرارات اا طططتثمار   المتنءعططط   فوطططء   نطططم  ع ططط  ت ا طططوا ق طططءل تو رفطططا تو

ع ططط  ت ططط  ع مسططط  و نويسططط    طططاع  ع ططط  خفطططا  يططط ل المخطططاطرا سسطططس  يت طططر و طططس   إلقنطططاع 

 الم   ات المالس  الممءل  ل مشار ع.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

الفصل الثاني: مخطط أعمال 

 مشروع تربية أسماك الزينةل



مخطط اعمال لمشروع تربية اسماك الزينة                         الفصل الثاني            
 

 تمهيد :

المنيز،  مميا ت يس اسيماك  فيييمكن ان تقوم باقتنائها وتربيتها  التيمن اجمل االشياء  اسماك الزينة  

 التييالوقت الحالي جزء ال يتجزأ من ديكور المنز، الحسيث وقيس ابتتيت ب يل السراسيا   فيالزينة 

ميا  فيأو،وإذا أردنيا ذلي    انها تزيس من االحساس بالهسوء والطمأنينة اسماك الزينة تمت حو، اقتناء

 األحسن . حوض السم ال و اختيارالمناستة تسأ ب مله التفكير باقتناء اسماك الزينة ن

لييكل  سيينحاو، فييي فييكا الف ييل تقييسي  مشطيي  أرمييا، لمكييروي  تربييية أسييماك الزينيية و يينارة   

 حواض  حيث قمنا بتقسيمه ال  بثابة متاحث وفي ماتآتي األ

 تقسي  المكروي ومشططه التسويقي -

 المشط  التنظيمي واإلنتاجي للمكروي -

 المشط  المالي للمكروي -
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 تمهيد :

، كميا تديا اسيماك المنيزل فيييمكن ان تقوم باقتنائها وتربيتها  التيمن اجمل االشياء  اسماك الزينة  

 التييالوقت الحالي جزء ال يتجزأ من ديكور المنزل الحايث وقيا ابتتيت بديل الاراسيا   فيالزينة 

ميا  أولفيوإذا أردنيا ذلي   ،انها تزيا من االحساس بالهاوء والطمأنينة اسماك الزينة تمت حول اقتناء

 . األحسن حوض السم ال و اختيارالمناستة تاأ بدمله التفكير باقتناء اسماك الزينة ن

بييية أسييماك الزينيية و ييناعة سيينحاول فييي اييكا الفصييل تقييايا مخطييط أعمييال لمشييروع  تر لييكل   

 واي كاآلتي:متاحث ، حيث قمنا بتقسيمه الى بالبة األحواض

 التسويقيتقايا المشروع ومخططه  -

 المخطط التنظيمي واإلنتاجي للمشروع -

 المخطط المالي للمشروع -
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 المبحث األول : تقديم المشروع و مخططه التسويقي

نديرض فييه الثياني  األول نقام فييه المشيروع اميا المطلي  المطلتينسنتطرق في اكا المتحث الى    

 المخطط التسويقي للمشروع.

 م المشروع المطلب األول : تقدي

 المشروع أسباب اختيار و فكرةأوال : 

فييي اليياعا المدنييور ميين  يير  تدتمييا الفكييرر الرئيسييية التييي تييا ميين خاللهييا تقييايا اييكا المشييروع    

فمشيروع تربيية أسيماك الزينية  سيوق ، قلية فيي الكر يقامه اكا المشروع المنتجيدر  كما الدائلة،  

 من المشاريع الجايار في المنطقة .

 تا اختيار اكا المشروع لألستاب التالية :  او ق 

 .الفائار أو الدائا المتوقع حاوبه من المشروع  -1

 .واكا بالنستة لألسماك يساعا بارجة كتيرر في نجاح المشروع المنطقة مناخ -2

مين خيالل المدييرض اعتتيار المنطقية سيياحية لييكا يدتتير مشيروع داعييا للسيياحة فيي المنطقيية  -3

 .المتواجا داخل المشروع

 .االمتيازا  و الاعا الكتير الكر توفره الاولة في اكا المجال  -4

 . رق سهلة و متاشرر لتوزيع المنتج  -5

 .ماك و ناعة األحواض (توفر اليا الداملة الفنية في اكا المجال ) ختراء في تربية األس -6

 .في عار مجاال  )سياحية، اقتصادية( المشاركة في المدارض الو نية -7

 وع ثانيا : وصف المشر

، تيا األخيك بديين االعتتيار أفياق اسا المشيروع : بيادر لتربيية المائييا  و  يناعة األحيواض -1

 المشروع عنا اختيارنا اكا االسا.

  اما :  نرئيسي ينوع : يقوم اكا المشروع على نشا مجال المشر -2

 .   الزينة  تربية أسماك - أ

 ألشكال.الخا ة بتربية أسماك الزينة بمختلف األحجام و ا ناعة األحواض  - ب

 رسالة المشروع: أسماكنا بألوان  حرائنا -3

  :أااا  المشروع  -4

 :أااا  قصيرر األجل و ويلة األجل واي كاآلتي تتمثل أااا  المشروع في  

 قصيرر األجل: - أ

  تحقيق األرباح. 

 توفير منتج بجودر عالية. 
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  كس  رضا الزبائن بتوفير مطالتها. 

  ويلة األجل: - ب

 ية مختلف الواليا  التوسع في سوق مستقتال لتغط. 

 المساامة في توفير منا   عمل. 

 تشجيع السياحة في المنطقة.   

 

( مؤسسيية الشييخو الوحيييا ذا  EURLالمشييروع ميين نييوع ) :الطتيدية القانونييية للمشييروع  -5

 ولقا تا اختيار اكه الصيغة لألستاب أو الميزا  التالية :المسؤولية المحاودر، 

 .قائمة على فكرر الشخصية المدنوية - أ

تحايا المسؤولية : تحايا مسؤولية  اح  المشروع بالقار الكر خصصه مين الكمية الماليية  - ب

 إلنشاء اكا المشروع )بديا عن مخا ر مالحقته من قتل الاائنين في أمواله الشخصية(.

 تخضع لنوع واحا من الضرائ  واي الضريتة على األرباح. -  

الطيابع الجمياعي و الدكي  : سيهولة  ليىتسهيل وتشجيع عملية االنتقال مين الطيابع الفيردر إ - ث

االنتقال دون أن يستلزم منها القانون إتتاع إجراءا  شيكلية مدينية سيول التنيازل عين بديل 

حصييو الشييركة ، أو بزيييادر رأسييمالها بانضييمام شييري  أو شييركاء جيياد )الشييركة المتدييادر 

 الشركاء(.

 معلومات حول المشروع (:  1-2الجدول رقم )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المصار: من إعااد الطال 

 المشروع 

مؤسسيية الشييخو الوحيييا ذا  المسييؤولية  ؤسسة نوع الم

 (EURL)المحاودر 

 بادر بوماين اسا  اح  المشروع

المقييا عنيا  رقا النشيا 

CNRC 

101205 

 مؤسسة تربية المائيا  اسا النشا 

 بادر لتربية المائيا  التجارر االسا

 دائرر زريتة الوادر والية بسكرر . الدنوان

 عمال 11 األيار الداملة 
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 المدتر عن المشروع وافاقه شدار المشروع: اقترحنا اكا الشدار -6

 

 من إعااد الطال  المصدر:                                 

 ويمكن شرح اكا الشدار كاآلتي:

 اللون التني يرمز الى مناخ المنطقة الصحراور. - أ

 لمساحا  الخضراء الناتجة من اكا المشروع  يال على ا اللون األخضر - ب

 اللون األزرق يدتر عن المياه -  

 اكه األلوان يدتر عن ألوان أسماك الزينة. و مجموع

 التسويقي للمشروع الثاني: المخطط المطلب

و تحلييل المنافسية  ، تقياير الطلي كيل مين دراسية السيوق، يتضمن المخطيط التسيويقي للمشيروع    

   .تا تطتيق اكه الاراسة على مشروعنايث سيالمزيج التسويقي ح

   أوال: دراسة السوق

سيوق  يشيها ، وتجزأ من ديكور المنيزل الحيايث الوقت الحالي جزء ال ي فيتدا اسماك الزينة 

، نتيجية عليى ايكا النيوع مين األسيماك نموا كتيرا في اآلونة األخييرر مين حييث الطلي  أسماك الزينة

فييي تحسييين ديكييور  وزيييادر راتيياتها القييارر الشييرائية لألفييرادتحسيين ل و ايكور التنايييا الرتتا ييه بيي

 .  مكان تواجااا
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 : الزبائن المستهدفين  -1

 األشيخا فئية و نركز على نقا  التيع لضيمان اسيتمرارية المشيروع بالنستة لهكا المشروع 

فيي  تتمثيل  هكه الفئة سنقوم باستهاا  فئيا  أخيرللباإلضافة ،  يتاون الراتة بهكا المنتجالكين 

 ........الخ( ) الفنادق ، المقااي و المطاعا و المؤسسة الخا ة

 

    :تقدير الطلب  -2

ق دراسيية لديياد الزبييائن المحتملييين ، والكميييا  المتاعيية ميين اييكه ريييتييا تقيياير الطليي   عيين  

 المنتجا  في األسواق، والجاول الموالي يوضح عاد الفئا  المستهافة في والية بسكرر.

 المستهافة في والية بسكرر. الفنادق (:  فئة2-2)الجاول رقا

 الفئات المستهدفة النشاط

الفناااااااادق المتوا ااااااادة 

 حاليا

 

 

 

 

 

HOTEL DE ZIBAN 

 

HOTEL NECIB 

 

HOTEL DESERT 

 

HOTEL SELLAMI 

 

HOTEL ABBDI 

 

HOTEL DIAB 

 

HOTEL ROYAL 

 

HOTEL OASIS 

 

 المجموع

 

8 

 

 الفناااادق التاااي فاااي قياااد

 اإلنجاز

HOTE DELUXE 

 

 



 شروع تربية أسماك الزينةالفصل الثاني                        مخطط األعمال لم

 

 

39 

 

HOTEL TOLGA 

 

HOTEL BISKRA  

 

HOTEL EL GANTRA 

 

COMPLEXE 

TOURESTIQUE 

ZERIBET EL 

OUAD 

 

HOTEL OUMACHE 

 

HOTEL LE GRAN QUODS 

 

HOTEL BISKRA 
 

 8        المجموع 

 SERRAOUI COMPLEXE قرية سياحية

TOURESTIQUE 

  في قيد اإلنجاز

VILLAGE DE VACANCES  

BOUSSEKAR 

    2     المجموع

 موزعين عل مختلف منا ق الوالية المطاعم والمقاهي

 1080 المجموع

 2015: إحصائيا  متحصل عليها من مايرية السياحة ، والية بسكرر ، سنة  المصدر 

اليف   633234دائيرر إداريية يقطنهيا  12بلاية موزعية عليى  33تضا ية بسكرر ا ان والمع الدل    

ساكن لكل كلا 28نسمة وبكثافة سكانية بمدال 
2
. 
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دراسة مياانية لتدل أسواق الوالية فوجانا حيوالي  أما فيما يتدلق بنقا  التيع  ، وجانا من خالل    

نقييا  بيييع  للحيوانييا  فييي ماينيية بسييكرر ، الحظنييا ان سييكان والييية بسييكرر مهووسييون بتربييية  10

 نقطية بييع   30 أزييا مينن  ، حميام ،عصيافير، أسيماك....(.و يوجيا مختلف أنواع الحيوانا ) ارا

 موزعة على باقي  الاوائر. 

زريتية اليوادر  ماينية  اسيتمارر  اسيتتيان عليى مسيتول 270قمنيا بتوزييع ولتدزيز تقايرنا للطل     

عييين  رييييق االسيييتجواب المتاشييير ، مواقيييع التوا يييل  وكيييكل  ماينييية سييييار عقتييية وماينييية بسيييكرر

 منها فكانت النتائج كاآلتي : 240اعي، استرجدنا االجتم

 نتائج االستبيان. (:3-2) دول رقم 

 

 اإل ابة                        

 السؤال

 

 4اإل ابة  3اإل ابة 2اإل ابة 1اإل ابة

  الجن  1

 ذكر

 

 أنثى

 

/ 

 

/ 

160 80 / / 

66,66%   33,33%   

 نقا  التيع ألفرادا الفئة 2

 

أ يييييييييحاب 

 قاايالم

 

أ يييييييييحاب 

 الفنادق

 

180 30 25 05 

75% 12,5% 10,41% 2,08% 

ميييا رأيييي  فيييي فكيييرر تربيييية أسيييماك  3

 الزينة؟  

 

 جيار 

 

 

 مقتولة

 

 

 مرفوضة

 

 

/ 

 

 

 

151 

 

76 

 

05 

 

/ 

66,25% 31,66% 02,08%  

اقيييييل مييييين لكر سترا  باقتنائه من ما او الداد ا 4

 أربدة

 

 

ربدييية مييين أ

 الى بمانية

 

 

أكثييييير مييييين 

 بمانية
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 ؟   ه األسماكاك

 

 

 

 

 

82 

 

150 

 

08 

/ 

34,16% 62,5% 03,33%  

يمكيين أن تقامييه  الييكرالسييدر  ومييا ايي 5

 مقابل اكا المنتج ؟

 

مييييييييييييييييييين 

دج 200

اليييييييييييييييييييى 

 دج400

 

 

دج 400ميين

 دج700الى

 

اكثييييير مييييين 

 دج700

 

 

 

/ 

 

60 

 

160 

 

20 

 

25% 66,66% 08,33%  

 تفضل ؟ ي تاو حجا األحواض ال ما 6

 

  غير

 

 متوسط

 

 كتير

 

/ 

36 201 03  

15% 83,75% 01,25%  

 منخفل ؟بسدر األسماك واألحواض  ما راي 7

 

 

 متوسط

 

 

 مرتفع

 

 

/ 

40 50 150 / 

06,25% 20,83% 62,05%  

 .(02أنظر للملحق رقا) بواسطة فرز االستمارا  من إعااد الطال  المصدر:

 

جمدة في االستتيان والماونة في الجاول أعاله تتين لنا أن نستة من خالل المدلوما  الم

و بكل  كان عاد الرجال أكتر من النساء و قا  . نساء %33,33لرجال، ونستة امن   66,66%

ان الفئا  كانت استنتجنا حين قمنا باالستتيان بطريقة متاشرر و يدود ذل  لطتيدة الفئا  المستجوبة

و ذل   %12,5أما نقا  التيع كانت نستتها تتمثل في  %75ستة األفراد  متفاوتة حيث بلغت نبنس

لقلتها على مستول المنطقة و أما فيما يخو أ حاب المقااي و المطاعا كانت نستتها 

وانا نتحاث على الفاخرر منها ، وبلغت نستة الفنادق المشاركة في االستتيان نستة 10,41%

ا  الكر قام اليها االستتيان قا أباوا اعجابها بفكرر من األشخ %97,91، و كانت نستة  2,08%

تربية األسماك ألانا تدطي لمسة فنية وراحة نفسية في مكان تواجااا ، أما فيما يخو النس  

 4منها ترا  باقتناء ما يدادل  %62,5المتدلقة بداد األسماك التي يمكن اقتنائها  تتين لنا أن نستة 
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أسماك على األكثر و اكا نظرا لدام مدرفتها  4كتفون باقتناء ي %34,16أسماك و نستة  8إلى 

وذل  للمتاجرر  أسماك 8فضلت اقتناء اكثر من  %3,33الجيار بكيفية تربية اكه األسماك أما نستة 

 بها أو لتوفر المساحة الكافية لتربيتها.

رأ  أن  %25تة وعنا اقتراحنا للسدر المناس  المقابل لهكا المنتج كانت اجابتها مقتولة فنس

دج  850وجا  أن السدر المناس  او  %66,66دج للوحار و نستة  450السدر المناس  او 

ترل أن المنتج سو  يكون  %8,33للوحار و ذل  نتيجة مدرفتها القتلية بأسدار المنتج ، أما نستة 

 دج للوحار و انا نتحاث عن الفئة التي ترا  في منتج ذو ميزر. 1400بسدر 

النا عن أذواقها تجاه أحواض الخا ة بتربية األسماك وجانا أنها يراتون بأحواض و عنا سؤ

 %15ألنها يتوقدون أن تكون األكثر جاذبية أما نستة  87,91متوسطة الحجا و ذل  كان بنستة 

 ترل أن األحواض الصغيرر اي األنس  ألنها تدتتر سهلة التنظيف و التحويل ووجانا أن نستة 

 ترا  بأحواض ذا  الحجا الكتير و ذل  ألنها من الهوار في مجال تربية أسماك الزينة.1,25%

،واكه تدتتر %62.5ستة كما ال حضنا ان سدر األسماك واألحواض مرتفع في السوق وذل  بن

 فر ة تسويقية للمشروع.

من خالل تحليل المدلوما  السابقة والاراسا  المياانية لتدل نقا  التيع المتواجار في ماينة 

أحواض في اليوم لكل  قارنا أن  08سمكة و 20بسكرر حيث قارر متوسط بيع األسماك حوالي 

سمكة في السنة بمختلف  18000ادل سمكة في الشهر أر ما يد1500يصل الطل  الى حوالي 

حوض في  600حوض في اليوم أر ما يدادل   20األحجام، أما الطل  على األحواض قا يصل 

 الشهر.

 

 :المنافسين  -3

باعتتيار ان ايكا المشيروع متاشيرين يدتتر سوق اكا المنتج سوق مفتوح ال يوجا به منافسين 

متاشييرين اييا عارضييي منتجييا  اإلحييالل أمييا فيمييا يخييو المنافسييين الغييير  ،جايييا فييي المنطقيية

 تتمثل فيما يلي : تسويقية  لكل  ندتما  في مشروعنا على خطة  )الدصافير، الحيوانا  األليفة(.

 و رحها بسرعة في السوق.أحواض األسماك تكون جكابة ميا ااتمام بتص - أ

 .حس  راتا  الزبائنكافة األنواع و األحجام وتوفير أسماك الزينة ب - ب

   .  ما بدا التيعتقايا خاما -  

 عرض المنتج بشكل جكاب ومميز. - ث

 التحث عن احتياجا  الزبون، و تقايا المنتج المناس  له. - ج
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 :الموردين  -4

يييتا التداقييا مييع مجموعيية ميين المييوردين التييي يقييامون المييواد األولييية للمشييروع بأقييل التكيياليف، 

 .يوضح خصائو الموردين الكين سيتا التداقا مدهاوالجاول الموالي 

 خصائو الموردين المتداقا مدها  (:4-2الجاول رقا )

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 بناء على مقابال  مع الموردين.من إعااد الطال   المصدر:

 SWOTتحليل -5

. SWOTقمنييا بتحايييا الفيير  والتهاييياا ، نقييا  القييور والضييدف للمشييروع بنيياءا علييى تحليييل     

 ونلخو مضمون اكه الاراسة من خالل تقييا التيئة الخارجية والااخلية فيما يلي:

 الفرص : -1

-04المرسوم التنفيكر رقا: ينها انال  عار قوانين داعمة لهكا النوع من المشاريع ومن ب  - أ

المؤرخ  408-07المدال و المتما بالمرسوم التنفيكر رقا:  2004.11.21المؤرخ في:  373

. ياز إلنشاء مؤسسة لتربية المائياشرو  و كيفيا  منح االمت 2007.12.25في: 
1

 

 .تقتل الدمالء لهكا المنتج - ب

 .نقو المهناسين األكفاء المختصين في اكا المجال -  

 .   ةفر الفئا  المستهافتو - ث

 عام وجود منافسين متاشرين. - ج

 فر  إمكانية تمويل اكا النوع من المشاريع من وكاال  الاعا. - ح

 

 

                                                           
اتيالموقع الرسمي لوزارة الصيد البحري وتربية المائ

1
  

 الخصائص المورد

عريتي لتيع جميع أنواع مزرعة اإلخور  

واد سيييمار  اسيييماك الزينييية ومسيييتلزماتها

 .دار التيضاء

  ضمان تو يل المواد المغكية لمكيان

 تواجا المشروع عنا الطل .

  التسيييايا يكيييون بشيييكل دورر) بالبييية

 أشهر(،بدا و ول الطل .

 

الدتيياد الفالحييي ومييواد مسييتودع ادم لتيييع 

 التناء

 ييييا مثيييل ايييكه التجهييييزا  يكيييون تور

و حسيييييي  القييييييور حسيييييي  الطليييييي  

التفاوضية كما يكون ايضا نياتج عين 

النشييا ين قييرارا  المسييؤولين عيين 

 ) ناعة األحواض وتربية اسماك(.

 تقايا ضمان عنا شراء األجهزر 



 شروع تربية أسماك الزينةالفصل الثاني                        مخطط األعمال لم

 

 

44 

 التهديدات : -2

 إمكانية دخول منافسين جاد خا ة إذا عر  المنتج نجاحا في السوق . - أ

 نقو بقافة تربية األسماك في المنطقة. - ب

 نقاط القوة :  -3

 .ةالمشروع األول في الوالي - أ

 المؤسسة لها استقاللية كاملة. - ب

 السدر الجيا والخامة ذو جودر عالية. -  

 توفر المواد الخام على ماار الدام. - ث

   .تقام المنتجا  حس   لتا  الزبائن - ج

 تقايا خاما  ما بدا التيع. - ح

 تجهيزا  على مستول عال من التطور. - خ

 احترام مواعيا الوفاء بالطلتا .   - د

 نجاح المشروع. المناخ المالئا يساعا بارجة في - ذ

 ييل مييع الدمييالء لزيييادر كمييية الطليي  أو اتييوفير خاميية الهيياتف التييي يمكيين ميين خاللهييا التو - ر

 ضافة إلى اإلجابة عن أر استفسارا . إلاب ، تخفيضها

 ط الضعف :نقا -4

 انخفاض مستول الجيوب المائية مما يصد  عملية الدثور عن المصار المائي. - أ

 نقو خترر المسير في التسيير - ب

 

 : المزيج التسويقي ثانيا

، واألحيواض الخا ية الزينيةأسيماك منتجين في السوق واميا : يقوم اكا المشروع بطرح المنتج -1

 .بها

ل  يتا تسمينها، ويتا اكا فيي مجموعية بالزينة وبدا ذ المنتج األول يتا فيه  تفريخ  األسماك الخا ة

 المجال. من األحواض المجهزر لتربية اكه األسماك، عن  ريق مختو في اكا

منيتج األول فهيو عتيارر عين األحيواض التيي تربيى فيهيا األسيماك مكميل لل يدتتيرأما المنيتج الثياني   

 حيث  ندمل في اكا المنتج على تقايمه بأحسن األشكال واألحجام وحس   لتا  الزبائن.

زجاجيية،  األليواحلمؤسسة بشراء المواد األولية االزمة لصناعة األحواض والتي تتمثيل فيي )تقوم ا 

   .مواد خا ة بتجميع الزجاج، مواد خا ة بتلميع الزجاج، أدوا  الزمة للتزيين (

 )األسماك(خصائو المنتج - أ

   مختلفة ألوان اللون: ذا 

 الحجا:  غيرر 

 )األحواض(خصائو المنتج  - ب
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 الوزن: يختلف حس  الحجا المصنوع 

 ملحقا  الزينة مختلفة األلوان اللون: زجاج شفا  ليظهر 

 :ل فما فوق 2أحواض ذا  سدة  الحجا  . 

 

: يتا تحايا السدر على أساس تكاليف اإلنتياج وكيكل  عليى أسياس أسيدار المنافسيين وذلي  السعر -2

الخيا  باألسيماك يكيون حسي   من أجيل جيكب أكتير عياد ممكين مين الزبيائن، حييث أن السيدر

األسيماك الخا ية  قمنا باراسة مياانية لمدرفية أسيداريتميز به المنتج كما  الكرالصنف والحجا 

 الموالي:الجاول او موضح في بالزينة فوجانا السدر التنافسي األنس  كما 

 بالتجزئة والحجا أسماك الزينة حس  الصنف(: أسدار 5-2الجاول رقا)

 

 

 سوق.على المدلوما  المتحصل عليها من ال من اعااد الطال  بناء المصدر:                

اعتميانا عليى ايكا التخفييل نظيرا لينقو  بالجملية التييعمن سدر الوحار عنا  %30تا تخفيل ي    

    واامش الربح يكون جيا نظرا للكمية المتاعة.وتوفر اإلنتاج المخزن لألسماك  التكاليف

 األحجام              

 األصناف

 

 صغيرة

 

 متوسطة

 

 كبيرة

 

Poisson’s koi 

 

 دج500 دج300

 

 دج900

rouge comette 

 

 دج900 دج500 دج300

Japonais 

 

 دج900 دج500 دج300

 

Black molly 

 

 دج700 دج400 دج200

 

Flower 

 

 دج1500 دج900 دج500

Poissons doré 

 

 

 دج600 دج300 دج150

دج550 دج120 دج520 دج210 متوسط السدر  



 شروع تربية أسماك الزينةالفصل الثاني                        مخطط األعمال لم

 

 

46 

 بناء على : السدر  اما فيما يخو األحواض فكان

 اامش الربح. +رالتكاليف المتغير+السدر= التكاليف الثابتة 

 تتمثل  رق التوزيع في:  التوزيع: -3

وذل  عن  ريق المدرض المتواجا داخيل  باون أر وسا ة ون متاشرر من المنتج الى الزبونتك - أ

 .المشروع

تشيتمل  ايكه المنيا ق المتواجياين فيي المنيا ق المجياورر حييث ان يع المتاشر إلى نقا  التييعالت - ب

   .تر أقرب مورد بالنستة اليها على الواليا  المجاورر فمشروعنا يدت

 

 قنوا  التوزيع(: 1-2الشكل رقا)                    

 

 

 

 

 

 

 

 الطالتةالمصار: من إعااد                                     

 من إعااد الطال  المصدر:                                         

ن  رييق وسيائل االتصيال والدالقيا  الدامية حتيى تكيون سيكون عي الترويج لمشروعنا الترويج: -4

 المنتجا  في متناول الجميع وجكب أكتر عاد ممكن من الزبائن.

 التطاقا  والملصقا : - أ

  : اكا من أجل االتصال على نطاق واسع وتكون في األماكن الدامةالملصقا 

 لمؤسسية فيي فهي تقام متاشرر واي أقل تكلفة، والها  منها ترسييخ  يورر ا :لتطاقا ا

 .ذان الزبائن واستهاا  زبائن جاد

   للتشهير بالمشروع.و اإلذاعية التلفزيونية القنوا   استضافة - ب

 الترويج الشفور: عن  ريق االتصال المتاشر مع الزبائن. - ت

وايكا ميا سينركز  ممييزا  المنيتجلالمشاركة في المدارض المحلية وتوعية الفئة المستهافة  - ث

 .عليه في عملية الترويج  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بادر لتربية 

 المائيا 

 الزبون

بادر لتربية 

 المائيا 

                           

 نقا  التيع
                

 الزبون
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اسيييتخاام شيييتكا  التوا يييل االجتمييياعي المشييياركة فيييي المواقيييع التجاريييية)واد كنيييي (، و - ج

   إذ أن االتصال فيها مجاني . twiterو  face bookللتدريف بالمؤسسة ونشا ها 

كمييا سيسييتخام كوسيييلة موقييع الكترونييي : يتضييمن مدلومييا  حييول المشييروع ، منتجاتييه،  - ح

 فساراتها.التصال بالزبائن و استالم  لتاتها و است

 احتضان الرحال  التياااوجية العتتاراا فر ة تسويقية إشهارية. - خ

 المبحث الثاني: المخطط التنظيمي و اإلنتا ي للمشروع

خصييو اييكا المتحييث لمطلتييين األول يييارس المخطييط التنظيمييي للمشييروع والثيياني نييارس فيييه   

 المخطط اإلنتاجي

 أسماك الزينةالمطلب األول : المخطط التنظيمي لمشروع تربية 

مين الميوارد  سيتا عرض الهيكل التنظيمي للمؤسسة وادوار كل قسيا منيه، باإلضيافة اليى احتياجاتيه

 التشرية.

 بالمشروعالهيكل التنظيمي الخاص أوال: 

إن التدريف بأر مؤسسة ال يخلو من تقايا ايكلها التنظيمي، إذ او وسيلة ولي  ااية يسمح بتحقييق 

د كيفيية توزييع المهيام والواجتيا  والمسيؤول اليكر يتتيع ليه كيل مو يف، أااا  المؤسسة، فهو يحيا

 وأدوا  التنسيق الرسمية وأنما  التفاعل الواج  إتتاعها وتطتيقها.

 بالمشروع ةالخا  حس  الو ائف : الهيكل التنظيمي(2-2رقا)الشكل 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 من اعااد الطال  المصدر:                               

 المسير

مهناس تربية 

 المائيا 

 ديكور مختو

 األمانة

  2عامل ورشة 1عامل ورشة 2عامل انتاج  1عامل انتاج 

2 

الحارس

مسؤول عن مدرض 

 المنتجا 
 سائق
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 أدوار كل قسم من الهيكل للمؤسسةثانيا: 

 مسؤوليا  الخا ة بها.ندرض في الجاول الموالي المنا   المتدلقة بكل قسا مع توضيح المهام وال

   المشروعايكل أدوار كل قسا من (: 6-2الجاول رقا)

 عدد العمال نصبالم المهام و المسؤوليات

  او  اح  المشروع والمسيؤول عين التداميل ميع

 الموردين

 الدمل على وضع األااا  والخطط في المؤسسة 

  التفيياوض مييع المؤسسييا  حييول الدقييود التييي سيييتا

إبرامها وذل  بالشكل اليكر يضيمن أفضيل مردوديية 

 للمؤسسة

 مراقتة عمل اإلنتاج وجودر المنتج

 

 

 

 المسير

1 

 

 

 

 

 مختلف األقسام التنسيق بين 

 استقتال المكالما  الهاتفية 

 تحايا المواعيا 

  كتابة النصو 

 

 

 

 األمانة

1 

 

 مسؤول عن المدرض 

  لتيييا  الزبيييائناالحتكييياك ميييع الزبيييائن )تحاييييا  ،

 شرح استفساراتها (

 المشاركة في المدارض 

مسيييييييييؤول عييييييييين 

 مدرض المنتجا 

 

1 

 مسؤول عن الشاحنة 

 تو يل الطلتيا  إلى الزبائن 

 ة احتياجا  المتدلقة بالمشروعتلتي 
 

 

 سائق

 

1 

 

 

 

 مسؤول عن األمن الااخلي للمشروع 

 األبواب الخا ة بالاخول والخروج 

 

 1 حارس

 .مسؤول عن تربية  االسماك 

 عمال اإلنتاج توجيه وتحايا مهام 

مهنييييييييياس تربيييييييييية 

 المائيا 

1 

 

 

 

 تنظيف األحواض و تغكية األسماك 

  ر ف المنتجا 

 2 عمال اإلنتاج

 تصميا األحواض 

 توجيه و تحايا مهام عمال الورشة 

 

 مختو الايكور

1 

 تركي  أحواض 

 لتقام بشكل النهائي تنظيف األحواض 

 

 عمال الورشة

2 

 من إعااد الطال   المصدر:
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 الكفاءات المطلوبة في المشروعالثا: ث

 ة لكل منص .الجاول التالي يوضح احتياجا  المؤسسة من الموارد التشرية والكفاءر الالزم

 الكفاءا  المطلوبة في المشروع (: 7-2الجاول رقا)  

 الكفاءر المنص 

 اإلداررمتحصل على شهادر عليا ولايه خترر في مجال  المسير

 متحصلة على شهادر عل االقل من التكوين   األمانة

 قادرر على التدامل مع الحاسوب 

تربييييييييية  مهنيييييييياس

 المائيا 

 لتربية المائيا  متحصل على شهادر مهناس دولة 

 لايه خترر في مجال تربية األسماك 

 ديكورشهادر تكوين مهني اختصا    مختو الايكور

  لايه خترر تشكيل األحواض 

 

 لايه خترر في التسويق  مسؤول المدرض

 

 الخترر في مجال الدمل الموجه إليها  عمال اإلنتاج

 حرفي في تركي  األحواض  عمال الورشة

 ةرخصة سياق   السائق

 خترر جيار في السياقة 

 

 يكون مؤال للحراسة  الحارس

 

 من اعااد الطال  المصدر:

 

 

 

 

 

 

 

 

 .السنور للدمال، بدا القيام بتأمينها  الصافيالجاول التالي يوضح االجر  اال ور:ابعا: ر

 (: اجور الدمال خالل السنة االولى الوحار)دج(8-2الجاول رقا)          
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 االجيييييييييييييييييير الداد التيان

الشيييييييييييييهرر 

 دج الصافي

 80000 1 المسير

 15000 1 األمانة

مهنييييياس تربيييييية 

 المائيا 

1 60000 

 30000 1 مختو الايكور

 27000 1 السائق

 18000 1 الحارس

 25000×2 2 عمال اإلنتاج

 22000×2 2 عمال الورشة

مسييييييييييييييييييييييؤول 

 المدرض
1 30000 

 354000 11 المجموع

 الصيييافياألجييير 

 السنور

-- 4248000 

 على الدمال التأمينا  احتسابمع 

 1.35×األجر الخام = األجر الصافي 

   بناء على األجور التي تقامها المؤسسا  االقتصادية األخرل من اعااد الطال  لمصدر:ا

 

 العطلالعمل و برنامج خامسا: 

 الييوم ميع ييوم راحية، وايو الجمدية، ساعا  أر وردية واحيار فيي 8برمجت مار الدمل اليومية 

تت لألخييير( ليييألن ، والسيييميييع الدليييا ان راحييية عميييال اإلنتييياج تكيييون بالتتيييابع )ييييوم الجمدييية لداميييل

بشيكل دورر،  شيهرعليى بالبية أتكون الدطيل السينوية) حتسياباتا يتطل  عناية .  )األسماك(المنتج

 اكه األشهر لدار عوامل واي: ، وحاد (جانفي فيفرر مارس

 .اآلال القيام في اكا الشهر بصيانة  -1

 ي المنتوجال تتكابر فيه األسماك وبالتالي تكون قلة فبحيث برودر الجو في المنطقة،  -2

 .في وقت واحا عام توقف األنشطة المدمول عليها -3

 

 

 سادسا: مدة تنفيذ المشروع
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مشييروع وذليي  ميين تيياريخ فييتح المكييان المخصييو بال عييام ونصييفقييار  مييار تنفيييك المشييروع     

 تقييار حيييث مييرحلتين،وتهيئتييه حسيي  االحتياجييا  وسييو  يييتا التنفيييك والشييروع فييي الدمييل علييى 

ويتا فيها كافة االجراءا  االداريية وتهيئية المكيان وشيراء التجهييزا  نة واحار بس المرحلة األولى

والنشا  الحرج في اكه المرحلية ايو بنياء األحيواض ووضيع األسيماك القابلية ومداا  المشروع، 

بياقي الثانية الخا ية بتركيي   قتل التاء في المرحلةللتفريخ وتركي  المداا  الخا ة باألحواض 

بقة، وتركييي  وتتيياأ عقيي  انتهيياء المرحليية السييا قيية بدملييية اإلنتيياج لكييال النشييا ينالمديياا  المتدل

 المشروع. انطالقالمداا  الخا ة بدملية 

 

 المطلب الثاني: المخطط اإلنتا ي لمشروع تربية أسماك الزينة

 موقع المشروع اوال: 

   :دائرة زريبة الواديتقديم  -1

كلا تمتاز بأراضيها 80وتتدا عن مقر الوالية بحوالي تقع زريتة الوادر شرق والية بسكرر     

الزراعية وتدتتر منطقة جكب للسكان من مختلف الواليا  المجاورر منها خنشلة وتتسة، وذل  

عار مدالا سياحية وتاريخية نككر منها على ستيل المثال اآلبار الرومانية المتواجار في كل  لتواجا

تتربع علي رقدة جغرافية تقار قة الجمينة التاريخية، ومنط س من زريتة الوادر وقرية باد

،ويحااا شماال بلاية المزيرعة وجنوبا بلاية الفيل وشرقا بلاية  2كلا 501.34مساحتها بحوالي 

 أخر حس  زريتة الوادروقا بلغ عاد السكان  واربا بلاية عين الناقة ،خنقة سيار ناجي

ساكن. 30131حوالي  2010اإلحصائيا  التي أجريت عام 
2

 

خا ة) ملكية الدائلة( بالجهة الجنوبية لاائرر زريتة حيث يتموقع المشروع في أرض فالحية   

الوادر يحااا شماال أرض تابدة للتلاية حيث خصصت لحايقة ألداب، اما جنوبا شارع رئيسي  

،شرقا وادر الدرب واربا  شارع  فرعي.  يدطي مدلمية للمشروع  

 

 

 

 

 

  

زريتة الوادراائرر (: موقع المشروع ب3-2رقا) الشكل  
                                                           

رئي  مصلحة السكن بتلاية زريتة الوادر  
2
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 Google earth المصدر:

 الداخلي للمشروع التصميم -2

 المشروع الشكل التالي يوضح تصميا 

 .لمشروع  تربية أسماك الزينة مخطط الكتلة(: 4-2الشكل رقا)    

 (01 )انظر للملحق رقامدمارر وليا براو المهناس المن اعااد  المصدر:         

 م حيث قار  المساحة االجمالية ب:40م وعرضه 100المساحة: مكان مخصو للمشروع  وله 
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م4000 م=40×م100
2 

 في الجاول اآلتي:حيث يمكن شرح مكونا  المصممة للمشروع 

 (:المكونا  المصممة للمشروع01-2الجاول رقا )

 شرح األدوار المكونا 

ESPOSITION DE PRODUIT جييا  األسييماك واألحييواضيييتا فيييه عييرض المنت 

 ويدتتر بمثابة نقطة بيع بالتجزئة

ADMNISTRATION مكان خا  بالمسير واألمانة 

ATELIER الورشة الخا ة بصناعة األحواض 

DEPOT للمنتجين مخزن المواد األولية 

STOCK نقطة بيع بالجملة 

LT+F المصلحة التقنية +الينتوع المائي 

LABO ة المائيا مختر خا  بمهناس تربي 

BASSIN األحواض الخا ة باألسماك 

ESPACE VERT مساحا  خضراء 

 من إعااد الطال  المصدر:

 

 التجهيزات الضرورية: ثانيا

الجياولين  كميا ايي موضيحة فيي الى مجموعة من التجهيزا   يحتاج المشروع  في بااية نشا ه    

 الموالين:

 الخا ة بتربية األسماك وع(:التجهيزا  الضرورية للمشر10-2)الجاول رقا

 اإلجماليالسدر  سدر الوحار الكمية التجهيزا 

 دج800000 دج800000 1   شاحنة

 دج120000 دج20000 6 فيلتر اواء

 دج15000 دج2500 6 سخان

 دج4000 دج1000 4 محرار

 دج5000 دج5000 1 ميزان الكتروني

 دج100000 - - أخرلتجهيزا  

 دج1044000 - - المجموع

 من اعااد الطال  حس  األسدار المقامة من السوقالمصدر: 

 

 

 

 

 

 (:التجهيزا  الضرورية للمشروع الخا ة بصناعة األحواض11-2الجاول رقا)         
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 اإلجماليالسدر  سدر الوحار الكمية التجهيزا 

 دج20000 دج20000 1  اولة أشغال

 دج10000 دج1000 10 سيلكون

 دج6000 دج3000 2 يليكونمساس الس

 دج8000 دج1000 8 أبقال مثتة للزجاج

 دج50000 دج50000 - تجهيزا  أخرل

 دج14000 - - المجموع

 

 من اعااد الطال  حس  األسدار المقامة من السوق المصدر:

 

 الخا ة باإلدارر فهي موضحة في الجاول التالي : المستلزما أما  

 أخرل خا ة بالمشروع(: مستلزما  12-2ا)الجاول رق                   

 اإلجماليالسدر  سدر الوحار الكمية التجهيزا 

 دج84000 دج42000 2 جهاز كمتيوتر

  دج50000 - - تجهيزا  مكت 

 دج100000 - - تجهيزا  المدرض

 دج214000 - - المجموع

  من اعااد الطال  حس  األسدار المقامة من السوق المصدر:            

   (: ور لتدل التجهيزا 13-2الجاول رقا)

 المورد الصورر االلة

 

 

 شاحنة

 

 

 

 

 

 

 

La maison 

gonow 

 

 

 

 فلتر اواء

بييين مؤسسييية اإلخيييور  

 للدتاد الفالحي ناجي
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 سخان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مؤسسييية اإلخيييور بييين 

 ناجي للدتاد الفالحي

 

 

 

 محرار

مؤسسيييييييية اإلخييييييييور  

 خالار للدتاد الفالحي

 

 

 ان الكترونيميز

 

 

مؤسسييية اإلخيييور بييين 

 ناجي للدتاد الفالحي

 

 من اعااد الطال  بناء على المدطيا  المتحصل عليها من السوق   المصدر:   

 .نقاا  و المداا  يتا شراء الشاحنة
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 اإلنتا ية: المراحل ثالثا

 مرحلة تربية أسماك الزينة: -1

مين خيالل استشيارر مهنياس دولية فيي تربيية  تا التدر  على كيفية تربية اكا النوع من األسماك

   :كاآلتياسماك الزينة وكانت التو يا  

  تها قتل مدرفة تفا يل عملية التفريخااناك شرو  عامة يج  مراع

 .نحر  على اختيار نوع جيا من السم ، وبصحة جيار - أ

ثيل: الحر  على توفير التغكية المناستة، ذا  جودر عالية، ويفضل أن يكون الغيكاء حيي، م - ب

الاياان، فهي تفضلها بشكل كتير، وال بأس بالطحال ، واألكل المجفف، ككل  علينا تيوفير تغكيية 

 مستقة لألفراخ .

 .تقريتا   )قاعار(8.5-7التأكا من نظافة الماء، وأن يكون ذا درجة حامضية قليلة بيَن  -  

 تفريخ .ألنه يزيا من مدال ال ،ضاحوألحر  على التهوية الجيار للا  - ث

أسماك مستدار للتفريخ. (: 5-2رقا) الشكل  

.مهناس تربية المائيا بادر خالا،  :المصدر  
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واي  المختو في تربية المائيا  المهناسوتكون داخل مختتر  التحضير لدملية التفريخ

 كاالتي:   

ر بسيين مناسيي ، واييكا حسيي  نييوع السييم ، وأن يكييون قويييا، وبحاليية حركيية واختيييار الييكك - أ

 حتَّى تحمل أكتر عاد من الفراخ .  ، نثى اختر أنثى كتيرر الحجا نستيالأل بالنستةو و حة جيار

الثنائييا  التيي  نقل الزوج الميراد تفريخيه إليى حيوض مخصيو للتفيريخ، ويمكني  مالحظية - ب

 ومتآلفة .. تكون منسجمة مدا

عنا نجاح عملية التلقيح، ستتاو عليى األنثيى مظياار التدي  واإلجهياد بسيت  الحميل، يمكني   -  

اا عزلها عن الككور، أو وضدها في حوض خا ، وككل  يج  توفير ايكاء جييا لهيا . فيي عنا

التيوض الفاسار ورميها، حييث  إن لونهيا يكيون حالة األسماك التي تضع التيوض، يمكن  استثناء 

 ررصغيتوفير الغكاء المناس  للفراخ ال، شفافا

من الغكاء لألفيراخ، وعليى فتيرا  توفير كميا   غيرر يج  عناما تفق  األفراخ ، عنااا -جـ

 .اا إلى الحوض الكتيرنديامتدادر كل يوم، وعناما تالحظ أنها باأ  تستح لوحااا، 

 رسا تخطيطي لمراحل إنتاج أسماك الزينة  المخطط الموالي يوضح 

 فريخ أسماك الزينةت(:الرسا التخطيطي لمراحل 6-2الشكل رقا)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مرجع سابق. ا،بادر خال :المصدر

 أسماك قابلة للتفريخ

 تفريخ األسماك في المختتر

 تسمين األفراخ

تحويلها لألحواض 

 الخا ة
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 في الجاول الموالي ندرض األ نا  التي سيتا إنتاجها من األسماك

 إنتاجها(:أ نا  األسماك التي سيتا 14-2جاول رقا)

 الصورر اسا النوع

 

 

 

Poisson’s koi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poisson’s rouge 

comette 

 

 

 

 

 

 

 

Poisson’s 

japonais 

 

 

 

 

 

 

 

Poisson’s black 

molly 
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Poisson’s flawer 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poissons doré 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 من إعااد الطال  :المصدر    

   مرحلة  ناعة األحواض: -2

تتيياء اييكه المرحليية بتصييميا اشييكال األحييواض ميين  يير  مخييتو الييايكور أو حسيي  راتييا  

 .الزبائن

 المكّونا    -أ

  (القاعار،االرتفاع  ،الدرض  ،طولال)ألواٍح زجاجيٍة تناس  الحجا المطلوب من حيث . 

 عن سائل لتجميع الزجاج( )عتارر سيلكون بارد . 

 جياا يجف ىال لاعا الزجاج حتأبق. 

 فلتر الماء 
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 مضخة اواء 

 انالسخ 

 ملحقا  خا ة بتزيين الحوض 

 :خطوا  التجميع -ب

 ورمست نتاأ بوضع القاعار على سطح. 

 مع مراعار ترك مسيافة القاعار األمامية،  من السيليكون على حافة عمل خط مستقيا ومستمر

ألن السيييليكون يتيياأ بالتماسيي   ون الخطييور سييريدةعيين الطيير ، ويجيي  أن تكيي مييا بدييياا 2

 .سريدا خالل دقيقتين أو بالبة

 السيليكون، مع مراعار أن يكيون  رفع وتثتيت الواجهة األمامية على القاعار في منتصف خط

 ى يجيّف السييليكون، ويصيتح قيادراوح بالييا لفتيرر حتيالليدرجة ، وإسيناد  10التثتيت بزاوية 

زالية وح علييه، ميع مراعيار عيام إناد اللوإس على حمل اللوح لألعلى، أو يمكن وضع أر بقل

ألن ذليي  قييا يييؤدر إلييى تحرييي  زوائييا ميين السيييليكون عيين األ ييرا  فييي اييكه المرحليية   أر

حاث تهري  في الحوض عنيا ملئيه يكون وفي اكه الحالة سيوح وإمالته، أو إضدا  السيلالل

 .بالماء الحقا

 مييا ميين الحافيية  2ضييع سيييلكون علييى بدييا ة بيينف  الطريقيية، أر وجهيية الجانتيييتركييي  الوا

، بديااا 3تركيتيه فيي الخطيور رقيا  لااخلية للوح األميامي اليكر تياة االجانتية للقاعار، والحاف

هية األماميية، ميع مراعيار تثتيتيه عليى القاعيار والواج 10ت بزاويية وح الجانتي، ويثتيرفع الل

خيرل أ ال يتحيرك، وانيا يجي  التأكييا ميرر ىإلصاقه، وبدااا ياعا بأبقال حتباليا عنا  لفترر

ميع السييلكون فنتسيت  ى ال نضيدف تماسيكها على عام تحري  األلواح نهائيا  بدا وضدها حت

 .ازائا أر جزء من السيلكون يدتترعام إزالة  في األ را ، وأيضا بحاوث تهري 

 ة للحييوض، يوضييع تركييي  الواجهيية الخلفييية الثانييية. عنييا الجانتييي تكييرار الخطييوا  للواجهيية

ة ميا، ويوضيع سييلكون عليى الواجهية الخلفيي 2سيلكون على الحافة الخلفية للقاعار على بدا 

عليهيا بلطيف  نفسها من الطرفين الجانتيين وليي  القاعيار، وتركيتهيا فيي مكانهيا ميع الضيغط

كون ليجيف عليى األقيل يوميا واحياا، ويفضيل أن يتيرك لميار تيرك السييليمكانهيا. ي حتّى تأخيك

 مع الزجاج. أستوع حتى يتماس  تماما

  بدا ترك الحيوض الميار المطلوبية ليجيف السييليكون، يجي  فحيو الحيوض للتأكيا مين عيام

داخيل الحيوض ليصيل  وجو د تهري  من الحوا ،  ريقة الفحيو سيهلة، وتيتا بوضيع مياء

 (15-10)ر الحييوض، يتييرك الميياء، ويراقيي  لميياداخييل ( سييا  10 –5)إلييى حييوالي ارتفاعييه 

ن مين السييلكون عنيا مكيا ةإضافي دقيقة. إذا حاث تهري  يج  تفريغ الحوض، ووضع كمية

 .أخرل التهري ، وترك الحوض ليجف مرر

 :خطوا  تركي  الحوض -ج

 ا له. تخصيصه على الطاولة أو القاعار التي تا ي حمل الحوض، ويثتّت 
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 ة لحوض السم  واي:تجمع القطع األساسي 

  ة الميياء المييراد فلتراتهييا، يتناسيي  حجمييه مييع حجييا الحييوض، وكمييي فلتيير الميياء: يجيي  أن

 .ة من الحوضعلى الواجهة الخلفي ةسهلوتركيتة 

 .مضخة اواء: لتغكية الماء باألكسجين 

  يييتا تركييي  لييكل ةمئوييي درجيية 25درجيية حييرارر الحييوض عيين  السييخان: يجيي  أن ال تقييل  

ة الميياء متحييرك بسييت  قييور دفييع مضييخ ناتركيتييه بجانيي  الفلتيير حيييث  يييتا ان، وعييادرالسييخ

 .الفلتر، واكا يساعا على تسريع توزيع الماء الساخن على الحوض

 يته  ث الماء إذا تياوض بالغتار، وتلوها تمأل الحرمل والحصى، الحصى يج  اسلها ألنال 

سيييا  10األعليييى  سيييا، والحيييا 5األدنيييى  عهيييا بالحيييارر مييين دون اسيييل، وارتفافوقهيييا متاشييي

 .جاا لألسماك لألحواض الصغيرر. واي مهمة

 يمكن وضع وضع من  ر  مختو الايكور أو حس   ل  الزبونا ديكور الحوض فيمأ ،

نتاتا  ، و ال، والصخور التركانية، واإلسفنج التحرراال طناعي األحجار، و المرجان

 .ةالمائي

 الحوض السمكي في الشكل المواليويمكن توضيح مكونا  

 (:مكونا  األحواض السمكية7-2شكل رقا)  

 

 بادر خالا، مرجع سابق. المصدر:
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 في الجاول الموالي نقوم بدرض األشكال واألحجام لألحواض التي سيتا تصنيدهاو

 أشكال وأحجام األحواض  (:15-2جاول رقا)

 األشكال الحجا

 

 

 

 

 

 

 

  غيرر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 متوسطة
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 كتيرر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : من إعااد الطال المصدر
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  : كمية المواد االولية المستعملة في اإلنتاجرابعا

 األسماكالكميا  المستدملة إلنتاج  - أ

 يتا شراءاا قتل سنة من انطالق المشروع ريخ(األسماك الكتيرر)مستدار للتف -

 التي سيتا شرائها  المستدار للتفريخ كمية األسماك (:16-2جاول رقا)

 جانفي األشهر

الكمييييية 

مقيييييارر 

 بالوحار

60 

السييييدر

 بـ دج

12000 

القيمييييية

 بـ دج

720000 

 .دينمن إعااد الطال  حس  المدلوما  المقامة من أحا المور المصدر:               

 

 مار بياار التيضياء جزائير الدا يمةفيي واد سي مزرعية اإلخيور عريتيي لموردبياا االتصيال تي إذ يتا شراء اكه األسماك من  ر  المزارع المربيية لألسيماك   

   وكميا  المواد المغكية واي موضحة في الجاول الموالي : حيث تا التدر  على األسدار،
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 خالل السنة األولى لألسماك غكيةالم كميا  المواد (:17-2جاول رقا)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .ء ذاتي بالنستة لألسماك الكتيررتكون اكه الكميا  في السنة األولى فقط من اإلنتاج وبدا ذل  يكون اال  الغكا

 

 

 

 

 

 

 

 

 12 11 10 1 8 7 6 5 4 3 2 1 األشهر

الكمييييية 

مقييييارر 

 بـ كغ

150

0 

1500 1500 1000 1000 1000 500 500 500 250

0 

250 250 

السييييدر 

 دج

60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 

القيمييييية 

 دج

900

00 

9000

0 

9000

0 

6000

0 

6000

0 

6000

0 

3000

0 

3000

0 

3000

0 

150

00 

1500

0 

1500

0 

585000 
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 الكميا  المستدملة لصناعة األحواض(:يوضح 18-2جاول رقا ) - ب

 

 الزجاج الخا  باألحواض -

 

 

 

 

 اإلكسسوار والملحقا  -

 

 

 

 

 

 

 

               

 

 

 12 11 10 1 8 7 6 5 4 3 2 1 األشهر

الكميييييية 

مقييييييارر 

بـا
2 

50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 

السيييييدر 

 دج

500 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 

القيمة 

 دج

250

00 

250

00 

250

00 

250

00 

250

00 

250

00 

250

00 

250

00 

250

00 

250

00 

25000 25000 300000 

 12 11 10 1 8 7 6 5 4 3 2 1 األشهر
الكمية 

مقارر 

 بالوحار

300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 

متوسط 

السدر 

 دج

150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 

القيمة 

 دج
450

00 

450

00 

450

00 

450

00 

450

00 

450

00 

450

00 

450

00 

450

00 

450

00 

45000 45000 540000 



 شروع تربية أسماك الزينةالفصل الثاني                        مخطط األعمال لم

 

 67 

 .من إعااد الطال  المصدر: 

 

 : الطاقة االنتا ية للمشروعخامسا

 الطاقة اإلنتاجية لألسماك:(:11-2جاول رقا )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ر  مهناس مختو بتربية المائيا  من إعااد الطال  حس  المدلوما  المقامة من در:المص

 12 11 10 1 8 7 6 5 4 3 2 1 األشهر

 الكمية

 المنتجة

مقارر 

 بالوحار

200

00 

110

00 

180

00 

165

00 

150

00 

135

00 

120

00 

105

00 

900

0 

750

0 

600

0 

400

0 

الكمية 

المقارر 

بيدها 

في 

 الشهر

100

0 

100

0 

100

0 

150

0 

150

0 

150

0 

150

0 

150

0 

150

0 

150

0 

150

0 

150

0 

متوسط 

السدر 

 دج

550 550 550 550 550 550 550 550 550 550 550 550 

القيمة 

 دج

550

000 

550

000 

550

000 

825

000 

825

000 

825

000 

825

000 

825

000 

825

000 

825

000 

825

000 

825

000 

1075000 



 شروع تربية أسماك الزينةالفصل الثاني                        مخطط األعمال لم

 

 68 

   نتحاث عن األلوان اايا أسماك عالية الجودر وانالمهناس المختو بتربية المائيا  يقوم بدملية التخصي  اال طناعي لتق  

 الطاقة اإلنتاجية لألحواض: (: 20-2جاول رقا )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 من إعااد الطال  على ضوء الاراسة السوقية المصدر:

 

 

 

 

 

 

 

 12 11 10 1 8 7 6 5 4 3 2 1 األشهر

الكمية 

مقارر 

 بالوحار

400 400 400 600 600 600 600 600 600 600 600 600 

متوسط 

السدر 

 دج

180

0 

180

0 

180

0 

1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 

القيمة 

 دج

720

000 

720

000 

720

000 

1080

000 

1080

000 

1080

000 

1080

000 

1080

000 

1080

000 

1080

000 

1080

000 

1080

000 
11880000 
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  المبحث الثالث: المخطط المالي لمشروع  تربية أسماك الزينة       

كا المتحث كل من يدتتر  المخطط المالي من ااا المخططا  المكونة لمخطط األعمال العتتاره يقام الجاول المالية للمشروع، حيث تنولنا في ا

 تكاليف المشروع ومكونا  المخطط المالي.

 المطلب األول: تكاليف المشروع

 تا تحايا تكاليف المشروع على أساس ان تمويل المشروع  سيكون ذاتي أر من  ر   اح  المشروع.    

 أوال: قيمة االستثمار: نجااا متينة في الجاول التالي:

 ر(: قيمة االستثما21-2جاول رقا ) 

 المتلغ ''دج'' نوع االستثمار

 13250000 رأس مال الدامل

 10700000 متاني

 3000000 أراضي

 110000 مصاريف أخرل 

 2202000 مداا  وتجهيزا 

 30142000 المجموع

 03 رقاحق بناءا على المل من إعااد الطال  المصدر:                                         

  مصاريف لتسايا حقوق الموبق والتسجيل على مستول الغرفة التجارية، فتح حساب في التن  ، تكاليف اإلنشاء مصاريف أخرل: واي

 القانوني،...(. 

 ا ألجور، التي قارنااالرأس المال الدامل: وتتمثل قيمة رأس المال الدامل في النقاية السائلة التي تكفي لمقابلة تكاليف مختلفة مثل التكاليف اإلنتاجية وا

 .األولى من بااية النشا   في بااية السنة
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 مداا  وتجهيزا  اي مجموع األال  والمداا  الخا ة بالنشا ين 

 

 ثانيا: تكاليف التشغيل السنوية:

 .ى لسنة األوليج  على القائا بالاراسة بتحايا التكاليف الخا ة بالتشغيل، الجاول التالي يوضح التكاليف التشغيلية السنوية التقايرية  ل

 (2018)الك السنة المالية هاست(: 23-2جاول رقا )

 2018 التيان

 2145000 تكاليف المواد األولية

 

 4248000 أعتاء المستخامين

 500000 مشتريا  أخرل

 400000 التخفيضا  والحسوما  المتحصل عليها

 300000 الصيانة والتصليحا 

 100000 الداملون الخارجيين عن المؤسسة

 150000 اإلشهار

 200000 التنقال  والمهما  واإلستقتال 

 35950000 المجموع

 05رقا بناءا على الملحق  من إعااد الطال  المصدر:                                                 
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 لقا تا االعتماد على  ريقة القسط الثابت في حساب اإلاتالكا  : اإلهتالكات 

 

 ك وسائل اإلنتاج(: إاتال24-2جاول رقا )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المصار: من إعااد الطال 

 

قسط اإلاتالك  نستة اإلاتالك الدمر اإلنتاجي تكلفة الشراء نوع االستثمار

 السنور ''دج''

 160000 %20 5 800000 شاحنة

 24000 %20 5 120000 فيلتر اواء

 3000 %20 5 15000 سخان

 800 %20 5 4000 محرار

 1000 %20 5 5000 ميزان الكتروني

تجهيزا  

 مدرض

100000 5 20% 20000 

 16500 %33.33 3 50000 تجهيزا  مكت 

 16800 %20 5 84000 أجهزر كمتيوتر

 1200 %20 5 6000 مساس سيلكون

 34000 %20 5 170000 تجهيزا  اخرل

 277300 المجموع
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 المخطط الشهرر للمتيدا  خالل السنة األولى ثالثا:

 (المخ25-2جاول رقا:) خالل السنة  األولىاألسماك  لمتيدا  طط الشهرر 

 

 

 

 

 

 

 

 

 من اعااد الطال  المصدر:                   

 

 

 

 12 11 10 1 8 7 6 5 4 3 2 1 األشهر

الكمية 

المقارر 

بيدها 

في 

 الشهر

100

0 

100

0 

100

0 

150

0 

150

0 

150

0 

150

0 

150

0 

150

0 

150

0 

150

0 

150

0 

متوسط 

السدر 

 دج

550 550 550 550 550 550 550 550 550 550 550 550 

 القيمة

 دج

550

000 

550

000 

550

000 

825

000 

825

000 

825

000 

825

000 

825

000 

825

000 

825

000 

825

000 

825

000 
9075000 
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 (المخطط الشهرر لمتيدا  األحواض خالل السنة األولى26-2جاول رقا:) 

 

 

 

 

 

         

 

 

 من اعااد الطال  المصدر:              

 .متيدا  األحواض + جمالي المتيدا  =متيدا  أسماك الزينةا

 دج20955000 قار  متيدا  المشروع بـ 

 

 

 

 12 11 10 1 8 7 6 5 4 3 2 1 األشهر

الكمية 

ر مقار

 بالوحار

400 400 400 600 600 600 600 600 600 600 600 600 

متوسط 

السدر 

 دج

180

0 

180

0 

180

0 

1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 

القيمة 

 دج

720

000 

720

000 

720

000 

1080

000 

1080

000 

1080

000 

1080

000 

1080

000 

1080

000 

1080

000 

1080

000 

1080

000 
11880000 
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 زنقيمة اإلنتاج المخ رابعا:

 ي بااية السنة ويتائ في االنخفاض تاريجيا.فالمشروع  يدتما على متيداته من المخزون الكر يكون مرتفع فاإلنتاج المخزن يكون فقط في األسماك 

 2018-12-31في  : قيمة اإلنتاج المخزن (27-2جاول )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : من إعااد الطال المصدر                     

 

 12 11 10 1 8 7 6 5 4 3 2 1 األشهر

الكمية مقارر 

 بالوحار
20000 190

00 

180

00 

165

00 

1500

0 

135

00 

12000 1050

0 

9000 7500 6000 4500 

متوسط سدر  

 التكلفة )دج(
180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 

إجمالي التكلفة 

 )دج(
3600000 

 

-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 810000  
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 المطلب الثاني: مكونات المخطط المالي

 أوال: الميزانية االفتتاحية

 . شروعلم 01/01/2018سنة (: الميزانية االفتتاحية ل28-2جاول رقا )

 BADI AQAICULTUR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

05-04ر: من اعااد الطال  بناءا على الملحق رقا المصا 

 المتالغ ''دج'' الخصوم المتالغ ''دج'' األ ول

 تثتيتا  مدنوية

 اراضي

 متاني

 تثتيتا  عينية اخرل

 تثتيتا  يجرل انجازااا

 مخزونا  ومنتجا  قيا اإلنجاز

 الضرائ  وماشابهها

 األموال المو فة واأل ول مالية الجارية األخرل

 الخزينة

 

150000 

3000000 

10700000 

1945000 

2202000 

3600000 

400000 

3145000 

5000000 

 راس مال تا ا ااره

 راس مال اير مستدان به

 

 

 

25142000 

5000000 

 المجموع الدام لأل ول

 

 

30142000  30142000 
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  2018 -2019-2020النتائج دول حسابات  ثانيا:   

يمكن من خالل اكا الجاول  يمكن التدر  على كل من نتائج السنة المالية، استهالك السنة المالية، 

 القيمة المضافة لالستغالل،  افي النتيجة المالية . 

 جاول حسابا  النتائج (:21-2جاول رقا )      

  

 (05من اعااد الطال  باالعتماد على الملحق رقا ) المصدر:                     

 

 

 2020 2019 2018 التيان

 امة والمصندةمن المنتوجا  الت المتيدا 

 التخفيضا  والتنزيال 

20955000 

3143250 

22421850 

3363277 

23991379 

3598706 

رقا األعمال الصافي من التخفيضا  

 والتنزيال 

17811750 19058573 20392673 

 700569 753300 810000 اإلنتاج المخزن

I. 19692104 19811873 18621750 (1ج السنة المالية)ئنتا 

 ليةالمواد األو

 مشتريا  أخرل

التخفيضا  والتنزيال  المتحصل عليها من 

 المشتريا 

 الخاما  الخارجية 

 الصيانة والتصليحا  والرعاية

 الداملون الخارجيين عن المؤسسة

 أجور الوسطاء واألتداب

 اإلشهار

 التنقال  والمهما  واالستقتاال 

2145000 

500000 

40000 

 

 

300000 

100000 

80000 

150000 

200000 

1072500 

508500 

2000 

 

 

150000 

450000 

85600 

80000 

214000 

1072500 

508500 

2000 

 

 

100000 

450000 

85600 

80000 

214000 

II. (2استهالك السنة المالية) 2512600 2562600 3595000 

III. 17179504 17249273 15106750 2+1القيمة المضافة لإلستغالل 

 5199552 4332960 4248000 أعتاء المستخامين

IV.11979952 12916313 10858750 إجمالي فائل االستغالل 

 812300 812300 812300 مخصصا  اإلاتالك

V.11167652 12104013 10046450 النتيجة الدمالتية 

VI. 11167652 12104013 10046450 النتيجة الدادية 

 781736 847280 703251 الضرائ  الواج  دفدها من النتائج

VII. 10385916 11256733 1343118 مالية افي نتيجة السنة ال 
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  سنويا. %07المتيدا  تزداد بقيمة 

  سنويا. %07بقيمة  ينخفلاإلنتاج المخزن 

 إعتمادا على النس  المدتمار من  ر  وكاال  الاعا سنويا %2أجور الدمال تزداد بـ. 

  انية.من السنة الث%50المواد األولية تنخفل بنستة 

  ضرائ  الجزافية الوحيارIFU 7 %  من السنة األولى ابتااءتافع . 

 

 الميزانية الختامية ثالثا:

 31/12/2018(: الميزانية الختامية لسنة 30-2جاول رقا )

 المتالغ إجمالية األ ول 

 ''دج

إاتالك 

 المؤونا 

 المتلغ الصافي

 ''دج''

 المتالغ  الخصوم 

 ''دج''

 تثتيتا  عينية

 أراضي

 متاني

تثتيتا  يجرل 

 انجازااا

 مداا  مكت 

 مخزونا 

 الصناوق-

 

 

3000000 

10700000 

2152000 

 

50000 

810000 

6556501 

 

--------- 

535000 

260800 

 

16500 

--------- 

 

3000000 

10165000 

1891200 

 

33500 

810000 

6556501 

 رأسمال الخا 

 

 

 

 الاورر نتيجة

13113003 

 

 

 

1343118 
 

 

(04-03من اعااد الطال  باالعتماد على الملحق رقا ) المصدر:         

 

 22456201 المجموع 22456201،5 812300 23268501 المجموع
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 رابعا: فترة اإلسترداد

 :من خالل التافقا  النقاية الصافية نستنتج أن فترر استرداد رأس المال كالتالي 

 مار المتائي / متوسط  افي التافقا  النقاية السنوية فترر االسترداد = االستث                      

 سنوا  3حيث: متوسط  افي التافقا  النقاية السنوية = مجموع  افي التافقا  النقاية / 

                                             =67368229 /3 =22456076 

 1,3= 22456076/ 30142000ومنه: فترر االسترداد = 

 اد رأس المال خالل سنة وبالبة اشهريتا استرد

 (نقطة التعادل)خامسا: عتبة المردودية 

 تمثل عتتة المردودية ما يلي: 

التكلفة  عتتة المردودية بالوحاا =  التكاليف الثابتة / سدر التيع المتوقع 

 المتغيرر للوحار

 4231508 التكلفة المتغيرر

 7140000 التكلفة الثابتة

ر للوحار = التكلفة المتغيرر اإلجمالية / الكمية التكلفة المتغير

 المنتجة

 عتتة المردودية بالوحاا 

0.53 

6107,77 

 

توضح عتتة المردودية النقطة التي تتساول فيها اإليرادا  مع التكاليف، حيث يتاأ المشروع بدا 

 اكه النقطة بتحقيق األرباح.
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 خالصة الفصل

ضحنا شيئا من الغموض من خالل توضيح اإلجراءا  في ختام اكا الجزء نكون قا و

مختلف الجوان  التي  وككل  ،شروع تربية أسماك الزينةالمتتدة في مخطط االعمال الخا  بم

يتطلتها المخطط من الاراسة التنظيمية والسوقية، الى اعااد المخطط االنتاجي وككل  توقع رقا 

ير تو لنا الى االامية التي يلدتها مخطط االعمال من خالل المدطيا  المتوفرر، وفي االخ

 .االعمال في انشاء مؤسسة من اجل التدر  على النجاح او الفشل

  



 

 

 

 

 

 

 

  

 

 الخاتمة العامة
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 خاتمة عامة

فييض ءييا  مييا تكييال وم يي  خطكيياع ال مو ييا خاعميياع يييا اآخ  خكيي لخت ف ة  مييل   عا  يية طمييا فييض 

خطمؤك ييةف فدفييا ف ييا خطالخكيية خط  يياوك ة  خطالخكيية ختن ام ييةف  خط دة م ييةف  خطالخكيية خطماط ييةف    يية 

 خطاصاع خطى خاياخف خطمو  ة م  خالع خطماخلآ خطم احة  خطاكائل خطم  وامة.

 عل ا فإل إعاخآ  تدف ذ مو ا خاعماع كاخ  تعلق خامل  إنشيا  مؤك ية ماويا  ا  إآخياع مملية 

ميي  خط عيياوالت خط دة م يية  اطد ييسة طلمؤك يية خطكائمييةف و  لييت عييا   ييلخلخت ت ا يي  علييى مييا  آ يية 

عل ها  اطد سة طاءع ة خط اقف خطمداف ةف خطز يائ ...خط   اضءيافة خطيى إم ان يات  خطمعلامات خطم حصل

 خطمؤك ة خطسشلوة  خطماآوة.

مو يا ختعمياع ييا  ة كية تلويي   لوكية خل   عا معاطف دا طمو ل  ماخنت خطماءاع تس   طدا 

مضييسا ة  اكييائل عمل يية ختكيي لخت ف ة خط ييض كيي  سعها خطمؤك يية خ   اعييب خطمشييل عف طسلييا  اييياخف 

 شلوة  تكد ة  ماط ة محاآ ف ح ب و اعا على خط دسؤ  ما وم ي  ال وحككيا خطمشيل ع مي  نفيابف  وسي   

خح ميياتت نفيياب يييذخ خطمشييل ع فييض حييا آ مفماعيية ميي  خطس انييات  خاكيياط ت خط ييض ت سيي  فييض خمييلخ  

 خطالخكة.

  

 نتائج الدراسة

 س ك ة خط اط ة:تاصلدا م  خالع  حثدا خطى خطد ائج خطدةلوة  خط  

 :خطد ائج خطدةلوة 

  خطم ال ختك لخت فض كاخ  تعلق خامل  ساخوة خطدشيا   تاءحإل مو ا خاعماع يا  ة كة

ا  اةدا  ح ا  خطمشل عف يذخ م  مهة  م  مهة اخل  تاص ل يذخ خطم ال ختك لخت فض طمو لي  

  زواآ  ةك هم فض خطمشل ع. همإ داعخا لخف ختخذ  )اصحاب خطمصاطح(ف م  امل 

 .مو ا خاعماع طا ايم ة  س ل ف فها واءح طدا ما  نفاب ا  فشل خطمشل ع 

  خطمشل ع م  خطف ل  ح ى خط ف  ا على الض خطاخ  . مو ا خاعماعوالس 

 .و اعا مو ا ختعماع على خط علف على خطفهات خطمماطة طلمشل ع 

 ايم ن ائج خطمحا ل خطلئ   ة طمو ا خاعماع: م 

  وع سل خطمو ا خط  اوكض م  ايم خطفاخنت فض مو ا خاعماعف  ذطك طد  فة خط   ل خط س يل

 .خطمد فات فض م اع  اذ خق خطم  هل    طصاطح

   وعا خطمو ا خضن امض خطل  ز  فيض خطمؤك يةف فهيا  كي لة خطمؤك ية فيض إنشيا  خطك مية مي

 خطعاخمل خطماآوة  خطسشلوة فض خطعمل ة خطوام ة.خالع خك ثمال 

  خطمؤك ات  تحل ل خنحلخفاتها. خك ملخلوةخطمو ا خطماطض طا آ ل فعاع فض ءمال 
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 خطد ائج خط  س ك ة: 

 خط  ياوك ة  خضن ام ية  ة عا إنفاز مو ا خاعماع طلمشل ع  خطيذ  تضيم  خطالخكية خط دة م ي

 :ال  خطالخكة خطماط ة تاصلدا إطى

 خطمشل ع ذ  ملآ آوة خ  صاآوة 

 )...خخ الف مو ا خاعماع م  مؤك ة إطى اخل  ) ح ت نشا ها فحفمهاف 

  مشل ع مشا ا على خطم  ا  خطفها  عال  ماآ مشل ع تل  ة اكماك خطزودة ا. 

 

 التوصيات

 .ت ه ل عمل ة خطحصاع على  ل ض ح ب ومثل يذخ ا سل عائق 

  خطفزخئل م ز  تداف  ة مكالنية مي  خطسلياخل ختخيل ف  خطعميل خطسحب ع  انش ة خ  صاآوة تملك ف ها

على تشف عها  ت اوليا  ت و ل خطماخلآ خطماط ية خطالزمية طهياف ح يى ت تضي   خطمياخلآ فيض   اعيات 

 غ ل مل حة.

   شل ع  سل تدف ذه.مآط ل و اعا خطم  ثمل فض ختساع خطالخكات خطاخمت خطك ال  ها على خطتاف ل 

 آعييم ةكافيية خطمسيياآل   خطحييب علييى خط ف  ييل فييض عمييل طييا  خطم يي ثملو  ف   كا تت ييةخطم تعميي م خطثكافيية

 خطم  كسل.

   ءل ل  إنشا  م اتت خاصة تكيال  إعياخآ مو يا خاعمياعف  تح يا  عليى مو صي   فيض مم ي

 خطمفاتت.

 

 إحصائ ات فض مم   خطمفاتت خط ض ت ياعا عليى خطالخكية فيض إعياخآ  على خطه ئات خطعمام ة خطك ال 

 مو ا خاعماع. 

 .وفت إعاخآ آ لخت تالوس ة اصحاب خطمشالو    حصاطهم على شهاآ  خط أي ل 

 ت خطص  ل    خطم اك ة فض خطمعالض.ت ه ل مشال ة خطمؤك ا 

 افاق الدراسة

  ط ل  ة خاكماك ختك هال  ةإعاخآ مو ا خاعماع. 

 طصداعة احاخض خاصة  ألء ة خطسداوات إعاخآ مو ا خاعماع. 

 طم عم آخخل نفق مائض إعاخآ مو ا خاعماع. 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مة المراجعـــــقائ
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 الكتب بالعربية

، دار صفاء للنشر التسويق)مدخل نظري وكمي( استراتيجياتإياد عبد الفتاح النسور،  -1

  .2112، عمان، األردن، 1والتوزيع، ط

 1للنشر و التوزيع و الطباعة ط، دار الميسرة الريادة و إدارة األعمالبالل خلف سكارنة،   -2

  . 2112األردن 

دار  إدارة االنتاج في المنشئات الخدمية والصناعية )مدخل تحليلي(،بن عنتر عبد الرحمان،   -3

 .2111، االردن، 1اليازوري العلمية للنشر والتوزيع، ط

األردن،  ، دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع،استراتيجيات التسويقثامر ياسر البكري،   -4

2112.  
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(: 10ملحق رقم )       
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(: استمارة االستبيان 12قم)  

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة محمد خيضر _بسكرة_

 العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير كلية

 قسم علوم  التسيير               تخصص: مقاوالتية                        سنة ثانية ماستر

 استــــبيـــــان

 

 سيدي)ة(:

في إطار تحضير مذّكرة التخّرج المدرجة ضمن متطلبات الحصول على شهادة  الماستر 

مأل هذه االستمارة، إّن مساهمتك في اإلجابة  مقاوالتية نريد منك سيدي)ة( التعاون معنا في

مّكننا من الرؤيا الواضحة لموضوعنا، والوصول إلى يالموضوعية على هذ االستبيان، سوف 

إجابات لمختلف تساؤالتنا للتعرف على طلباتكم و تحقيق رغباتكم و نوع الخدمة التي تريدونها ، 

 يّة التاّمة لإلجابات، وعدم تحديد المجيبين. كما نحيطكم علما سيّدي)ة( بأنّنا سوف نضمن السر

 تقبلوا منّا سيّدي)ة( كل معالي االحترام والتقدير 

 منصوري رقية                                                 الطالب: بادي بومدين  األستاذة المشرفة:

 

 

 

 

 

 

 ( أمام اإلجابة المناسبة.xمالحظة: يرجى وضع عالمة )
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 معلومات عن الشخص المعني:. 1

 

 

 الجنس:    ذكر                أنثى            1.1 

 

 

 الفئة: األفراد       نقاط البيع        أصحاب المقاهي والمطاعم           أصحاب الفنادق            1.1

 .معلومات عن المشروع:1

    ما رأيك في فكرة تربية أسماك الزينة؟ 

 جيدة                  مقبولة                مرفوضة        

  اسماك 8أسماك             اكثر من  8الى  4أسماك او أقل               من  4  

 ه األسماك ؟يمكن أن تقدمه مقابل هذ الذيهو السعر  ما 

 دج144دج                     854دج                             454

 هو حجم األحواض الذي تفضل ؟  ما 

 صغير                       متوسط                          كبير                  

 ما رايك بسعر األسماك واألحواض في السوق 

 مرتفع            متوسط                                منخفض             

أو نقاط تود مشاركتنا  هل لديك أي استفسار

 ............................................................................بها؟
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(: الميزانية )األصل(13ملحق رقم)  
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(: الميزانة )الخصوم(14ملحق رقم)  



 المالحق

 

(:حسابات النتائ15ملحق رقم)  
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