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دور نظام المعلومات في إعداد وتنفيذ مخطط األعمال بالمؤسسة

إن إعداد وتنفيذ خمطط األعمال سواء تعلق األمر بإنشاء مقاولة جديدة أو بإدخال مجلة من التعديالت التنظيمية بالنسبة للمؤسسة
القائمة ،يتطلب عدة قرارات متداخلة فيما بينها ،واختاذ هذه القرارات يتوقف على مدى دقة املعلومات املتحصل عليها بالنسبة
لوضعية السوق ،املنافسة ،الزبائن...اخل ،إضافة إىل إمكانيات املؤسسة املادية والبشرية.
هلذا فان كل مقاول أو مؤسسة تطمح إىل إعداد خمطط أعماهلا حترص على سالمة نظام معلوماهتا ،وديناميكيته ،ومواكبته جلملة
التغريات والتطورات احلاصلة حىت تضمن التصميم اجليد هلذا املخطط والتنفيذ الفعال له ،إضافة إىل حتقيق النتائج املخطط هلا
مسبقا .ومن خالل هذه الدراسة سوف حناول اإلجابة على اإلشكالية الرئيسية:ماهر دور نظام املعلومات يف إعداد وتنفيذ خمطط
األعمال باملؤسسة؟
أوال  -ماهية المعلومات:
إن مصطلح املعلومات واألحداث والعمليات يف االستخدام العام يشري إىل احلقائق واآلراء  Informationاملتبادلة يف احلياة
العامة ،وان أصغر وحدة من املعلومات يطلق عليها معلومة ،فاإلنسان حيصل على معلومة أو معلومات يوميا من وسائل اإلعالم،
من شخص آلخر ،من بنوك املعلومات ،أو من أي نوع من أنواع املالحظة احلسية للظواهر يف البيئة احمليطة.

 .1مفهوم المعلومة
إن مصطلح املعلومة هو مصطلح غري حمدد بدقة لكونه مرتبطا مبصطلح البيانات ،وهناك الكثري من األفراد ال يفرقون بني املفهومني،
إال أن االختالف بينها واضح ،فالبيانات تعترب املادة اخلام اليت يتم معاجلتها وحتويلها للحصول على املعلومات.
 -أما املعلومات فيعرفها دي مسكي ":على أ ا البيانات اليت ميكن أن تغري من تقديرات متخذ القرار" 1

 بينما عرفها محمد حفناوي " :بأ ا البيانات اليت متت معاجلتها لتصبح بشكل أكثر نفعا للمستقبل ،واليت هلا قيمة يفاالستخدام احلايل أو يف اختاذ قرارات مستقبلية"2
 وعرفها لوكاس بأ ا " :تعرب عن حقيقة أو مالحظة أو إدراك أو أي شيء حمسوس يستعمل يف ختفيض عدم التأكدبالنسبة حلالة أو حدث معني ،ويضيف معرفة للفرد أو ا موعة"3
 أما "ستون" فريى أن املعلومات عبارة عن ":معرفة مشتقة من تنظيم و حتليل البيانات ,أي أهنا بيانات ذات منفعةيف حتقيق أهداف املنشأة "
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 و املعلومات أيضا ":هي عبارة عن جمموعة البيانات املنظمة واملرتبطة مبوضوع معني ،و اليت تشكل احلقائق واملفاهيم واآلراءواالستنتاجات واملعتقدات ،اليت تشكل خربة ومعرفة حمسوسة ذات قيمة مدركة يف االستخدام احلايل أو املتوقع ،وحنصل على
املعلومات نتيجة معاجلة البيانات من خالل عمليات التبويب والتصنيف والتحليل والتنظيم بطريقة خمصصة ختدم هدف معني".5
من خالل ما سبق نصل إىل التعريف التايل :املعلومات عبارة عن بيانات أجريت عليها عمليات تشغيلية من خالل نظام املعلومات
لتحويلها إىل معلومات تساعد على تنمية املعارف وزيادة ثقافة متخذ القرار ،وتصله عرب قنوات االتصال حبيث تفيد يف تنمية البدائل
واالختيار ،وذات خصائص تناسب القرارات املختلفة مبا يؤدي إىل قرار أفضل لبناء أسبقية تنافسية وحتقيق إسرتاتيجية املؤسسة
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 .2سرية وأمن وقيمة المعلومات

 1.2سرية المعلومات:
إن املعلومات املهمة واإلسرتاتيجية اليت ختص املنظمة جيب أن يتم احلفاظ عليها والتعامل معها بشكل سري ووفق ضوابط حتدد من
6
قبل اإلدارة العليا ،ومن املتطلبات املطلوبة لتحقيق هذا الغرض ما يلي:
 -األمن :وهي محاية قاعدة البيانات من التخريب أو اخلرق.

 -التكامل :وهي محاية أجهزة احلاسبة اإللكرتونية والنظم املتصلة ا من األخطار اخلارجية

 السرية :وتعين عدم إفشاء املعلومات من قبل املستفيدين من النظام ،وتطبق عليهم النواحي القانونية يف حالة خمالفة ذلك.
 التزامن :وهو ضمان استمرار دقة املعلومات عند إجراء التحديثات عليها ،وبغية تسليط الضوء على اخلطوط العمليةلسرية املعلومات.

 2.2أمنية المعلومات:
األمنية هي جمموعة اإلجراءات والتدابري الوقائية اليت تستخدم للمحافظة على املعلومات وسريتها ،وأصبحت مشكلة محاية البيانات
أو املعلومات واحلفاظ عليها من السرقة أو التالعب أو االخرتاق غري املشروع موضع اهتمام العاملني والباحثني ،وهذا يتطلب ضرورة
دراسة مجيع ا االت الفنية واملادية والبشرية والقانونية اليت حتمل يف طيا ا إجراءات محاية املعلومات واحلد من حماوالت االنتهاك أو
اإلتالف.
وتشمل إجراءات وطرق محاية البيانات قبل وخالل وبعد إدخاهلا على احلاسبات وذلك عن طريق تدقيق املدخالت بوسائط وطرق
تضمن سرية ودقة اإلدخال وحفظها يف مكان أمني وتسمية األشخاص املخولني للتعامل مع هذه النسخ ،وهناك عدد من األساليب
للحفاظ على سرية وأمنية البيانات واحلاسبات منها  :استخدام أسلوب كلمة السر ،ولكن مفاتيح السر غري كافية يف كثري من
األحيان.
 3.2قيمة المعلومات:
إن قيمة املعلومات مرتبط بقيمة احلصول عليها ،فإعداد املعلومات يكلف اإلدارة ماال وجهدا ووقتا ،وإذا كانت تكلفة إعداد
املعلومات تتعدى الفائدة اليت ميكن أن تتحقق من خالل استخدامها فان ذلك يكون غري اقتصادي فاملنفعة هنا تتمثل يف العائدات
احملققة من استخدام هذه املعلومة ،فإذا كانت العائدات أكرب
من التكلفة نقول بأن قيمة املعلومة إجيابية.
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الشكل رقم( :)01العالقة بين قيمة و تكلفة المعلومة

الربح االقتصادي
للمعلومة

تكلفة و قيمة
المعلومة

قيمة المعلومة
الزمن

تكلفة المعلومة

االفراد
المصدر:

Mohamed Louadi, Introduction aux Technologies l'Information et de la Communication,

Centre de Publication Universitaire, Tunis,2005 ,p14.

 .3دور المعلومات
قيمة املعلومات تتجلى أساسا يف اعتبارها املادة األولية الختاذ القرار ،كما أ ا تساهم يف :حتفيز العاملني وضمان التنسيق بينهم،
7
فاملعلومة هلا عدة وظائف أمهها :

 المعلومة أساس القرار:تسيري أي مؤسسة يقتضي اختاذ جمموعة كبرية من القرارات املتنوعة من بينها القرارات التسويقية،كما أن توفر املعلومات ذات اجلودة أمر ضروري ،إذ تعترب أساس عملية اختاذ القرار ،فهي تساهم يف التخفيض من درجة
عدم التأكد اليت تواجه متخذ القرار وبالتايل خطر الوقوع يف أخطاء.

 المعلومة عنصر تسيير واتصال:كل عملية تسيري عملية متوين ،معاجلة الطلبيات جيب أن تزود مبعلومات حىت ميكنتنفيذها ،كما أن املعلومة أداة اتصال داخلية بني خمتلف أفراد املؤسسة .وليس هذا فقط وإمنا تسمح للمؤسسة بأن تبقى
على اتصال دائم مبحيطها ،فاملعلومة تسمح بالتكيف مع احمليط ،فهي وسيلة تعرف على بيئة املؤسسة(كالقيام بدراسة
السوق).
 المعلومة وسيلة تنسيق وفعالية :جيري يف املؤسسة تبادل للمعلومات بني خمتلف املستويات اإلدارية أو يف نفس املستوى،هذا ما يسمح بالتنسيق بني خمتلف نشاطات أفراد املنظمة ،فاملعلومة تربط خمتلف وظائف املؤسسة فيما بينها.
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 المعلومة عامل تحفيز وإشراك :بعض أنواع املعلومات تعد مصدرا لتحفيز األفراد ،فهي تزودهم بتقرير عن درجة كفاء ميف أداء العمل ،فهي تساعدهم على فهم منوذج التنظيم الذي يعملون فيهن وهي تعطي راحة عندما تكون االحنرافات يف
الداء تتطابق واحلدود املسموح ا ،وهي أيضا تساعدهم على التعرف على نتائج قرارا م وتصرفا م مما يدفعهم إىل بذل
8
مزيدا من اجلهد
فاملناخ االجتماعي اجليد داخل املؤسسة يكون يف الغالب مرتبط بوجود نظام اتصال فعال ،وحىت يتسىن للفرد أن يدمج يف املؤسسة
جيب أن يكون على علم بقرارات وخيارات اإلدارة وأهدافها املرجوة ،فاملعلومة تساعد على إدماج العمال يف املؤسسة ( خاصة
مشاركتهم يف اختاذ القرار أو ما يسمى اإلدارة باملشاركة ) ،وتسمح بإنشاء فرق متنافسة وحتسني الروابط االجتماعية.
إن نظام املعلومات يلعب دورا هاما وحساسا داخل املؤسسة بصفته منتجا للمعلومات ،فهو يعترب عنصر حيوي ،إذ على أساس
املعلومات اليت ينتجها يتم اختاذ القرارات الفورية واإلسرتاتيجية للمؤسسة .ويتم وضع خمططات األعمال ودراسات اجلدوى.
ثانيا :تعريف نظام المعلومات:
يواجه الباحثون صعوبة يف تعريف نظام املعلومات بصورة مبسطة ومباشرة ويعود ذلك إىل عدم التفاهم على مصطلح واحد

يعرب عنه فهناك من يسميه " نظم املعلومات التنظيمية " Systèmes d'information organisationnelكـ

Pascal Vidal

et Geram Sophia Antipolisوغريمها ،وهناك من يقتصر يف تسميته على مصطلح نظم املعلومات ,ويف ما يلي جمموعة من
التعاريف :
 .1تعريف ((Robert Reix 1998حيث يرى أن " نظام املعلومات هو جمموعة موارد منظمة
:وسائل,الربامج,األفراد,بيانات,إجراءات تسمح جبمع,معاجلة,ختزين,نقل املعلومات (على شكل بيانات ,نصوص,
صور ,صوت ,اخل) يف املنظمة "
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 .2يرى كل من  Jean-luc charronو sabine sépariأن " نظام املعلومات )(SIيشمل جمموعة طرق ملعاجلة
املعلومات ووسائل مادية وبشرية املستخدمة يف املنظمة "
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 " .3نظام املعلومات هو وسائل بشرية ,تقنية ,وتنظيمية ,لتزويد يف زمان ويف املوعد احملدد بكل معلومة ضرورية لسري
التنظيم"
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 .4تعريف( : )Ross1970عرف نظام املعلومات "بأنه شبكة من العناصر تزود متخذ القرار باملعلومات"
ثالثا-خصائص نظام المعلومات الجيد:وتتلخص يف النقاط التالية:

12
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 .1التكامل:حيث ميثل النظام وحدة متماسكة يف مكوناته ومع وحدات املؤسسة األخرى اليت خيدمها.
 .2تطوري :ال يعترب نظام املعلومات جامد بل على العكس من واجبه النمو على حسب التغريات يف املنظمة.
 .3التوازن:بني تكلفة نظام املعلومات و املزايا الناجتة عن استخدامه.
 .4استخدام النماذج الكمية :نظام املعلومات الفعال هو ذلك النظام الذي يتيح استخدام النماذج الكمية ،وحبوث العمليات
يف الرقابة على العمليات املستمرة يف املنظمة.
األيام العلمية الدولية الثالثة حول المقاوالتية بعنوان  :فرص وحدود مخطط األعمال :الفكرة اإلعداد و التنفيذ  19/18/17أفريل 2012

دور نظام المعلومات في إعداد وتنفيذ مخطط األعمال بالمؤسسة

 .5مراقب :حيث توضع حتت املراقبة صالحية نظام املعلومات مبعىن أمهيته ومسامهته يف نتائج املنظمة وتالؤمه مع احلاجات
والتعرف على تكلفة إقامته وصيانته ,إىل جانب الثقة به.
رابعا:أهداف نظام المعلومات :
انطالقا من التعاريف السابقة لنظام املعلومات وإضافة إىل ما ذكر من خصائصه فإنه ميكن وضع جمموعة من األهداف اليت
تسعى نظم املعلومات إىل حتقيقها وتتمثل يف :
 .1تعمل نظم املعلومات على تزويد املراكز اإلدارية املختلفة ضمن املؤسسة باملعلومات الضرورية ملساعدة كافة املستويات
اإلدارية على اختاذ القرارات اخلاصة هبا ،فجودة القرارات اليت تتخذ يف مجيع املستويات اإلدارية تتوقف على مدى توافر
املعلومات املتاحة ملتخذ القرار.
 .2توفري املعلومات الالزمة ألغراض التخطيط والرقابة يف املكان والتوقيت والشكل املناسب.
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 .3نظام املعلومات هو ذاكرة املؤسسة فهو يعاجل املعلومات اخلاصة مباضيها ،ويسمح بإعطاء التسلسل التارخيي لوضعيتها ,كما
يسمح مبراقبة تطورها و اكتشاف االحنرافات والتغريات ،إضافة إىل تغريات احمليط اخلارجي.
 .4يسمح نظام املعلومات للمؤسسة بتنسيق نشاطاهتا املختلفة و نشاطات نظمها الفرعية.
تعترب عملية تصميم خمطط األعمال صعبة ومعقدة بتعقيد عملية حتديد الرسالة واألهداف وكذلك ارتباط كل من األهداف والتخطيط
واإلسرتاتيجية باملعلومات سواء من خارج أو من داخل املؤسسة وهذه املعلومات ترتبط أيضا بالعامل الزمين إال أن هذا احلد ميكن
التقليل منه بتطوير نظام للمعلومات وذلك من خالل:
 جيب أن يتوفر معلومات بالقدر الكايف وبالنوعية املطلوبة ويف الوقت املناسب. جيب أن يتبع حركية التنفيذ ويرصد حركة احمليط. -من مزاياه سرعة اختاذ القرار والتغذية العكسية وتوفري أكرب عدد ممكن من املعلومات وتلقي املعلومات يف الوقت املناسب.
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خامسا -وظائف نظم المعلومات
ميثل نظام املعلومات اإلطار املتكامل لتدفق املعلومات من مصادرها املختلفة إىل مراكز استخدامها الختاذ القرارات ،وتقوم
نظم املعلومات خبمس أنشطة أو وظائف أساسية إليصال املعلومة بالشكل و يف التوقيت املناسبني ،وهي كالتايل:
 .1إدخال البيانات (تجميع البيانات) :يتم جتميع وإعداد البيانات للتشغيل عن طريق القيام بعملية إدخال البيانات واليت
تشمل أنشطة مثل التسجيل والتحرير ،وعادة ما يتم إدخال البيانات مباشرة إىل احلاسب اآليل أو يتم تسجيل البيانات على
وسيط مادي مثل الورق (مستند األصل) حىت حيني إدخاهلا إىل احلاسب ,وبعد إدخال البيانات ينبغي أن يتم نقلها إىل وسيط
مثل القرص املرن حىت ميكن للحاسب قراءة عند التشغيل.
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 .2معالجة البيانات(تشغيل البيانات):تقوم املعاجلة بتحويل البيانات أو املعلومات القاعدية من خالل جمموعة من اإلجراءات
أو النشاطات لتصبح معلومات صاحلة لالستعمال يف التسيري والختاذ القرار ،وقد تكون هذه املعاجلة يدوية أو آلية أو يدوية
وآلية يف آن واحد ،و يف ما يلي شرح إلجراءات هذه املعاجلة :
 العمليات الحسابية :أي معاجلة البيانات حسابيا عن طريق العمليات املنطقية كاجلمع ,الطرح ,القسمة...وذلك للحصولعلى البيانات جديدة كضرب عدد وحدات املباعة يف السعر للحصول على قيمة املبيعات.
 الفرز والترتيب:مبعىن وضع البيانات يف تسلسل منطقي أو حسايب معني. التصنيف :وهو ترتيب البيانات يف جمموعة من الفئات أو اجملموعات وفقا للخصائص املشرتكة بني بيانات كل فئة أوجمموعة.
 التلخيص :ويقصد بالتلخيص جتميع وتركيز البيانات التفصيلية بغرض التأكيد على نقاط أساسية أو اجتاهات معينة يفصورة جماميع ,أو نتائج ,أو انتقاء البيانات اهلامة احلساسة من ضمن كم هائل من البيانات.
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 .3إدارة البيانات:غالبا ال يتم معاجلة البيانات فور احلصول عليها بل يتم ختزينها ,لذلك تقوم وظيفة إدارة البيانات باألنشطة
اخلاصة:ختزين ,حتديث ,واسرتجاع البيانات ,و هي كما يلي:
 التخزين :ختزين البيانات واملعلومات من النشاطات املهمة لنظام املعلومات ,حيث يسمح هذا التخزين بتسهيلاستخدامات الحقة للمعلومات و البيانات أو اسرتجاعها مرة أخرى.
 االسترجاع :وهو عكس التخزين مبعىن يتم فيه استدعاء البيانات املخزنة ألغراض التشغيل واملعاجلة واسرتجاع النتائجلتوصيلها كمعلومات إىل املستفيدين.
 التحديث :ويشمل التحديث تسوية البيانات املخزنة لتعكس األحداث اجلديدة والعمليات والقرارات ،وكنتيجة للتحديثتعكس البيانات بعد التحديث احلالة احلالية لألحداث مثل حالة أرصدة احلسابات الدائنني.
 إعادة اإلنتاج :ويقصد به استخراج صورة أو أكثر من البيانات املخزنة الستخدامها يف أغراض خمتلفة مع بقاء األصلكما هو على حاله يف وحدة التخزين .
 .4نقل وإيصال المعلومات:تسمح هذه الوظيفة لنظم املعلومات من تأمني الرابطة أو االتصال بني خمتلف أجزاء املؤسسة،
وتوفري املعلومات يف الوقت واملكان املناسبني ،فعلى نظام املعلومات نقل املعلومة مع احلفاظ على جودهتا وسالمتها ،وذلك
عرب شبكات داخلية وخارجية مثل االنرتنت.
 .5رقابة البيانات وسريتها:قد توجد بعض األخطاء يف البيانات اليت يتم إدخاهلا ,وقد تفقد بعض البيانات ,ولذلك يعترب التأكد
من صحة ودقة البيانات املخزنة (واملعلومات أيضا) من الوظائف اهلامة لنظام املعلومات.
وميكن تلخيص وظائف نظام املعلومات يف الشكل أدناه.
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الشكل رقم(:)02وظائف نظام المعلومات

رقابة البيانات
مستخدمو
املعلومات

إنتاج المعلومات

تشغيل

تجميع البيانات

البيانات
املصدرية

إدارة البيانات

سرية البيانات

المصدر :ثناء على قباين ,نظم املعلومات احملاسبية ,الدار اجلامعية ,اإلسكندرية ،2002/2003 ,ص.18
سادسا-نظم المعلومات اإلستراتيجية
تلعب املعلومات دورا أساسيا يف مجيع مراحل تصميم وتنفيذ خمطط األعمال وخاصة عند وضع األهداف وصياغة اإلسرتاتيجية،
فاملعلومات املرتبطة بنتائج عناصر البيئة الداخلية – للوقوف على جوانب القوة والضعف التنظيمي – إىل جانب املعلومات اخلاصة
بنتائج حتليل عوامل البيئة اخلارجية – هبدف حتديد مالمح الفرص واملخاطر املتاحة أمام املنظمة – متد اسرتاتيجيي املنظمة وتدعم
جهودهم يف وضع األهداف وصياغة االسرتاتيجيات .
إضافة إىل ذلك فإن نظم املعلومات بالغة األمهية لتنفيذ خمطط األعمال ومراجعته والرقابة عليه .حيث متد نظم املعلومات املنظمة
باملدخالت املعلوماتية املطلوبة الختاذ القرارات اإلسرتاتيجية فأي قرار وخاصة القرار االسرتاتيجي ميكن أن ننعته بالفعالية تبعا ملدى
اعتماده على بيانات ومعلومات دقيقة .إن نظام املعلومات االسرتاتيجي جيب أن يتسم بالدقة والتوقيت الصحيح واالرتباط الوثيق
باملوضوع حىت ميكن اختاذ القرارات اإلسرتاتيجية مبا يصون املوارد النادرة وحيافظ على املوارد البشرية املتاحة وحيقق فعالية التنظيم على
املدى البعيد
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املشكلة أن احلصول على املعلومات والبيانات ليس دائما بالصورة السهلة واليسرية خاصة مع التحديات اليت تواجه اإلدارة اإلسرتاتيجية
أيضا فالبيانات واملعلومات قد ال تكون مضمونة عندما نلمس يف بعضها عدم الكفاية أو التناقض مع بعضها البعض وهذه متثل
حتديات أمام نظام املعلومات االسرتاتيجي فيجب أخذها يف االعتبار .
إن أحد صور التعبري عن نظم املعلومات اإلسرتاتيجية يف عامل اليوم يتمثل يف االعتماد على احلاسب اآليل حيث ميكن ختزين أكرب
كم من البيانات املتشابكة واملعقدة وحفظها وإجراء كافة عمليات التحليل والربجمة لتلك البيانات مبا يتيح االستفادة منها يف أي
اإلسرتاتيجية
القرارات
الختاذ
وقت

سابعا-خطط العمل:
قد تكون خطط األعمال موجهة لداخل املنظمة أو خارجها .وعادة ما تركز اخلطط املوجهة للخارج على األهداف اليت تعترب مهمة
ألصحاب املصلحة اخلارجيني ،السيما أصحاب املصاحل املالية .وعادة ما حتتوي على معلومات تفصيلية عن املنظمة أو فريق العمل
الذي حياول الوصول إىل األهداف .بالنسبة للمنظمات الرحبية أو القائمة على الربح ،فقائمة أصحاب املصلحة اخلارجيني تضم
املستثمرين والزبائن .أما أصحاب املصلحة اخلارجيني بالنسبة للمنظمات غري الرحبية فيشملون املتربعني والعمالء .وأما بالنسبة
الوكاالت احلكومية ،فإن أصحاب املصلحة اخلارجيني يشملون دافعي الضرائب والعمالء احلكوميون ذوو املستويات الرفيعة ،وهيئات
اإلقراض الدولية مثل :صندوق النقد الدويل والبنك الدويل ،وخمتلف اهليئات االقتصادية التابعة لألمم املتحدة ،وبنوك التنمية.
من ٍ
جهة أخرى ،فإن خطط األعمال املوجهة لداخل املنظمة تركز على األهداف الوسيطة الالزمة للوصول إىل األهداف اخلارجية.
حيث أهنا قد تشمل تطوير منتج جديد ،خدمة جديدة ،نظام جديد لتقنية املعلومات ،إعادة اهليكلة املالية ،إعادة تأهيل مصنع أو
إعادة هيكلة املنظمة .خطة العمل الداخلية غالبا ما توضع باالشرتاك مع بطاقة األهداف املتوازنة أو قائمة عوامل النجاح احلامسة .
وهذا ما يسمح بقياس مدى جناح أو فاعلية اخلطة باستخدام مقاييس غري مالية .خطط العمل اليت حتدد أو تستهدف أهدافا
داخلية ،ولكنها ال توفر سوى توجيهات عامة بشأن الكيفية اليت سوف يتم هبا حتقيق هذه األهداف تسمى خططا اسرتاتيجية.
أما اخلطط التنفيذية فإهنا تصف أهداف أو غايات إحدى املنظمات الداخلية ،أو أحد فرق العمل أو أحد أقسام الشركة .وهناك
أيضا خطط املشروع ،واليت تعرف أحيانا باسم إطار املشروع أو حدود عمل املشروع ،واليت تصف أهداف مشروع معني .كما أهنا
قد تبني مكان املشروع ضمن األهداف اإلسرتاتيجية األكرب للمنظمة قبل أن تقرر انطالق األعمال أو إنشاء املؤسسة ال بد من
أخذ الوقت الكايف لوضع خمطط األعمال كامل ومناسب فاألشخاص الذين يقفون على أرجلهم مبؤسسة جتارية بدون رسم دراسي
للعمل سيواجهون صعوبات يف التمويل والتسيري ومشاكل متعددة وذلك بعد مدة من انطالق األعمال بني التخطي الغري حمكم
18
والفاشل.
ثامنا-ماهية مخطط األعمال
 .1تعريف مخطط األعمال:

هو وثيقة متثل نوايا املؤسسة اإلسرتاتيجية يف املستقبل هو خمطط لتسهيل األعمال يعطي معلومات واضحة ومنظمة على
املؤسسة ،ويعدد أعماهلا وينشئ معلومات شخصية حيث جند فيه حتليل دراسة للسوق وإسرتاتيجية التسويق.
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 .2مهام مخطط األعمال:من أهم مهام مخطط األعمال:
 إعطاء نظرة سريعة وحامسة وحمايدة على مشروع العمل. يساعد على حتديد القياس القابل لتحقيق واإلجناز. السماح بتحديد احتياجات املخزون واخلزينة. يقرر نقطة االنطالق ملخطط عملي وحيد. -هو وثيقة مهمة للتعريف بطلبات التمويل.
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 .3خطوات مخطط العمل:

 -1.3وصف المؤسسة الملخصي:
•أهداف اخلطة.
•احتياجات التمويل وطبيعتها.
•وصف املشروع والسوق املستهلكة.
•ما الذي جيعل مشروعنا خيتلف عن منافسيه.
•الدالئل او الرباهني على ضرورة هذا املشروع و إمكانية حتقيقه.
•مقتطفات عن معطيات املالية األساسية للمشروع.
- 2.3المشروع و قطاع النشاط :
•التوجيهات واألهداف األساسية لصاحب املشروع.
•خصوصيات القطاع االقتصادي للمشروع.

- 3.3المنتوج أو الخدمة :وصف املنتوج واستعماله،الصفات اليت متيزه.
•التكنولوجيا والكفاءات .
•املقدور املستقبلي (اآلفاق(
•دراسة السوق.
- 4.3السوق:
•الزبائن وتشكيالهتم.
•املنافسون (إجيابياهتم و سلبياهتم).
•حجم السوق و تطوره.
•تقييم احلصة املمكنة من السوق.

 -5.3التسويق:
•سياسة األسعار.
•سياسة التجارية (التوزيع).
•االستثمار و موقع املنتوج يف السوق .
 - 6.3خطة التنمية:
•مراحل منو املشروع.
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•الصعوبات واملخاطر.
•حتسني املنتوج يف املستقبل .
 - 7.3اإلنتاج:
•موقع املشروع.
•التجهيز.
•تقدمي حجم اإلنتاج.
•مصادر التموين (مواد أولية ,جتهيزات يد عاملة).
•مدى استعمال أو جلوء إىل املقاولة من اهلياكل.
•طبيعة العملية اإلنتاجية.
 - 8.3التسيير:
•ملكية املشروع و اإلدارة.
•خربة وتقارير املسريين .
•األفراد والتكوين.
•املستشارين.

- 9.3االحتياجات المالية:
•حتديد املواد األولية الضرورية و وقت ضروري للحصول على السلعة
•املستوى املنتظر إلعادة اإلنتاج

- 10.3النقاط األساسية للخطة المالية و مستوى المخاطرة:
•النقاط األساسية للخطة املالية (ربح-تكلفة).
•املخاطرة و طرق حتديدها.

- 11.3الخطة المالية المفعلة (شهريا أو فعليا على مدار( 5-3سنوات):
•الربح أو اخلسارة.
•حتديد املسامهة و املر دودية.
•حتليل اإليرادات.
•حتليل االستقرار املايل للمؤسسة.
•حتليل امليزانية.
- 12.3القفزات المهمة ( األحداث المهمة)
•املعطيات التقنية للمنتوج أو اخلدمة.
•تقارير اخلرباء و املستشارين.

 .4محتويات مخطط األعمال:

 -1.4وصف المؤسسة
قبل إنشاء مؤسسة ال بد من التساؤل :ما هو النشاط وما هي األسباب اليت دفعت بنا إلنشاء مؤسسة؟
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و لوصف مؤسسة سنتطرق للنقاط التالية:

 املظهر اخلارجي القانوين و بنية املؤسسة :مؤسسة فردية أو مجاعية من ناحية فرد معنوي ميلك الرتاخيص املسموح هبااليت حنتاجها.
-نوع النشاط :جتارة بالتجزئة ،شركة حتويل ،أو خدمات.

وجود مؤسسة مستقلة و هلا إمتداد وحقيقة ،ملاذا للمؤسسة مردودية وما هي إمكانيات النمو؟املصادر اخلارجية املتعاملة مع املؤسسة :ممولني ،جتار ،بائعني ،زبائن.-مدى تأثري الفائدة باملستهلكني و إعطاء قيمة لإلجيابيات اجملزئة.

-إعداد الوظائف و املهام اليت تسمح لنا بتقرير هذا العمل و ملا نقبل على هذا النشاط.

 .5فوائد إعداد خطة العمل :














ترتيب األفكار
تقييم اجلدوى
فرصة للتعرف أكثر على السوق وعن قرب
حبث االحتماالت املمكنة لتمويل وتنفيذ وتسويق املشروع
التخطيط ووضوح الطريق
التحقق من اجلاهزية
استطالع الصعوبات املتوقعة واالستعداد هلا واالحتياط للطوارئ
حتديد املتطلبات بشكل أكثر دقة وواقعية
إظهار اجلدية يف العمل
تسهيل تقييم املشروع للحصول على دعم أو متويل أو مشاركة
التقليل من احتمالية اإلخفاق أو الفشل أو اخلسائر
التحكم وضبط التكاليف
خطوات اعداد خطة العمل

 .6خطوات إعداد خطة العمل
 وصف املشروع وأهدافه
 دراسة السوق وحتليله من ناحية دراسة الطلب وحتليل الوضع التنافسي
 رسم إسرتاتيجية خاصة لتسويق املنتج أو اخلدمة املقدمة

 الدراسة الفنية وهي خطة التشغيل واإلنتاج وتشمل التايل :
 حتديد الطاقة اإلنتاجية اختيار التكنولوجيا املستخدمة -اختيار املكان واملعدات
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 -حتديد املواد واملدخالت

 اخلطة التطويرية :حيث تشمل إسرتاتيجية التطوير ملدة  3-2سنوات ،متضمنة تطوير املنتج أو عمليات اإلنتاج ،اخلطة
التسويقية ،العمالء ،واملوظفني.
 دراسة املوقع وتشمل التايل :
 اختيار املوقع تصميم املوقع دراسة اهلياكل األساسية واملرافق واخلدمات دراسة التنظيم واإلدارة

 دراسة اجلوانب التشريعية وتشمل التايل :
 الشكل القانوين للمشروع األنظمة اليت سيخضع هلا املشروع اإلجراءات القانونية املطلوبة لتأسيس املشروع خطة تنفيذ املشروع وتشمل التايل :
 وضع خطة لتنفيذ املشروع -متطلبات حتقيق اخلطة

 الدراسة املالية
 التمويل :حتديد التمويل املطلوب ،إسرتاتيجية التمويل (مستثمرون ،بنوك...)،
 املالحق :كالرسومات البيانية ،والقوائم املالية وغريها
 وصف املشروع وأهدافه

 دراسة السوق وحتليله من ناحية دراسة الطلب وحتليل الوضع التنافسي
 رسم إسرتاتيجية خاصة لتسويق املنتج أو اخلدمة املقدمة
نبدأ خطة العمل بوضع خطة بسيطة أي حوايل مخس صفحات ،أو من املمكن أن تكون خطة طويلة تشمل التنبؤات جلميع أنواع
السيناريوهات وحتدد طرق التعامل معهم وتتضمن عرض موجز ،ومعلومات عن املالك واإلدارة ،وحتليل السوق ومفاتيح النجاح،
ملعرفة ما إذا كان هناك عمل جدير باملتابعة .ولكن األكثر أمهية يف اخلطة هي حتليل التدفق النقدي وتفاصيل حمددة للتنفيذ .والتدفق
النقدي هو أمر مهم للشركة ألنه عادة ما يساء فهمه على األرباح .أما تفاصيل التنفيذ هي اليت جتعل األشياء حتدث ،فاالسرتاتيجيات
اخلاصة بالشركة وتنسيق الوثائق هي جمرد نظرية إال إذا كانت إسناد للمسؤوليات ،مع التواريخ وامليزانيات ،ومتابعة النتائج.
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الخاتمة:
مما سبق نستخلص أن خمطط األعمال يقود إىل تلخيص نشاطات تشغيل شركة يف مدة معينة ،إضافة إىل مجيع النتائج املخططة هلا
بشكل عام ،فهو عبارة عن أداة ختطيط وأداة كمفتاح للتسيري تسمح بتنظيم نشاطات املؤسسة ،كما تسمح أيضا لصاحب أو مسري
املؤسسة أن يتوقع ماهي اإلرادات الشهرية ،ألجل مجيع التطبيقات املالية ،هذا يدخلنا يف تنبؤات واقعية مرتبطة بالبيع والنفقات.
ويتبني لنا مما تقدم أيضا أمهية املعلومات يف كافة املراحل واخلطوات اليت مير هبا إعداد خمطط األعمال باملؤسسة .وذلك الن جناح
خمطط األعمال وصدق تنبؤاته مرتبط ارتباط كبري بصحة وحداثة ودقة املعلومات املستعملة ،وكذا تطور تقنية نظام املعلومات ،وذلك
حىت يتمكن صاح ب املشروع من مواكبة التطورات احلاصلة سواء على مستوى السوق ،املنتوج ،التقنية ،املنافسني إىل غري ذلك من
التحديات اليت متثل املعلومة العنصر األساسي يف الربط بينهم.
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