
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 الجزائرية الديمقراطية الشعبيةلجمهورية ا

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة محمد خيضر بسكرة

 كلية العلوم االقتصادية، التجارية وعلوم التسيير 

 

 حول المقاوالتية ةلثثاالاأليام العلمية الدولية  ينظمان

 بعنوان 

 المقاوالتيةحول  الثانية الدولية العلمية األيام

 التنفيذ و اإلعداد الفكرة: األعمال مخطط وحدود فرص
 2012 أفريل 17/18/19

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بعث مخطط األعمال التفاعلي آلية فعالة لمرافقة عمليات 
 شروعات الصغيرة والمتوسطةالم

 
 أ/ شوقي جباري :االسم و اللقب 

 أستاذ مساعد "أ" :الرتبة العلمية 
 Chaouki_dj@yahoo.com : البريد االلكتروني

 7944996550 :رقم الهاتف 
 جامعة أم البواقي :الجامعة 

 

 
 أ/ شرقي خليل  :االسم و اللقب 

 أستاذ مساعد "ب" :الرتبة العلمية 
 khalil_reo@yahoo.fr البريد االلكتروني:

 6615978540 :رقم الهاتف 
 جامعة أم البواقي الجامعة :



 2012 أفريل 17/18/19ذ التنفي و اإلعداد الفكرة: األعمال مخطط وحدود فرصحول المقاوالتية بعنوان : لثة ثاالالعلمية الدولية  األيام      

 

 بعث المشروعات الصغيرة والمتوسطةمخطط األعمال التفاعلي آلية فعالة لمرافقة عمليات 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

سواء ويرجع ذلك للدور الكبري الالصغرية واملتوسطة أمهية كبرية يف خمتلف الدول املتقدمة والنامية على حد شروعات حتتل امل -
توزيع الدخل واملسامهة يف الذي تلعبه يف تفعيل اسرتاتيجيات النمو، من خالل زيادة فرص التوظيف ومواجهة الفقر والبطالة وإعادة 

 .زيادته

اليف اإلنتاج، ، إال أهنا تواجه العديد من املشاكل والصعوبات كارتفاع تكلصغرية واملتوسطةا شروعاتورغم ما تتمتع به امل
 اليت فقد أظهرت العديد من الدراسات ،، عدم االستفادة من بعض اخلدمات االستشارية والفرص التسويقيةنقص مصادر التمويل

ن قلة خربة إحيث بينت،بدوره يف دفع التنمية شروعاتامل أعدت حول الصعوبات اليت تقف كحجرة عثرة أمام قيام هذا النوع من
أحد أهم األسباب لفشل ،متثل املسريين وعدم قدرهتم على إعداد خمططات مالية وفنية تسهم يف حتقيق اإلدارة الفعالة للمشروع

 .لكثري من املشروعات مبجرد بزوغهاا

لصغرية واملتوسطة التونسية على تقدمي الدعم الفين للمسريين، عملت وزارة الصناعة واملؤسسات اهذه العقبة  سبيل جتاوزويف 
قصد مساعدة  "مخطط األعمال التفاعلي عن بعد"،برنامج على لكرتوين على شبكة االنرتنيت حيتوى امن خالل إنشاء موقع 

 .هاملدراء قليلي اخلربة يف إعداد خمطط أعمال فعال، يرافق صاحب الفكرة ويسمح له بتجسيد مشروع

اعدة املبدعني ، وتبيان دوره يف مسالضوء على خمطط األعمال التفاعليوتأسيسا ملا سبق، جاءت هذه الدراسة بغرض تسليط 
شكل الذي يؤدي إىل تذليل إحدى العقبات الكربى لبعث املشروعات الصغرية ال، وتقدمي الدعم الفين هلم بعلى جتسيد أحالمهم

 .  وسطةواملت

 ، املشروعات الصغرية واملتوسطة، خمطط األعمال، إدارة املشروعات، خمطط األعمال التفاعلي.شروعاتاملالكلمات المفتاحية: 
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- Les petites et moyennes entreprises occupent une grande importance dans les divers pays 

développés et en développement, en raison de son rôle important qu'elles jouent dans le 

développement des stratégies de croissance,  à partir  l'augmentation des possibilités d'emploi, la 

lutte contre la pauvreté et le chômage, la redistribution des revenus et de son augmentation. 

En dépit de ses petites et moyennes entreprises, elles font face de nombreux problèmes et 

difficultés telles que: l'élévation des coûts de production, le manque de sources de financement, la 

non exploitation  de certains services consultatifs et opportunités marketing. De nombreuses études 

préparées sur ses difficultés qui font face contre ce genre de projets et son tour de promouvoir le 

développement, ont montrées que le manque d'expérience des gestionnaires et leur incapacité à 

préparer des plans financiers et techniques contribuent à la gestion efficace du projet, représente 

l'une des raisons les plus importantes de l'échec de nombreux projets. 

Pour surmonter cet obstacle, le Ministère de l'Industrie et des PME de la Tunisie à fournir un 

appui technique aux gestionnaires, par la création d'un site Web sur l'Internet contient le "business 

plan interactif à distance", afin d'aider les gestionnaires inexpérimentés dans la préparation du plan 

de travail efficace, accompagné le propriétaire d'idée et de lui permettre d'incarner son projet. 

Sur la base de ce qui précède, l'objectif de cette étude était de faire la lumière sur le business 

plan interactif, et d'indiquer son rôle en aidant les artistes à incarner leurs rêves, et de fournir un 

appui technique pour eux un chemin qui mène à surmonter les obstacles majeurs pour la création 

de petites et moyennes entreprises. 

 

Mots clés: projets, petites et moyennes entreprises, business plan, gestion de projet, plan d'affaires 

interactif. 
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 ة:ـــمقدمال

يرتبط جناح فع عجلة التنمية االقتصادية، إذ هتتم الدول املتقدمة والنامية باملشروعات الصغرية واملتوسطة نظرا ملكانتها يف د
ومدى قدرهتا على التكيف مع حميط األعمال، ولن يتسىن لباعثيها معرفة مدى جناحها إال من  هذه املشروعات بالتسيري اجليد هلا،

خصائص يبني  أعمالبإعداد خمطط  همردوديتوالتحقق من  الصغري أو املتوسط شروعاملالقيام بعملية التثبت من جدوى خالل 
 .والفنية واملالية االقتصاديةاملشروع 

إن أمهية خمطط األعمال تكمن يف مساعدة الباعث على معرفة إمكانيات وفرص جناح مشروعه، ويبني له االسرتاتيجية اليت 
صغري أو املتوسط سيتبعها يف سبيل حتقيق أهدافه من خالل وسائل بشرية وتقنية ومالية حمددة، وعادة ما يكون باعث املشروع ال

 لصناعةذو خربة تسيرييه حمدودة، وال يتمكن من إعداد خمطط أعمال جيد أو حىت خمطط أعمال بسيط، لذلك عمدت وزارة ا
مخطط وكالة النهوض بالصناعة إىل وضع و مع برنامج حتديث الصناعة  التونسية بالتعاون واملتوسطة الصغرى واملؤسسات والطاقة
مبوقع الوكالة على ذمة الباعثني يف إطار مرافقتهم وتقدمي الدراسات الالزمة هلم، واحلصول على خمطط التفاعلي عن بعد  لاألعما

 اعماهلم بأنفسهم بصفة جمانية دون التنقل إىل مكاتب الدراسات ودفع مصاريف الدراسة.

اعد الباعثني للمشروعات الصغرية واملتوسطة، وعلى هذا األساس تأيت أمهية خمطط األعمال التفاعلي التونسي كوسيلة تس
ملساعدته  ة الباعثالوكالة على ذم اتضعهة اليت خرب لمن اخلدمات اجملانية ل االستفادةعلى اعداد خمططات اعماهلم بصفة سريعة، و 

 د، ومرافقته يف بدء مشروعه.عن بع

وسطة يف التنمية االقتصادية، وكيفية إعداد خمططات وعليه جاءت هذه الورقة البحثية لتبني أمهية املشروعات الصغرى واملت
األعمال املتعلق هبا، وإبراز مزايا خمطط األعمال التفاعلي التونسي ودوره يف مرافقة الباعثني للمشروعات الصغرى واملتوسطة، 

 وكيفية االستفادة من مزاياه يف اجلزائر.

 وملعاجلة موضوع البحث قمنا بتقسيمه إىل ثالثة حماور:

 ؛ماهية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وأهميتها في التنمية االقتصادية -

 االطار المفاهيمي لمخطط األعمال؛ -

 ؛فعالية مخطط األعمال التفاعلي التونسي في إدارة المشروعات الصغيرة والمتوسطة -
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 المبحث األول :
 االقتصادية:ماهية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وأهميتها في التنمية 

الصغرية واملتوسطة وذلك نتيجة للدور  ملشروعاتدول العامل املختلفة وخاصة يف السنوات األخرية با اهتمامتزايد 
املنظمات الدولية املتخصصة ، ومنها منظمة  اهتماميف االقتصاد الوطين . كما تزايد  املؤسساتاالقتصادي اهلام الذي تؤديه هذه 

الصغرية  شروعاتملؤسسات ، بتأهيل وتنمية املالعمل الدولية واليونيدو ومؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدويل وغريها من ا
 واملتوسطة وزيادة قدرهتا على حتقيق املزيد من فرص العمل وخاصة يف الدول النامية .

 لمشروعات الصغيرة والمتوسطة:إشكالية تعريف ا -1

هناك عدة عوامل تتحكم يف إعطاء تعريف موحد للمشروعات الصغرية واملتوسطة، نظرا الختالف أنشطة هذه املشروعات، 
وتباين دورها يف اقتصاديات الدول املتقدمة والدول النامية، وكذا احمليط االقتصادي واالجتماعي والسياسي والتكنولوجي الذي 

ه هذه املشروعات، وميكن إرجاع هذه الصعوبة إىل ثالثة عوامل أساسية تعترب كقيود لوضع تعريف دقيق هلذه تنشط ضمن
 املشروعات:

 1وتتمثل فيما يلي:العوامل االقتصادية: -1.1

وخصوصا بني الدول، فاملشروعات الصغرية واملتوسطة يف الدول الصناعية كالواليات املتحدة اختالف مستويات النمو:  -
كبرية يف الدول النامية كاجلزائر مثال، كما أن شروط النمو االقتصادي واالجتماعي ختتلف من مريكية واليابان وأملانيا تعترب  األ

فرتة إىل أخرى، باإلضافة إىل أن املستوى التكنولوجي حيدد بدوره أحجام  املشروعات االقتصادية ويعكس التفاوت يف 
 مستوى التطور التكنولوجي.

وهو ما يؤثر على أحجام املشروعات ومييزها من فرع إىل آلخر، فاملشروعات اليت تعمل يف نشطة االقتصادية: تنوع اال -
الصناعة غري اليت تعمل يف التجارة أو قطاع اخلدمات أو الزراعة، فالتصنيفات ختتلف من قطاع آلخر حسب احلاجة للعمالة 

عات الصناعية حتتاج إىل أموال ضخمة ويد عاملة مؤهلة ومتخصصة، ورأس املال واملستوى التكنولوجي املستخدم، فاملشرو 
 األمر الذي ال يطرح يف املشروعات التجارية أو اخلدمية وهو ما يزيد من صعوبة حتديد تعريف دقيق.

يؤدي إىل تتمثل يف العملية االنتاجية ومدى تركزها، فكلما كانت مركزة وموحدة يف مصنع واحد فإن ذلك العوامل التقنية: -2.1
كرب حجم املشروع وتوسعه، أما إذا كانت موزعة على العديد من املؤسسات فإن ذلك يؤدي إىل ظهور املشروعات الصغرية 

 واملتوسطة.

تتمثل العوامل السياسية يف مدى اهتمام الدولة باملشروعات الصغرية واملتوسطة، باعتبارها األساس يف  العوامل السياسية: -3.1
 صادية، بالتايل مساعدهتا وتقدمي االعانات هلا وتذليل الصعوبات اليت تعرتض نشاطها.التنمية االقت

 معايير تعريف المشروعات الصغيرة والمتوسطة: -2

هناك جمموعة من املعايري ميكن الرجوع إليها إلعطاء تعريف للمشرعات الصغرية واملتوسطة، منها: حجم العمالة، رقم 
 حصة املؤسسة، طبيعة امللكية وغريها، حيث ميكن تقسيمها إىل معايري كمية وأخرى نوعية:األعمال، حجم رأس املال، 
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تتمثل هذه املعايري يف: حجم العمالة، رقم األعمال، رأس املال، الرتكيب العضوي لرأس املال، قيمة المعايير الكمية:  -1.2
حجم العمالة ومعيار رأس املال املستثمر األكثر استخداما يف  املوجودات، القيمة املضافة، والطاقة املستعملة. حيث يعترب معيار

 تعريف املشروعات الصغرية واملتوسطة:

ميكن تقسيم املشروعات الصغرية واملتوسطة حسب هذا املعيار إىل: مشروعات مصغرة وهي اليت ال يزيد عدد  معيار العمالة: -
خاصة األنشطة احلرفية والتقليدية والتجارية، ومشروعات صغرية  ، حيث جندها يف مجيع اجملاالت االقتصادية10عماهلا عن 

 عامل. 500-10ومتوسطة تضم من 

يستند هذا املعيار إىل عدد من املؤشرات خاصة: رقم األعمال ورأس املال املستثمر، وما يعاب على هذا املعيار معيار المالي: -
م إىل آخر، باإلضافة إىل التأثري الذي ميارسه معدل التضخم على اختالف رأس املال املستثمر واختالف حجم املبيعات من عا

 األموال، فما يعترب مشروع مصغر يف هذه السنة قد يكون متوسط يف سنة أخرى.

 يف البلدان النامية واملتقدمة . الصغرية املؤسسات( لبعض املعايري املستخدمة يف تعريف 1ويشري اجلدول رقم )

 لدى بعض دول العالم الصغيرة المؤسساتالمعايير المستخدمة في تعريف : (1جدول رقم )ال

 رأس المال العمالة الدولة

 الف روبية 500 25اقل من  ماليزيا

 ألف جنيه 100 35 مصر

 - 49 أملانيا

 الف دوالر 250 50اقل من  سنغافورة

 دوالرألف  200 - اإلكوادور

 ألف دوالر 28 100 اليابان

 مليون دوالر 9 اقل من 250 أمريكا

 اقل من مليون دوالر 200 بريطانيا

 الف روبية 500اقل من  100 اهلند

 الف دوالر 86اقل من  30 السودان

 مت إعداد اجلدول استنادا إىل::  المصدر

 22ص ،م1987، اخلرطوم ،الصناعات الصغيرة في السودانيوسف طه وآخرون ، -
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 45، ليبيا ،مؤسسة شباب اجلامعة، ص:ودورها في التنميةالصناعات الصغيرة  السيد فتحي،-

واليت من بينها استقاللية االدارة والعمل، فاملدير هو املالك وهو الذي يتخذ القرارات داخل املشروع المعايير النوعية:  -2.2
ملعيار القانوين، حيث إنه طبقا ويطلق على هذا املعيار اسم ا 2ويتحمل كامل املسؤولية فما خيص التزامات املشروع جتاه الغري،

للشكل القانوين يتحدد حجم رأس املال املستثمر وطرق متويله، وغالبا ما تكون شركات األموال أكرب حجما من شركات 
وكذلك جند معيار امللكية، فغالبا ما تكون ملكية املشروعات الصغرية واملتوسطة تابعة للقطاع اخلاص، وتكون على 3األشخاص، 
 وعات أو شركات أموال.شكل مشر 

وتتميز املعايري املستخدمة يف حتديد تعريف دقيق للمشروعات الصغرية واملتوسطة بأهنا أمر نسيب، وختتلف من بلد إىل آخر، 
وجند أن أغلبية الدول تعتمد يف تعريفها للمشروعات الصغرية واملتوسطة على معايري حجم العمالة، قيمة املوجودات، وحجم 

 4املبيعات. 

 المشروعات الصغيرة والمتوسطة: فتعاري -3

ختتلف تعاريف املشروعات الصغرية واملتوسطة من بلد إىل آخر، ومن منظمة إىل أخرى على حسب املعيار املعتمد يف 
 التعريف، وفما يلي بعض  التعاريف املعتمدة:

،  ويرتكز هذا 1996حدد التعريف املعتمد بالنسبة للمشروعات الصغرية واملتوسطة سنة  تعريف االتحاد األوروبي: -1.3
التعريف على ثالثة أبعاد: عدد املستخدمني، رقم األعمال أو امليزانية السنوية، درجة استقاللية املؤسسة، حيث عرف املشروعات 

 5الصغرية واملتوسطة كما يلي:

 جراء؛أ 10يشغل أقل من  المشروع المصغر: -

أجريا، وينجز رقم أعمال سنوي ال يتجاوز  50هو الذي يتوافق مع معايري االستقاللية ويشغل أقل من  المشروع الصغير: -
 ماليني أورو. 5ماليني أورو، أو ال تتعدى ميزانيته السنوية   7

جاوز رقم أعماله السنوي عامل وال يت 250هو الذي يتوافق مع معايري االستقاللية، ويشغل أقل من  المشروع المتوسط: -
 مليون أورو. 27مليون أورو، أو ال تتعدى ميزانيته السنوية  40

تعرف منظمة العمل الدولية املشروعات الصغرية بأهنا: " وحدات صغرية احلجم جدا تنتج  منظمة العمل الدولية:تعريف  -2.3
ص يف املناطق احلضرية يف الدول النامية، وبعضها يعتمد وتوزع سلعا وخدمات، وتتألف من منتجني مستقلني يعملون حلساهبم اخلا

على العمل من داخل العائلة وبعضها قد يستأجر عماال أو حرفيني، ومعظمهم يعمل برأس مال ثابت صغري جدا وتستخدم 
ري كفاءات ذات مستوى منخفض، وعادة ما تكون مداخيله غري منتظمة وتوفر فرص عمل غري مستقرة وتدخل ضمن القطاع غ

 . 6الرمسي وهي غري مسجلة وال تتوافر عنها بيانات يف اإلحصائيات الرمسية"

عرفت جلنة األمم املتحدة للتنمية الصناعية املشروعات الصغرية يف الدول تعريف لجنة األمم المتحدة للتنمية الصناعية:  -3.3
 7عامال.  99إىل  20ملتوسطة فهي اليت يعمل هبا من عامال، أما ا 19إىل  15النامية بأهنا تلك املشروعات اليت يعمل هبا من 
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اعتمد احتاد بلدان جنوب شرق آسيا على معيار العمالة كمعيار أساسي تعريف اتحاد بلدان جنوب شرق آسيا:  -4.3
 8لتحديد مفهوم املشروعات الصغرية واملتوسطة، حيث قدم التعريف التايل: 

 وحرفية؛ عمال ...... مشروعات عائلية 09إىل  01من  -

 عامل ...... مشروعات صغرية؛ 49إىل  10من  -

 عامل ...... مشروعات متوسطة؛ 99إىل  50من  -

 عامل ...... مشروعات كبرية. 100أكثر من  -

يبني اجلدول املوايل تعريف املشروعات املصغرة والصغرية  تعريف المشروع الجزائري للمشروعات الصغيرة والمتوسطة: -5.3
 واملتوسطة حسب املشروع اجلزائري للمشروعات الصغرية واملتوسطة:

 معايير التمييز بين حجم المشروعات في الجزائر  (:2الجدول رقم )

الصنف              
 المعايير

عدد العمال 
 )عامل(

 )مليون دج(الحصيلة السنوية  رقم األعمال السنوي

 10أقل من  مليون دج 20أقل من  09إىل  01من  مشروع مصغر

 100أقل من  مليون دج 200أقل من  49إىل  10من  مشروع صغير

 500إىل  100من  مليار دج 02مليون إىل  200من  250إىل  50من  مشروع متوسط

ص ، 2001، وزارة املؤسسات الصغرية واملتوسطة، اجلزائر، القانون التوجيهي لترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المصدر:
 .9-8: ص

 خصائص المشروعات الصغيرة والمتوسطة : -4

 9املشروعات الصغرية واملتوسطة يف النقاط التالية :ميكن إجياز أهم اخلصائص اليت تتميز هبا  

مقارنة مع املشروعات الكبرية , و هذه اخلاصية اخنفاض االحتياجات املالية )رأس املال املستثمر( لتمويل هذه املشروعات  -
 .شجعت أصحاب املدخرات القليلة واملتوسطة إىل  اللجوء إىل إقامة مثل هذه املشاريع دون مشاركة مع اآلخرين

ين هذا يع .امللكية الفردية أو العائلية أو لعدد حمدود من األفراد هلذه املشروعات يسبب اخنفاض رأس املال املستثمر فيها  -
استقاللية اإلدارة هلذه املشروعات , ألن معظم هذه املشروعات يكون مديرها صاحب املشروع , أي القرار  هو بيد صاحب 

 .وعليه ميكن لصاحب املشروع استقطاب وإرضاء وكسب العديد من األيدي العاملة والزبائن  .املشروع

افظات واألقاليم , و هذا االنتشار الواسع ساعد على قدرة هذه املشاريع على االنتشار الواسع بني املناطق واحمل -
التنمية املتوازنة جغرافياً بني خمتلف األقاليم واحملافظات وقلص أوجه التفاوت يف توزيع الدخل والثروة بني املناطق , 

 .وساهم يف إعادة التوزيع السكاين للدولة 
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املشروعات الصغرية واملتوسطة تلعب دوراً هاماً يف التخفيف من حدة البطالة وخاصة يف الدول النامية , وذلك من خالل  -
 .استيعاهبا  أعداداً كبرية من األيدي العاملة , وخاصة من الشباب واأليدي العاملة غري املاهرة 

ها هذه املشروعات إذا ما قورنت بكلفة املشروعات الكبرية , اخنفاض التكلفة للبنية األساسية , وقلة املساحة اليت حتتاج -
وخاصة تكاليف فرص العمل يف هذه املشروعات , وتكاليف التخزين لإلنتاج )يسبب اخنفاض حجم اإلنتاج ( وغريها من 

 التكاليف 

 .املشروعات الصغرية واملتوسطة , مغذية ومكملة للصناعات الكبرية  -

اج املشروعات  الصغرية واملتوسطة على إنتاج سلعة أو خدمة واحدة , ويف  أغلب األحيان يف معظم األحيان يقتصر إنت -
تكون كمية هذه السلع واخلدمات متواضعة , مما يعرض املشروع ملخاطر الكساد وخماطر وجود بدائل هلذه السلع واخلدمات 

 اليت ينتجها 

د الوطين وحمركاً أساسياً يف تنمية االقتصاد , وتعمل أيضاً على زيادة تعترب املشاريع الصغرية واملتوسطة العمود الفقري لالقتصا -
 .الناتج اإلمجايل وحتسني وضع ميزان املدفوعات 

 دور المشروعات الصغيرة والمتوسطة في التنمية االقتصادية: -5

سواء، رغم املزايا اليت تتمتع  تؤدي املشروعات الصغرية واملتوسطة دورا هاما يف اقتصاديات الدول النامية واملتقدمة على حد
هبا املشروعات الكبرية نتيجة وفرات احلجم )االنتاج حبجم كبري(، واالحصائيات املتوفرة تدل على أن املشروعات الصغرية 
بسبة  واملتوسطة هي الغالبة يف اقتصاديات كافة البلدان مبا فيها الصناعية، ففي الواليات املتحدة األمريكية متثل هذه املشروعات

وتتضح أمهية  10من جمموع املشروعات. %99، بينما يف اليابان متثل نسبة %95من جمموع املشروعات، ويف فرنسا  98%
 املشروعات الصغرية واملتوسطة يف التنمية االقتصادية من خالل:

 النامية واملتقدمة؛تعترب هذه املشروعات املصدر الرئيس يف توفري الوظائف ومناصب الشغل يف اقتصاديات الدول  -

 تعترب مبثابة البذور األساسية للمشروعات الكبرية؛ -

 تشكل هذه املشروعات أرضية لتطوير االبداع واالفكار اجلديدة؛ -

 ارتفاع معدالت االنتاجية مقارنة بالعمل احلكومي والعام؛ -

 ة؛تعمل على تقدمي منتجات جديدة، باعتبارها مصدر لألفكار اجلديدة واملنتجات املبتكر  -

 تقوم بتقدمي اخلربة املتكاملة للعمال، وذلك بتنوع املهام واملسؤوليات؛ -

 تعمل على تطوير وتشجيع األفكار واملبادرات الفردية؛ -

تقوم املشروعات الصغرية واملتوسطة بتوفري احتياجات املشروعات الكبرية من املواد واخلدمات، كما اهنا تعمل على ختفيض  -
 قيمة املضافة؛تكاليف االنتاج وزيادة ال

غالبا ما ترتبط املشروعات الصغرية واملتوسطة بالعائالت واألفراد، خصوصا أهنا تلعب دورا هاما يف تعبئة مدخرات األفراد  -
 والعائالت واستثمارها على حنو أفضل.

عمالت الصعبة وتقليل الصغرية واملتوسطة تتمتع بإمكانيات كبرية يف زيادة الصادرات وتوفري ال تشروعاأن امل وجتدر اإلشارة
سبيل املثال متثل صادرات  العجز يف ميزان املدفوعات، أو حىت إحداث فائض فيه، وذلك من خالل غزو األسواق األجنبية، فعلى
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من جمموع الصادرات يف هذه الدول، وهو ما يعادل ضعف نسبة  % 40ت الصغرية واملتوسطة يف دول شرق أسيا نسبة شروعاامل
 11دول منظمة التعاون والتنمية االقتصادية.صادرات هذه املؤسسات يف 

الصغرية واملتوسطة مسامهة فعالة يف توفري حاجيات املؤسسات الكربى، وهذا من خالل عقود  شروعاتتساهم امل كما
بينهما، فتلعب دور املورد واملوزع وتقدمي خدمات ما بعد البيع للزبائن، فعلى سبيل املثال  املناولة أو التعاقد الباطين الذي يتم

ألف مصنع أو مؤسسة صغرية إلمدادها بكميات من األجزاء  26تعاقدت مؤسسة "جنرال موتور" إلنتاج السيارات مع أكثر من 
 12.عامل 100سسة صغرية يشتغل فيها أقل من ألف مؤ  16أو القطع اليت حتتاجها يف العملية اإلنتاجية، من بينها 

توصلت العديد من الدراسات اليت أجريت يف الواليات املتحدة و بريطانيا و فرنسا إىل نتائج تقول بأن الصناعات  قدو       
 الصغرية و املتوسطة قد برهنت على ديناميكية متفوقة على املشاريع الكربى فيما يتعلق خبلق فرص العمل اجلديدة.

ففي الواليات املتحدة تعترب هذه املشاريع يف صميم التجديد الصناعي، و إن تفضيلها قد لوحظ حديثا للتغلب على البطالة، 
من الناتج الوطين اإلمجايل، كما أن املشاريع اليت توفر االستخدام  %43من األعمال و تساهم بنسبة  %97حيث تشكل 

من العاملني يشتغلون يف مؤسسات تستخدم أقل من  % 56سنوات(.و يف اليابان  4اجلديد هي مشاريع حديثة )عمرها أقل من 
من العاملني يف الصناعة، و كما جاء يف تقرير اجمللس  %55شخص، و يف فرنسا تشغل الصناعات الصغرية و املتوسطة  100

و املتوسطة            و أن املشاريع الصغرية  األعلى للقطاع العام بفرنسا أن تراجع االستخدام يف املشاريع الكبرية هو حقيقة واقعة
 13.وحدها هي اليت ختلق فرص العمل اجلديدة  و القادرة على امتصاص البطالة

تشكل املشروعات الصغرية واملتوسطة  (OCDE)وحسب مصادر منظمة التعاون والتنمية االقتصادية ويف ذات السياق، 
من جمموع صادرات املنتجات املصنعة، وتبلغ  % 30و %25نسبة ترتاوح بني  أمهية بالغة يف االقتصاد العاملي، حيث متثل

يف بلدان منظمة التعاون والتنمية االقتصادية، وحنو  % 6إىل  %4مسامهة هذه الصادرات يف الناتج احمللي اإلمجايل ما يقارب 
من املشروعات الصغرية واملتوسطة عاملية بالفعل،  % 1ىل ذلك، فإن نسبة اآلسيوية. باإلضافة إ بالنسبة لالقتصاديات % 12

فهي تقوم بأنشطة متعددة اجلنسيات وعرب القارات، ومتلك القدرة على التوطن يف البيئات األكثر مالئمة، وتبلغ املشروعات اليت 
وتقدر نسبة .اديةمشروع صناعي يف بلدان منظمة التعاون والتنمية االقتص 40.000إىل  30.000تنتمي إىل هذه الفئة حنو 

من جمموع املشروعات الصناعية الصغرية واملتوسطة، ويقع عدد  % 10إىل  %5املشروعات اليت تبلغ املستوى الدويل حوايل 
 OCDE .14شركة ضمن هذه الفئة يف بلدان 300.000و  150.000يرتاوح بني 

 المبحث الثاني :
 اإلطار المفاهيمي لمخطط األعمال:

 ناسبامل األعمال طمن أخذ الوقت الكايف لوضع خمطعلى املستثمر ؤسسة ال بد أي مأو إنشاء  أي مشروع انطالق قبل
لعمل ة كاملة لكيفية ادراسيف نشاطهم التجاري أو الصناعي، دون قيامهم ب الذين يقفون على أرجلهم ستثمرونفامللنشاطه، 
 .معماهلأ انطالقدة من ذلك بعد مو  ، يف التمويل والتسيري متعددة مشاكلو  ون صعوباتسيواجه
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 :تعريف مخطط األعمال -1

هو خمطط لتسهيل األعمال ، والنشاط الذي يريد املستثمر أن ميارسه، و يف املستقبل اإلسرتاتيجيةشروع هو وثيقة متثل نوايا امل
ويبني احتماالت جناح شروع، وهو حماولة التنبؤ مبا ميكن أن حيققه هذا املشروع من جناح، منظمة على امليعطي معلومات واضحة و 

هذا املشروع يف حدود جمموعة من البيانات واألساليب اليت تتبع يف إجراء الدراسة، حيث جند فيه دراسة تسويقية، فنية، مالية، 
ويعد خمطط األعمال من أشهر أدوات تسيري املشروع، بل أنه يشكل أمهية بالغة للمسري ألنه يرسم املستقبل الذي  وتقييمية.
ويساعد خمطط  15ملؤسسة مبختلف أبعاده، حبيث يتم حتديد األهداف املراد حتقيقها بدقة، وربطها بآجال زمنية حمددة .ستخطه ا

 16األعمال على:

 التصدي واالستعداد للمفاجآت اليت تواجه مسرية العمل مستقبال؛ -

 تركيز الضوء على األهداف؛ -

 االستخدام األمثل للموارد البشرية واملالية املتاحة؛ -

 ديد مهام االدارات املختلفة يف املشروع وتوصيتها؛حت -

 املساعدة يف توجيه اجلهود اجلماعية من أجل حتقيق األهداف؛ -

 إضافة على ذلك ميكن أن يسهم خمطط األعمال يف:املسامهة يف تيسري الرقابة على األداء الكلي للمشروع واستمراره،  -

، من خالل تلخيص كافة البيانات املتعلقة به، فيما خيص البيانات ملحمايدة على مشروع العحامسة و إعطاء نظرة سريعة و  -
 للمشروع؛ املالية، الفنية، التسويقية، التقييمية

 يساعد على حتديد فرص النجاح املمكنة؛ -

 .ملخطط عملي وحيد نطالقايقرر نقطة  -

 أهمية مخطط األعمال: -2

حيث تتمثل أمهية خمطط األعمال يف توفري املعلومات الضرورية املتعلقة باملؤسسة، لفائدة املقرضني واملستثمرين واملوردين،  
 17يوضح مصداقية املشروع وجدواه، وهناك عدة أسباب مهمة جتعل إعداد خمطط األعمال ضروري بل حتمي، وتتمثل يف:

ن احملاور الكربى للتخطيط تؤدي إىل طرح العديد من األسئلة واملشكالت، عملية التخطيط تدعم عملية االعداد، حيث أ -
 واليت ميكن جتاوزها عندما يتحقق املشروع، بالتايل تساعد عملية التخطيط على االميان أكثر بدميومة املشروع وامكانية جناحه؛

كانية توسعه، وهو يؤثر على قارئه للتصرف، خمطط األعمال هو أداة اتصالية يساعد على اقتناع البنك بدميومة املشروع وام  -
 وإعطاء قرض أو منح دين أو املشاركة يف عملية االستثمار؛

يساعد خمطط األعمال على حتديد بعض املعامل اليت ميكن أن تستغلها املؤسسة، حيث حيدد األهداف وعندما تبدأ املؤسسة  -
 احلقيقية.نشاطها ميكن تقييم هذه األهداف بالنسبة للمردودية 

 محتويات مخطط األعمال: -3

 الخطة األولية:  -1.3

يكون اهلدف من اعداد خطة أولية، جذب القارئ من خالل اعطاء ملخص حول العناصر الكربى ملخطط األعمال، وجيب 
اليته، حيث أن تكون هذه اخلطة قصرية، خمتصرة، دقيقة، ومكتوبة بشكل جيد، وتنتهي مبحاولة اقناع القارئ جبدوى املشروع وفع
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حتتوي على العناصر التالية:  وصف املؤسسة، وكذلك املنتج أو اخلدمة / رسالة املؤسسة / فريق التسيري / السوق املستهدف / 
 التسويق واملبيعات / املنافسة / أنشطة املؤسسة / التنبؤ املايل و/أو املخطط املايل.

 وحتتوي على جمموعة من العناصر:توضح وصف املشروع بالتفصيل،  لمحة عن المؤسسة: -2.3

إلنشائه، ولوصف أي مشروع واألسباب اليت دفعت  هنشاط من معرفةالبد  أي مشروعقبل إنشاء  وصف المؤسسة: -1.2.3
 18 نتطرق للنقاط التالية:

 ؛هبافردي أو مجاعي من ناحية فرد معنوي ميلك الرتاخيص املسموح  شروع: مشروعاملظهر اخلارجي القانوين وبنية امل -

 ت؛نوع النشاط: جتارة بالتجزئة، شركة حتويل، أو خدما -

 ؛مردودية وما هي إمكانيات النمو مشروعلل هلوحقيقة،  امتدادمستقل له  شروعوجود م -

 ؛نزبائاملصادر اخلارجية املتعاملة مع املؤسسة: ممولني، جتار، بائعني،  -

 ة؛اجملزئمدى تأثري الفائدة باملستهلكني وإعطاء قيمة لإلجيابيات  -

 .إعداد الوظائف واملهام اليت تسمح لنا بتقرير هذا العمل -

ما هي اخلصائص  يف هذا اجلزء، نقوم بالوصف الدقيق ملنتجات أو خدمات املؤسسة، ووصف المنتج أو الخدمة:  -2.2.3
 19 ملها وميكن أن تؤثر على الزبون.اليت حي

الرؤيا هتتم بتحديد التوجه املستقبلي، حيث تعرب عن الشكل الذي تريد تحديد الرؤيا، الرسالة، الغايات واألهداف:  -3.2.3
املنظمة أن تتقمصه يف املستقبل، وهي ختتلف عن الرسالة اليت هتتم بتحديد التوجه احلايل أي األعمال أو األنشطة اليت تؤديها 

 ميكن قياسها وحتقيقها. املنظمة يف الوقت احلاضر، أما الغايات فهي تفصيل للرسالة، وتكون األهداف كمية

يساعد هذا اجلزء على الفهم اجليد لألفراد الذين يقومون بتسيري املؤسسة، حيث يتطلب هذا األخري الموارد البشرية:  -4.2.3
ملوارد الرغبة يف التسيري، االخالص، االصرار، القدرة على اختاذ القرارات الالزمة لتسيري األفراد واملوارد املالية. كما يتحدد هنا ا

 البشرية الالزمة للمشروع وكيفية احلصول عليها وما هي متطلباهتا.

يقوم صاحب املشروع بإعطاء حوصلة حول التنبؤ بتموقع املؤسسة وقدراهتا، وذلك من خالل االجابة على العمليات:  -5.2.3
 األسئلة التالية:

 ما هي االحتياجات الالزمة فيما خيص التموقع؟ -

 حنتاجها؟ ما هي املساحة اليت -

 ما هي األبعاد أو السعة املرغوبة؟ ما هي البناية املفضلة؟ -

التموقع سهل أو صعب من ناحية التنقل إليه؟ هل يوجد النقل العمومي إليه؟ هل الطرقات معبأة وحتتوي على خدمات  -
 االضاءة أم ال؟

-  



 2012 أفريل 17/18/19ذ التنفي و اإلعداد الفكرة: األعمال مخطط وحدود فرصحول المقاوالتية بعنوان : لثة ثاالالعلمية الدولية  األيام      

 

 بعث المشروعات الصغيرة والمتوسطةمخطط األعمال التفاعلي آلية فعالة لمرافقة عمليات 

 

 

 20هدف حتليل السوق يكمن يف:لسوق: تحليل ا  -3.3

 اخلدمة املزمع تقدميها من طرف املؤسسة، وخصائصها أيضا؛توضيح تشكيلة املنتج او  -

 إثبات وجود سوق ميكن أن تستغله املؤسسة لتصريف منتجاهتا؛ -

 تطوير اسرتاتيجية تسويقية تسمح بالتموقع اجليد للمؤسسة يف السوق بالنسبة للمنافسني والزبائن املنتظرين. -

يلة املنتجات و/أو اخلدمات اليت ميكن أن تستجيب حلاجات وذلك من خالل توضيح تشك توضيح عرض المؤسسة: -1.3.3
 ورغبات معينة يف السوق املستهدف.

ينبغي أن حيتوي خمطط األعمال على توضيح على تعريف املتغريات اليت توجه سلوك املستهلك يف  دراسة السوق: -2.3.3
 السوق، وعلى املعلومات الضرورية باملستهلكني يف السوق املستهدف.

أي الفئة اليت تستهدفها املؤسسة بتوجيه املنتجات و/أو اخلدمات، صغار أو كبار أو االثنني معا،  السوق المستهدف: -3.3.3
 ذكور أو إناث أو االثنني معا.

اهلدف من حتليل املنافسة معرفة نقاط قوة وضعف املنافسني، وصياغة االسرتاتيجية التسويقية  تحليل المنافسة: -4.3.3 
 واجهة املنافسني يف السوق.الالزمة مل

أي تعريف نقاط القوة والضعف يف البيئة الداخلية للمؤسسة، وكذلك الفرص والتهديدات يف البيئة  :SWOTتحليل  -5.3.3
 اخلارجية للمؤسسة، ملعرفة امكانات املشروع يف استثماره لنقاط القوة من أجل استغالل الفرص.

سويق مراقبة فعالة للموارد احملدودة، حيث يسمح بتحديد االسرتاتيجية التسويقية يضمن خمطط الت المخطط التسويقي: -4.3
للمؤسسة، واليت تعرب عن اجملهودات اليت تبذهلا املؤسسة من أجل إرضاء قسم معني من السوق، حيث تتوحد هذه اجملهودات يف 

 عر، سياسة التوزيع، سياسة الرتويج.واليت تشمل: سياسة املنتج، سياسة الس  P 4جمموعة من السياسات تعرف بـ:  

ميثل املخطط عنصر هام يف إعداد خمطط األعمال خاصة إذا كان صحب املشروع يف حاجة إىل المخطط المالي:  -5.3
مساعدة مالية أو قرض من طرف وكالة مالية، والتسيري املايل اجليد عنصر هام لضمان الرحبية املستمرة للمؤسسة، حيتوي املخطط 

 على العناصر التالية: املايل

 واليت من خالهلا توضيح املبالغ الالزمة لشراء املنتجات واخلدمات الضرورية من أجل انطالق املشروع.ميزانية البدء:  -1.5.3

اهلدف منها توضيح رحبية نشاطات املؤسسة املختلفة يف مدة معينة، توضح حالة ملؤسسة )املنتجات،  حالة النتائج: -2.5.3
 وااليرادات( يف مدة معينة. التكاليف

هتدف إىل توضيح مداخيل وخمرجات املؤسسة على أساس شهري، كما يوضح توازن الصندوق يف  ميزانية الخزينة: -3.5.3
 هناية كل شهر، حيث ميكن حتديدها على أساس مبالغ حالية أو متوقعة

 حيث توضح األصول واخلصوم، األموال اخلاصة للمؤسسة.تعكس الوضعية املالية للمؤسسة يف تاريخ حمدد، الميزانية:  -4.5.3
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يبني اجلدول املوايل املراحل اليت تتبع إلعداد خمطط العمال اخلاص باملشروعات الصغرية  األعمال:مخطط  إعداد خطوات -4
 واملتوسطة:

 مراحل إعداد خمطط األعمال(: 3الجدول رقم )

 المرحلة األولى: وصف المشروع:

 ميزته، والسوق املستهدفة؛شروع، أهداف امل -

 ؛وطبيعتها املشروع املالية، البشرية، الفنية، التقنيةاحتياجات  -

 المرحلة الثانية: المشروع وقطاع النشاط:

 

 ع؛ التوجيهات واألهداف األساسية لصاحب املشرو  -

 .خصوصيات القطاع االقتصادي للمشروع -

 المرحلة الثالثة: المنتج أو الخدمة:

 ؛الصفات اليت متيزهو  واستعماله،وصف املنتج  -

 .ت املستخدمة إلنتاجهالتكنولوجيا والكفاءا -

 المرحلة الثالثة: المنتج أو الخدمة:

 ؛الصفات اليت متيزهو  وصف املنتج واستعماله، -

 ؛ت املستخدمة إلنتاجهالتكنولوجيا والكفاءا -

 المرحلة الخامسة: التسويق:

 الرتويج.ر، التوزيع، املنتج، األسعاسياسة  -

 

 المرحلة السادسة: خطة التنمية:

 ؛مراحل منو املشروع -

 ، وفرص النجاح املستقبلية.الصعوبات واملخاطر  -

 المرحلة السابعة: اإلنتاج:

 موقع املشروع، تقدمي حجم االنتاج، وطبيعة العملية االنتاجية؛ -

 مصادر التموين )مواد أولية، جتهيزات، يد عاملة( -

 التسيير:المرحلة الثامنة: 

 ملكية املشروع واالدارة، خربة وتقارير املسريين؛ -

 األفراد والتكوين، املستشارين. -

 المرحلة التاسعة: االحتياجات المالية:

 ؛ضروري للحصول على السلعةالوقت الحتديد املواد األولية الضرورية و  -

 .جاإلنتا املستوى املنتظر إلعادة  -

 :خطة المالية و مستوى المخاطرةالنقاط األساسية للالمرحلة العاشرة: 

 ؛(تكلفة-النقاط األساسية للخطة املالية )ربح -

 .املخاطرة و طرق حتديدها -

 :الخطة الماليةالمرحلة الحادية عشر: 

 ،تحتليل اإليرادا ،حتديد املسامهة واملر دودية ة، الربح أو اخلسار  -

 .حتليل امليزانية سة،حتليل االستقرار املايل للمؤس  -

 :لقفزات المهمةاالمرحلة الثانية عشر: 

 ؛املعطيات التقنية للمنتوج أو اخلدمة -

 .تقارير اخلرباء و املستشارين -

 من اعداد الباحثني.المصدر: 

 مخطط األعمال: سياسات-5

ويدور  ،رغباتهحاجاته و إىل املستهلك لتحقيق  وإيصاهلااخلدمات  وأهتتم سياسات التسويق بتقدمي السلع :سياسة التسويق -1.5
 .اإلعالنو ، الرتويج، التسعري، التوزيع، السلع أو اخلدمات ،كهذا االهتمام حول املستهل
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صول عليها،كما هتتم احلمصادر و  املشروع من األموال احتياجاتحديد هتتم السياسات املالية بتالسياسة المالية:  -2.5
 .اجملاالت اليت حتقق أفضل عائدأموال املشروع يف يف اإلنتاج وكيفية استثمار لاتكب

 ،من العملياتمن خالل جمموعة  تاخلدماإنتاج السلع و تقدمي  عمليةحتاول هذه السياسة أن تؤمن السياسة الفنية: -3.5
التخطيط موقع املصانع و  ،قابة على اجلودةالر  ،الصيانة ،املواد واملشرتياتة،درجة اآلليالنقل, املناولة, التخزين, حتديد  متمثلة يف:
 .وغريها من العملياتا، الداخلي هل

 م يف السوق؛ من خالل معرفة: عددهم،جيب معرفة املنافسني وإنتاجهم وسلوكه بأي مشروععند القيام المنافسة: دراسة -4.5
 حصصهم السوقية، نقاط قوهتم وضعفهم، فرصهم والظروف اليت هتددهم، ما الذي مييزنا عنهم. منتجاهتم،

 : المبحث الثالث

 فعالية مخطط األعمال التفاعلي التونسي في إدارة المشروعات الصغيرة والمتوسطة:

 ووكالة الصناعة ديثحت برنامج مع التعاونالتونسية  توسطةوامل الصغرى ؤسساتملوا والطاقة الصناعة وزارة وضعت
وتقدمي  الباعثني مرافقة إطار يف وذلك بعد عن التفاعلي األعمال مخطط الوكالةمبوقع  الباعثني ذمة على بالصناعة النهوض

، حيث يفيد هذا بالدرجة األوىل مستثمرو املشروعات ساعدهتم على إعداد خمطط أعماهلم عن بعدالدراسات الالزمة هلم، وم
 الصغرى واملتوسطة، نظرا لقلة خربهتم يف التسيري وعدم معرفتهم إلدارة املشاريع. 

 بعد:األعمال التفاعلي عن  مخطط تعريف -1

غ أهداف مضبوطة اليت ستتبعها املؤسسة أو باعث مشروع لبلو  االسرتاتيجيةخمطط األعمال هو وثيقة تلخص بطريقة عملية 
، أما خمطط األعمال التفاعلي فهو متكن باعث املشروع من احلصول على خالل مدة زمنية وبوسائل بشرية وتقنية ومالية حمددة

 علومات واالتصال وخاصة األنرتنيت.خمطط أعماله عن طريق تكنولوجيا امل

 :محتوى مخطط األعمال عن بعد -2

 :لمشروعو ا الباعث حول العامة معطياتلا خططم -1.2

 معطيات عامة حول الباعث: -1.1.2

 ؛الباعث ولقب اسم -

 ؛امليالد تاريخ -

 بطاقة التعريف الوطنية؛ رقم -

 ؛العنوان -

 ؛املستوىالتعليمي -

 ؛االختصاص -

 ؛مسامهةالباعث -

 ... الشركاء -
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 توسعته: أو بعثه المزمع المشروع حول معطيات -2.1.2

 ؛النشاط املربمج/مساحة املقسم واحملالت/التأثريات على احمليط/املسامهة األجنبية: املؤسسة -

 ؛الصناعيةصائصها / برنامج البحث للتنمية والتطوير / محاية امللكيةتعريف املنتجات أو اخلدمات / خ: اخلدماتاملنتجاتأو  -

مقاييس جات / وضعية أهم األسواق / سبل و القطاع / أمهية القطاع / آفاق تطور القطاع / وضعية أهم املنت: دراسة السوق -
 ؛شراء املنتجات أو احلصول على اخلدمات / املنافسة / أهم املنافسني

 ؛زيعاألسعار / الرتويج / التو املستهدفة / التموقع و  سواق: األالتسويق إسرتاتيجية -

 ؛التقنية املعتمدة / التكنولوجيا املعتمدة / طريقة اإلنتاج / املعدات األساسية: الدراسة الفنية -

 ؛التنظيم اهليكلي / فريق التصرف / الفريق التقين / املوارد البشرية الضرورية: التصرف يف املوارد البشرية -

 ؛نية / خماطر أخرىخماطر السوق / خماطر االستخالص / املخاطر الف: دراسة املخاطر -

 ؛تواريخ تنفيذهااألعمال و : خمطط العمل -

 المخطط المالي: -2.2

 ط،النشا من سنوات عشر إىل املمتدة للفرتة املتوقعة واالستخدامات املوارد على حتتوي جداول شكل يف املخطط هذا يقدم
 أن علينا يتحتم ،لاملستقب يف العمليات بشىت واملرتبطة معقولية األكثر التوقعات حتديد ومن االستثمار مشروع تقييم من وميكن
 تقييم على والبنوك املستثمر تساعد فهي ،املايل النضج بلوغ وآجال املؤسسة قدرات مدى املخطط من اجلزء هذا يف نوضح

 . املالية ونتائجها املؤسسة

 :محتوىلا

 :االستثمار كلفة -

 اإلعالمية وسائل اإلنتاج، معدات تكاليف التهيئة، مصاريف والبنايات، األرض كلفة  اإلنشاء، مصاريف على تشتمل 
 املتداولة؛ املختلفة،األموال املصاريف النقل، واملكتبية،وسائل

 : التمويل مصادر -

 ؛حتتوي على األموال الذاتية والقروض

 ؛والتمويالت االستثمارات اجناز تاريخ -

 واالستغالل؛ اإلنتاج وتكاليف منتوج كل  حسب املعامالت رقم -

 :بهذه الخدمة المجانية االنتفاع كيفية  -3

هبذه اخلدمة تطبيق مقتضيات سري منظومة خمطط األعمال عن بعد حيث يتلقى زائر هذا الركن  االنتفاععلى الراغب يف  -
 ؛إرساليات على شاشة الكمبيوتر ترشده إىل ما جيب عليه القيام به يف خمتلف مراحل إعداد املخطط

مكان إجنازه مث اختيار اسم عبور سري ميكنه وبعض البيانات السريعة حول شخصه ومشروعه و  امسهيقوم الباعث بتسجيل   -
 ؛عليه للطبع أو القيام بتحويرات أو تكملة االطالععلى خمططه كل ما رغب يف  االطالعمن 

 ؛هبذه اخلدمة االنتفاعتفيده بإمكانية ة به و وين تتضمن البيانات اخلاصيتلقى الباعث إرسالية عن طريق الربيد اإللكرت   -

-  
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 الطريقة: -1.3

يتم دخول موقع  –هبا  االنتفاعو على حمتوى هذه اخلدمة عن بعد  لالطالعو عن بعد متوفر باللغة الفرنسية  خمطط األعمال -
 ؛http://pai.tunisieindustrie.nat.tnالوكالة: 

كما هو    «Plan d’AffairesInteractif »األعمال التفاعلي خمطط بـ: خاص قسم الرئيسية الصفحة جتدون يف -
 موضح يف الصورة أدناه؛

 
 كما هو موضح يف الصورة أدناه: login العبور وكلمةMot de passeستعململا اسم بكتابة التسجيل عرب الدخول يتم -

 
 

http://pai.tunisieindustrie.nat.tn/
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 بعد الدخول يقوم الباعث بإدخال البيانات اللزمة املتعلقة مبشروعه؛ -

 يقوم اخلبري الذي يساعد الباعث بدراسة املشروع واعداد خمطط األعمال ليطلع عليه الباعث الحقا. -

األعمال عن  يتضمنها خمطط املعلومات اليتتوفر ضمان سرية كل املعطيات و  شخصيةهذه اخلدمة جمانية و وجتدر االشارة ان 
اخلبري الذي يساعد الباعث و يوجهه يف إعداد خمططه هو الوحيد دون غريه الذي ، و اليت يبقى على ذمة الباعث دون غريهبعد و 

 .على حمتوى املخطط يف خمتلف مراحله االطالعبإمكانه 

 النتائج: -2.3

 : على احلصول من املعطيات كل إدراج بعد األعمال خمطط ميكن

 ؛لالستغالل التقديرية النتائج كشوف -

 ؛غرار على املشروع ردوديةامل مؤشر -

 ؛” TRI“الداخلية املردودية نسبة -

 االستثمارات. اسرتجاع مدة -

 خمطط على للحصول واملشروع الباعث عن املعطيات مبخطط املتعلق باجلزء إحلاقه ميكن املايل املخطط إعداد  يقع عندما
 .النهائي األعمال

 األعمال التفاعلي التونسي في إدارة المشروعات الصغيرة والمتوسطة:مزايا مخطط  -4

 21التفاعلي: من فوائد خمطط األعمال

مبساعدة ذلك بنفسه و والتحقق من مردوديته و  الصغري أو املتوسط متكني الباعث من القيام بعملية التثبت من جدوى مشروعه -
 ؛املختصني فيذلك إن اقتضى األمر

 ؛والفنية واملالية االقتصاديةإعداد وثيقة عملية تربز خصائص املشروع   -

 ؛وعرضه على الشركاء املرتقبني واملؤسسات التمويليةالصغري أو املتوسط تساعد هذه الوثيقة الباعث على تقدمي مشروعه  -

 :باإلضافة إىل فوائد خمطط األعمال املعهودة ميكن خمطط األعمال عن بعد الباعث من

 ؛الوقت عند إعداد خمطط األعمال ربح -

 .من اخلدمات اجملانية خلبري تضعه الوكالة على ذمته ملساعدته عن بعد االستفادة -

 املردودية؛ مؤشرات على آلية وبصفة مباشرة ليتحصلمبشروعه الصغري أو املتوسط  اخلاصة اعث املعطياتبال يقدم أن يكفي -

 واحد؛ أعمال خمطط من أكثر إعداد إمكانية للباعث يتيح -

 ؛والتوسعة اإلحداث مبشاريع املتعلقة األعمال خمططات إعداد من الباعثني ميكن -

 هبا؛ االستئناس للباعث متكن أمثلة وتوفري منها لكل تعريف بتقدمي وذلك األعمال خمطط أقسام كل  مفاهيم يبسط -

 التونسية؛ احملاسبة قوانني على يعتمد -
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 تشجيع جملةطار إ يفاجلدد وباعثي املشروعات الصغرية واملتوسطة  للباعثني املمنوحة واالمتيازات احلوافز االعتبار بعينني يأخذ -
 ؛2008 سنة خالل إقرارها مت اليت التنقيحات ذلك يف مبا االستثمار

 ذلك؛ أراد ما إذا بنفسه أعماله خمطط إعداد من الباعث ميكن -

 النهوض وكالة تضعها اليت (ةجه بكل خبري) اخلرباء شبكة مع التواصل إمكانية للباعث يتيح إذ بعد عن للمرافقة وسيلة ميثل -
 ؛عماهلم أ إعداد خمططات مراحل كامل  يف ملرافقتهم الباعثني ذمة على بالصناعة

 يعوض نقص اخلربة يف التسيري لدى باعثي املشروعات الصغرى واملتوسطة، خبربة املستشارين يف امليدان. -

 الخاتمـــة:

إعداد خمطط األعمال تكمن يف معرفة وتقييم مدى جناح املشروع وفرص تطوره، لذا فان تسيري املشروعات الصغرية إن أمهية 
واملتوسطة يستوجب البحث عن كيفية إعداد هذه املخططات بصفة سريعة، واالستفادة من خربة املستشارين، باعتبار أن معظم 

إلعداد خمططات أعماهلم. ويأيت خمطط األعمال التفاعلي التونسي كوسيلة تليب  باعثي هذه املشروعات ال ميتلكون اخلربة الكافية
متطلبات بعث وإدارة هذه املشروعات بطريقة فعالة، حيث من خالل استعمال االنرتنت، يتمكن صاحب املشروع من إعداد 

 دراسات تقييميه دون اللجوء إىل مكاتب الدراسات.

 وعلى العموم ميكن تلخيص أهم نتائج الدراسة يف النقاط التالية: 

،إذ تعمل على توفري الوظائف الدول النامية واملتقدمةالصغرية واملتوسطة أساس التنمية االقتصادية يف املشروعات  تعترب -
ختفيض تكاليف االنتاج كما اهنا تعمل على ،احتياجات املشروعات الكبرية من املواد واخلدماتومناصب الشغل، ودعم 

 تقدمي منتجات جديدة، باعتبارها مصدر لألفكار اجلديدة واملنتجات املبتكرة؛، و وزيادة القيمة املضافة

لبلوغ أهداف مضبوطة  ،اليت ستتبعها املؤسسة أو باعث مشروع االسرتاتيجيةخمطط األعمال هو وثيقة تلخص بطريقة عملية  -
املشروع من جناح، ويبني ن حيققه التنبؤ مبا ميكن أ، حيث يساعد على نية ومالية حمددةخالل مدة زمنية وبوسائل بشرية وتق

 ؛يف حدود جمموعة من البيانات واألساليب اليت تتبع يف إجراء الدراسة احتماالت جناح هذا املشروع

ملعلومات واالتصال كن باعث املشروع من احلصول على خمطط أعماله عن طريق تكنولوجيا اال التفاعلي ميخمطط األعم -
 ، بصفة سريعة دون اللجوء إىل مكاتب الدراسات.وخاصة األنرتنيت

يعد خمطط األعمال التفاعلي التونسي كأداة فعالة متكن من مرافقة باعثي املشروعات الصغرية واملتوسطة، ودعمهم باخلربة  -
 الالزمة لتقيم مشاريعهم، والدخول فيها؛

توفر ضمان سرية كل املعطيات واملعلومات اليت يتضمنها  دمة جمانية وشخصيةخونسي يشكل خمطط األعمال التفاعلي الت -
يوجهه يف إعداد خمططه هو اخلبري الذي يساعد الباعث و ، و واليت يبقى على ذمة الباعث دون غريه ،خمطط األعمال عن بعد

 .على حمتوى املخطط يف خمتلف مراحله االطالعالوحيد دون غريه الذي بإمكانه 

وبناء على ما سبق من نتائج ميكن تقدمي التوصيات التالية، واليت تفيد القائمني على املشروعات الصغرية واملتوسطة باجلزائر 
 لالستفادة من مزايا خمطط األعمال التفاعلي:
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واملتوسطة التفاعلي التونسي كآلية لبعث املشروعات الصغرية اجراء دراسات تتعلق بإمكانات وفرص تطبيق خمطط األعمال  -
 باجلزائر؛

االستفادة من خربة وجتربة املستشارين القائمني على تسيري خمطط األعمال التفاعلي التونسي جلعله وسيلة سهلة يف متناول  -
 املستثمرين اجلزائريني؛

تفاعلي فعال االعتماد على اخلرباء احملليني والدوليني يف تكنولوجيا املعلومات واالتصال، للوصول إىل إنشاء خمطط أعمال  -
 وسريع يف معاجلة املعلومات، وانشاء الدراسات املتعلقة بتقييم املشاريع الصغرى واملتوسطة يف اجلزائر؛  

حماولة االستفادة من خمطط األعمال التفاعلي وربطه بصناديق مساعدة الشباب باجلزائر، لتفعيل دور القروض املوجهة لتدعيم  -
 سطة ناجحة؛الشباب وتشييد مشروعات صغرية ومتو 

الستفادة من مزايا وعيوب خمطط األعمال التفاعلي التونسي إلعداد خمططات األعمال للمشروعات الصغرية واملتوسطة، من ا -
 أجل جتنب العيوب واالستفادة من املزايا، إلعداد خمطط أعمال تفاعلي قادر على بعث املشروعات بصفة ناجحة. 
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