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المخلص

 أقل ما يقال،إن معظم شركات األعمال الرائدة والناجحة يف جماالهتا هي يف احلقيقة نشأت ضمن شروط مناسبة ومواتية

-

 كما تشري الدراسات، أهنا استندت إىل دراسات وعمليات ختطيطية واسرتاتيجية شاملة، لكن أبعد من هذا أيضا،عنها أهنا طبيعية
 خاصة إمهاهلا،والوقائع أن عدد كبري من األعمال الصغرية واملتوسطة مل تنجح بسبب عدم اهتمامها بإعداد خطة األعمال األولية
 وعليه. مبا فيها الزمن واملراحل املناسبة إلعداد واستعمال هذه اخلطة.... قانونية، تقنية، تسويقية، متويلية، لعدة جوانب منها
 مبا يف ذلك التطرق إىل بعض العمليات،نسعى من خالل هذه الورقة البحثية إىل إبراز السياق االستعمايل خلطة األعمال
.االستثنائية أثناء خمتلف مراحل نشاط منظمات األعمال واملوجبة إلعداد واستعمال خطط األعمال
:الكلمات المفتاحية
 إستعماالت خمطط األعمال، األطراف األخذة ملخطط األعمال،خمطط األعمال

Résumé / Abstract
La plupart des entreprises leaders dans leurs domaines ont débuté leurs activités dans
des conditions appropriées et favorables, mais au-delà aussi, elles ont été basées sur des
études et des processus de planification et une stratégie globale, comme l’indiquent les
études et les faits. Elles suggèrent ainsi qu’un grand nombre de petites et moyennes
entreprises n'a pas réussi en raison de la négligeance d’établir un plan d'affaires initial, en
particulier, l'abandon de nombreux aspects de leur financement, du marketing, technique,
juridique .... y compris le temps et les étapes appropriées de la préparation et l'utilisation de
ce plan.
En conséquence, nous cherchons, à travers ce papier, à mettre en évidence le
contexte d’utilisation du plan d'affaires, y compris quelques opérations exceptionnelles de
l’entreprise exigeant la préparation et l'utilisation du plan d'affaires.
Mots clés :
Le plan d’affaire, les parties prenantes du plan d’affaire, l’utilisation du plan d’affaire.
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مقدمة:
نظرا للتطورات السريعة واملتتالية يف جمال املقاوالتية إن مل نقل معقدة يف كثري من األحيان ،ويف ظل تداخل وتأثري الكثري من
العوامل يف عامل األعمال ،سواء من احمليط الداخلي أو احمليط اخلارجي للمؤسسة ،أصبح من الضروري بل من البديهي اللجوء قبل
مباشرة أي مشروع إىل إعداد خطة إعمال جيدة تكون متناسبة واألهداف املنشودة للمؤسسة.
إن مجيع األعمال حتتاج إىل خطط األعمال ،خاصة االعمال اجلديدة واألعمال اليت تتوقع تغريات أو منوا جوهريا يف املستقبل
القريب ،باإلضافة إىل أن غالبية رجال األعمال لسوء احلظ لديهم خربات ضئيلة يف جمال إعداد خطط األعمال ،حيث أهنم
اليعرفون األمور ا ليت جيب أن تشتمل عليها اخلطة أو املصادر اليت حيصلون منها على املعلومات أو كيفية ربط أجزاء اخلطة ببعضها
البعض ،واألهم من ذلك هو أن معظم رجال األعمال ال يعرفون على وجه التحديد ملاذا يقومون خبطة أعمال ،أو ملن تكتب خطة
األعمال ،وهذا بدوره يؤدي إىل خلق نقائص وصعوبات يف عملية إعداد خطة أعمال مقنعة حتقق من خالهلا اهلدف املنشود.
وعليه فإن خطط األعمال تتيح لنا اإلجابات عن خمتلف األسئلة اليت ميكن أن تتبادر إىل األذهان بالنسبة جلميع األطراف أصحاب
املصاحل ،خاصة حاملي املشاريع أنفسهم ،وهي مبثابة خطة طريق ملختلف املراحل املستقبلية حلياة املؤسسة يف شكل أرقام.
ونظرا ألن الكثري من حاملي املشاريع واملقاولني اليعلمون وال يعملون هبذه الوثيقة ،السيما من جانب الظروف واألحداث املناسبة
لإلستعمال أثناء خمتلف مراحل حياة املؤسسة ،من هنا سنحاول بدورنا اإلجابة على السؤال التايل :


ما هي األوضاع واألحداث الىت يلجأ فيها أصحاب املشاريع إىل استخدام واستعمال خمطط األعمال أثناء خمتلف مراحل
نشاط أو حياة املؤسسة ؟

وحماولة منا لإلجابة على هذا التساؤل الرئيسي قمنا بالرتكيز على احملاوراألساسية التالية :
 .1مفاهيم عامة حول خطة األعمال ؛
 .2مقارنة خطة األعمال باملوازنة التقديرية؛
 .3األطراف األخذة (أصحاب املصاحل) املستهدفة من خطة األعمال؛
 .4السياق اإلستعمايل خلطة األعمال؛
 .5خطط األعمال و العمليات اإلستثنائية للمؤسسة ؛
الفرع األول  :مفاهيم عامة حول خطة األعمال
أوال :تعريف  ،ماهي خطة العمل؟
هي أداة إدارة معرتف هبا  ،وتستعني هبا األعمال التجارية الناجحة و/أو األعمال التجارية املستقبلية بكافة
أحجامها ،حيث يتم من خالهلا تسجيل أغراض املشروع ،واقرتاح الكيفية اليت يتم هبا حتقيق تلك األهداف
خالل فرتة زمنية حمددة .وهي وثيقة خطية تصفك وتصف ما تنوي حتقيقه ،واملكان الذي سيقام عليه
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مشروعك التجاري ،والتاريخ الذي تتوقعه لبدأ املشروع ،وكيف ستتغلب على املخاطر املصاحبة ،وحتقق العائدات املتوقعة.
كما متثل أيضا خطط األعمال وثيقة وصف إلسرتاتيجية وتطور املؤسسة يف شكل أرقام.
من جانب أخر ،هي مبثابة طريقة لعرض مشروع املؤسسة ،حيث تسمح بدمج مجيع املعطيات املكونة للمشروع يف وثيقة واحدة
ومن مطابقتها ملؤشرات حميط املؤسسة ،مثل السوق ،املؤشرات املالية ،الزبائن ،املنافسون.....
وهناك سببان وراء كتابة خطط األعمال :


توضيح املسار اإلسرتاتيجي لعملك؛



توصيل هذا املسار اإلسرتاتيجي إىل األطراف أصحاب املصاحل؛

 -1توضيح املسار اإلسرتاتيجي لعملك  :إن خطة األعمال التبين املسار اإلسرتاتيجي اخلاص بشركتك ،ولكنها تسجله وتدونه
كتابة مث تقدمه لكي يراه اجلميع ،وعند النظر إىل الرتتيب السليم لألشياء فإن مسارك اإلسرتاتيجي سوف يأيت أوال وخطة
أعماله سوف تأيت بعد ذلك  ،وإذا قمنا بعكس هذا الرتتيب فإنه لن ينجح.
وعلى افرتاض أن شركتك متتلك بالفعل إسرتاتيجية فإن عملية بناء خطة أعمال تساعد على جعل هذه اإلسرتاتيجية أكثر
رمسية ،وتقوم بتوصيل هذه اإلسرتاتيجية إىل األخرين داخل مؤسستك وخارجها.
 -2توصيل هذا املسار اإلسرتاتيجي إىل األطراف أصحاب املصاحل  :هناك جمموعة من األفراد أو األطراف اليت حيتاج صاحب
املشروع إىل مشاركتهم يف إسرتاتيجيته اخلاصة أال وهم األطراف أُصحاب األموال ،املستثمرون احلاليون واحملتملون يف
املستقبل .ومن السهل معرفة السبب وراء احلاجة إىل مشاركة صاحب املشروع يف مساره اإلسرتاتيجي.
فصاحب املشروع حيتاج إىل من ميده باملزيد من األموال ،وكلما تعرفوا أكثر على اإلسرتاتيجية األعمال زادت احتمالية
االستثمار يف املشروع ،وهذا أمر صحيح بغض النظر عن املصدر الذي حتصل منه على األموال ،فالتمويالت ميكن تأيت
من أصحاب ا لبنوك أو من األصدقاء أو من أفراد عائلتك أو من شركاء إعطاء القروض أو من أصحاب األسهم يف
الشركات اخلاصة أو العامة ،وأي نوع من املستثمرون احملتملون سوف حيتاجون ملعرفة بعض احلقائق املتعلقة

باألعمال

قبل كتابة شيك.
ثانيا  :أهمية خطط األعمال  ،لماذا نحتاج إلى خطة أعمال ؟
هناك أسباب نستشف منها األمهية من وراء خطط األعمال للشركة ،نلخصها يف النقاط التالية :
 .1إن خطة األعمال حتتوي على معلوماتك املالية ،التارخيية واحلالية ،أو املخطط هلا يف املستقبل واألرقام اخلاصة
بك اليت حيتاج إىل رؤيتها كل األطراف؛
 .2إن خطة األعمال عملك والسوق الذي تعمل من خالله ،ومن املمكن أال يعرف أصحاب القروض أو
املستثمرين معلومات كافية عن أعمالك حىت يتسىن هلم اختاذ القرارات الذكية  ،وهذا اليتم إال بالرجوع إىل
املعلومات املدونة يف خطة األعمال؛
 .3إن خطة األعمال حتتوي على اخلطة اخلاصة بك واإلسرتاتيجية اليت تتبعها من أجل النجاح ،وحيتاج كل من
أصحاب القروض واملستثمرين إىل هذه اخلطة من أجل تقييم فرص جناحك؛
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 .4إن خطة أعمالك تعطي فكرة لشركائك املاليني احملتملني عنك ،فهي تعطيهم فكرة عمن تكون ،وملاذا تفعل ما
تفعله األن ،وإذا ما كان لديك أفكار سديدة أو أفكار رديئة ،لذلك فإن خطة األعمال جيب أن تتضمن كل
ما حيتاجه صاحب القرض أو املستثمر من أجل إختاذ قرار سديد بشأن إقراضك أو االستثمار يف شركتك،
وبدون خطة األعمال لن تتمكن حىت من بدأ عملك.
ثالثا  :أهداف خطة األعمال
هتدف خطة األعمال إىل :
 .1التشخيص الوظيفي والتشخيص اإلسرتاتيجي للمشروع؛
 .2التخطيط ملختلف االحتياجات من املوارد الضرورية للمشروع؛
 .3تقييم مرد ودية املشروع يف املستقبل؛
رابعا  :خصائص خطة األعمال
يف إطار جتربة وخربة طويلة يف العمل يف جمال األعمال الصغرية ووضع خطط األعمال ،قدم الباحثان ( )Riche & Gumpert
عرض خلصائص خطة العمل اليت ميكن أن تشجع املستثمرين على املسامهة يف التمويل ،وميكن أن نلخص فيما يلي منط خطة
األعمال الناجحة:
 .1جيب أن ترتب على حنو مناسب مع ملخص تنفيذي وقائمة حمتويات وفصول؛
 .2جيب أن تكون بطول وامتداد صحيح ،ومبظهر صحيح ،ال طويلة وال قصرية ،ال مغرقة بالوهم واخليال وال ممتلئة بتخمة
زائدة؛
 .3أن تعطي معىن للذي سوف ينجز من قبل املؤسسني واملنظمة وتوقعاهتم للثالث أو اخلمس سنوات القادمة؛
 .4أن توضح بصورة كمية ونوعية طبيعة الفوائد اليت حيصل عليها املستخدمون ملنتجات وخدمات املنظمة؛
 .5أن تعرض أدلة قوية على أمكانية عرض املنتجات يف السوق وكذلك بيع اخلدمات؛
 .6جيب أن توضح وتربر مستوى تطوير املنتج الذي سيقدم ،وأن تصف بشكل مناسب من التفصيل عمليات التصنيع
والتكاليف املرتبطة هبا؛
 .7جيب أن تصور الشركاء كفريق وخبربات مديرين مع مهارات أعمال متممة ومساعدة؛
 .8جيب أن حتتوي تنبؤات وإسقاطات مالية صادقة مع معطيات أساسية للتوضيح موثقة؛
 .9جيب أن توضح كيف حيصل املستثمرون على عوائد خالل الثالث إىل السبع سنوات مع تقديرات مناسبة لرأس املال؛
 .10ميكن عرضها بسهولة ووضوح وهيكلية جيدة وبعرض شفاهي واضح ومناسب؛
هكذا يبدوا أن األمر يتطلب الوضوح والسهولة والرتكيز على األولويات حسب األمهية ،وال داعي التعمق يف األمور الثانوية يف اخلطة
حبيث تصبح طويلة ومملة ،حيث أن املسري جيب أن يضع نصب عينيه بأن املمولني رمبا يصل إليهم العشرات من خطط األعمال
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يف خمتلف األطراف لكنهم ال يقبلون باملشاركة إال بالعدد احملدد واجليد منها ،ويرى أغلب الباحثني أن اخلطة اجليدة والفعالة يفرتض
أن ال تكون طويلة وتفصيلية وأن تكون حبدود (  )30إىل (  )40صفحة مركبة ومنظمة بطريقة منهجية وواضحة.
الفرع الثاني  :مقارنة خطة األعمال بالموازنة التقديرية
إن مقارنة خطة األعمال باملوازنة التقديرية تسمح لنا بتحديد أوجه التشابه من جهة ،وأوجه االختالف من جهة أخرى:
أوال  :أوجه التشابه


إن كل من الوثيقتني يعترب من التقنيات املستعملة يف التقدير والتنبؤ املستقبلي لوضع املؤسسة ،أي هبدف
االستشراف؛



ترمجة هذه التقديرات والتنبؤات يف شكل معلومات مالية؛



األشخاص املعنيني بإصدار إحدى هذه الوثيقتني مسؤولون عن املعلومات املقدمة داخل املؤسسة وخارجها

ثانيا  :أوجه االختالف
ميكن تلخيص أهم نقاط أوجه االختالف يف اجلدول التايل :
الموازنة التقديرية

خطة األعمال

خطة األعمال هي وثيقة للتنبؤ متوسطة املدى من  3إىل  5أما املوازنة التقديرية فهي تتهم باملستقبل القريب حبيث ال
سنوات

يتجاوز السنة

تنبؤات خطة األعمال تكون بشكل عام

أما املوازنة التقديرية فتكون بشكل مفصل

ال تتغري خطة األعمال إال إذا تغريت إسرتاتيجية املؤسسة أو أما املوازنة التقديرية فهي إجراء سنوي متكرر
بفعل حادثة استثنائية من شأهنا أن تغري يف تنبؤات املؤسسة
إن إعداد خطة األعمال ال تكون إال من طرف املديرية العامة أما املوازنة التقديرية بإعدادها يكون من طرف عدة مستويات
واملسؤولني الكبار باملؤسسة

هرمية باملؤسسة

وباختصار ميكن القول أن خطة األعمال هي وثيقة تقنية للتقديرات والتنبؤات اإلمجالية أو الكلية للمؤسسة على املدى املتوسط اليت
ترتجم التوجهات والتطورات اإلسرتاتيجية للمؤسسة ،باإلضافة إىل أهنا موجهة إىل األطراف األخذة خارج املؤسسة ،أما املوازنة
التقديرية فهي تقنية تقديرية قصرية املدى تصدر هبدف وضع العملية التسيريية للمؤسسة حتت الرقابة وهي موجهة ألغراض
واحتياجات داخلية للمؤسسة.
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الفرع الثالث  :األطراف األخذة ( أصحاب المصالح) المستهدفة من خطة األعمال
كل املناقشات اليت تدور حول إنشاء خطة األعمال حىت تتناسب مع األطراف املعنية فإهنا تدور حول سؤال واحد وهو :من هم
األطراف أصحاب املصاحل املعنيني من وراء خطة األعمال ؟
إن أهم األطراف احملتملة من وراء خطة األعمال هم :
 .1صاحب املشروع ( املدير التنفيذي)
 .2املوظفون
 .3العمالء
 .4أصحاب البنوك والقروض
 .5املستثمرون احملتملون
أوال .بالنسبة لصاحب المشروع ( المدير التنفيذي)
ألغراض اإلعالم  ،االتصال ،التسيري واملتابعة والكشف عن التأخرات واألخطاء واملخاطر احملتملة.
حيث أنه على إفرتاض أن أي شركة متتلك بالفعل إسرتاتيجية ،فإن عملية بناء خطة أعمال تساعد على جعل هذه اإلسرتاتيجية
أكثر رمسية ،ومن مث تقوم بتوصيل هذه اإلسرتاتيجية إىل األخرين  ،داخل مؤسستك وخارجها ،باإلضافة إىل أنه هذه اإلسرتاتيجية
توجد فقط يف عقل املدير التنفيذي فهي يف هذه احلالة ليست إسرتاتيجية رمسية ولكنها جمرد فكرة ال يعرفها الكثريون ،وعملية وضعها
يف ورق جيعلها رمسية ومينحها اإلمكانات الالزمة ،ووضع هذه اإلسرتاتيجية على الورق جيعل من السهل مشاركة األخرين يف هذه
اخلطة  ،حيث قطع الورق ميكن توزيعها بسهولة أكثر من األفكار اخلاصة.
ثانيا .بالنسبة للموظفين
عند كتابة خطة األعمال جيب أن نستشعر جعل هذه اخلطة مقبولة من جانب األفراد داخل املؤسسة ،حيث كلهم ميلكون إهتمامات
خاصة وجداول أعمال معينة ،وطبقا للنظرة التشاركية فإنه من الضروري إشراك املوظفني يف حتقيق األهداف وتنفيذ اإلسرتاتيجية.
كذلك إشراك املوظفني يف خطة األعمال يعين مواجهة أسئلتهم واإلجابة عنها وإعطاء توضيحات وتفسريات عن وجود معلومات
معينة.
بالرغم من أن املوظفني ليسوا من واجبهم املساعدة يف إعداد خطة األعمال إال أهنم بإمكاهنم تقدمي مقرتحات من شأهنا حتسني
فاعلية خطة األعمال ،وحىت تكون على درجة كبرية من الصحة والدقة لتجنب أي خالف أو نزاع بني أعضاء اإلدارة أو األفراد.
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ثالثا .بالنسبة للعمالء
إن وضع إسرتاتيجية لتحسني درجة رضا العمالء عن منتجاتك يبدو شيئا جيدا ،ولكن ال حيقق لك مكاسب من وراء املستثمرين
الذين يريدون أن يعرفوا بال تفصيل ما مييزك عن منافسيك يف السوق والكيفية اليت حتقق من ورائها يف السوق من فوائد ومكاسب،
وهلذا فإن إسرتاتيجية حتسني درجة رضا العمالء ميكن أن تكون موجودة يف كل خطط األعمال تقريبا حىت ولو بصورة ضعيفة.
رابعا .بالنسبة للبنوك والمقرضين
عندما تريد أن حتصل على قرض فإنك تذهب إىل البنك الذي تتعامل معه أو أي مؤسسة إقراض أخرى ،فأنت ال تطلب من البنك
أو املوظف املسؤول عن إعطاء القروض أن يقوم بإستثمارات يف شركتك ،ولكنك تطلب منه أن يعطيك قرض مع جتشم بعض
املخاطر املتعلقة بعملية دفع هذا القرض.
وهلذا فإن القوة الدافعة وراء إختاذ قرار باملوافقة أو بالرفض من قبل مديري البنك أو موظفي القروض هي الكيفية اليت يقيمون هبا
هذه املخاطر وما مدى إحتمال عدم مقدرتك على رد هذا القرض؟ من مث فإن ما يهم أصحاب هو استقرار أعمالك ومقدرتك
للحصول على سيولة مالية كافية تتناسب وفرتة ومبلغ القرض ،وذلك ال يتم إال من خالل خطة أعمال مناسبة.
خامسا .المستثمرون المحتملون
وهنا منيز بني نوعني من املستثمرين احملتملني:


صغار المستثمرين :عادة ما يكون املستثمر الصغري صديقا أو فردا يف عائلتك أو شريكا يف عمل يقوم بوضع رأمساله يف
شركتك  ،فالعديد من صغار املستثمرين يريدون ضمانات قوية بأهنم لن يفقدوا أمواهلم ،ويف املقابل هؤالء صغار املستثمرين
يبحثون عن جناح مايل ضخم من خالل املشاركة يف الشركات املبتدئة حىت يصبحوا قادرين على جين األرباح ،وهلذا جيب
تقدمي خطة األعمال املناسبة.



المستثمرون اإلستراتيجيون :إن الدوافع وراء قيام املستثمرون اإلسرتاتيجيون بعمل استثمارات تتشابه مع تلك الدوافع
اليت حتث صغار املستثمرون على اإلستثمار ،فهؤالء املستثمرون هم أنفسهم عبارة عن شركات وليسوا أفرادا ،وهناك
عامل إضايف وراء هذا النوع من املستثمرون أال وهو األمهية اإلسرتاتيجية لالستثمار ،ومن هنا تربز أمهية خطة األعمال
واملعلومات الواجب توفرها فيها.

الفرع الرابع :السياق اإلستعمالي لخطة األعمال
تستعمل خطط األعمال يف عدة مراحل من حياة املؤسسة ،أثناء خلق وإنشاء املؤسسة ،أو من أجل التوسع والتطوير ملؤسسة
موجودة من قبل ( أثناء نشاطها ) ،كالدخول إىل البورصة أو يف بعض العمليات االستثنائية اليت متس رأمسال املؤسسة ،وهلذا جند أن
مسامهة خطط األعمال ختتلف باختالف احلالة أو الوضعية اليت هي عليها املؤسسة واهلدف املراد حتقيقه.
من خالل هذا العنصر سنتطرق إىل خمتلف هذه اإلستعماالت خلطط األعمال والفائدة املرجوة من كل استعمال.
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أوال  :خطط األعمال الخاصة بإنشاء مؤسسة أو فرع لشركة
إن مسامهة خطط األعمال سواء بالنسبة خللق و إنشاء مؤسسة جديدة أو بالنسبة إلنشاء فرع للشركة األم هو نفسه ،وبالتايل ميكننا
إحصاء ثالث أهداف رئيسية هلذه احلالة:


التأكيد والرتكيز على اإلمكانيات املالية للمشروع واحتمالية حتقيقه للمردودية ؛



إقناع املسامهني احملتملني باألرباح املنتظرة وفائض القيمة الناتج عن تنازل القيم على املدى الزمين الذي ميكن احلصول عليه
من هذا اإلستثمار؛



احلصول على التمويل من خالل عرض هذه اخلطة على املصريف ،حىت يتسىن له تقييم وضبط احتياجات التمويل للمشروع
من جهة ،ومن جهة أخرى تقدير املخاطر احملتملة.
ثانيا  :خطط األعمال الخاصة بالتسيير الجاري للمؤسسة

أثناء السري العادي للمؤسسة ميكن استعمال خطة أعمال على أهنا أداة وتقنية للتنسيق والتنبؤ واإلتصال ،كما يلي:
 -1خطة األعمال أداة للتنسيق :أي ميكن استعماله على مستويني ،داخل املؤسسة نفسها أو بني خمتلف فروع الشركة األم.
داخل املؤسسة نفسها يعين أن خطة األعمال جيب أن تضم خمتلف النتائج والقرارات املتوصل إليها على مستوى خمتلف
املصاحل الوظيفية للمؤسسة ،ومن هنا يظهر دور خطة األعمال يف التنسيق بني القرارات من أجل ضمان حتقيق اهلدف
العام والكلي للمؤسسة ،أي الميكن التصور أن كل مصلحة وظيفية تعمل على حدة.
أما على مستوى الفروع والشركة األم فنجد أنه عادة ما تكون الفروع خمتلفة من الناحية االقتصادية ومتشاهبة من الناحية القانونية،
وهلذا جيب أن يكون كل فرع خيدم إسرتاتيجية الشركة األم ،ومن هنا يظهر الدور اجلوهري والرئيسي خلطة األعمال يف التنسيق بني
أهداف الفروع من أجل بلوغ أهداف و وإسرتاتيجية الشركة األم.
 -2خطط األعمال أداة للتقدير والتنبؤ  :هبدف ضمان السري احلسن للمؤسسة يشرتط وضع تقديرات وتنبؤات على خمتف
املستويات ،مثال اخلاصة باملبيعات ،املشرتيات ،اإليرادات ،النفقات ،على املدى املستقبلي وهذا من أجل اإلجابة على
خمتلف إشكاليات اإلستغالل.
ومن فإن خطة األعمال هتدف إىل التنسيق بني خمتلف هذه التقديرات والتنبؤات ومن مث إعطاء نظرة موحدة ومستقبلية عن وضع
املؤسسة يف املدى املتوسط.
إن إسقاط هذه التقديرات والتنبؤات على املصاحل الوظيفية يسمح هلذه األخرية باختاذ القرارات اليت ختدم إسرتاتيجية املؤسسة ،ضف
إىل ذلك أن مسري املؤسسة من خالل خطة األعمال وعرض هذه النقاط بإمكانه إقناع املسامهني بعدم توزيع األرباح أو رفع يف رأس
املال.
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 -3خطة األعمال أداة لإلتصال  :متثل خطة األعمال أداة إتصال داخل املؤسسة ،سواء بالنسبة إلنشاء وخلق املؤسسة أو
على بالنسبة لضمان السري العادي واحلسن أثناء نشاط املؤسسة.
وبالتايل من أجل إعداد خطة أعمال مناسبة لذلك ،يفرتض أن تناقش مجيع األعمال واألنشطة حسب املصاحل الوظيفية للمؤسسة،
وتطرح النقاط العالقة والغري متفق عليها حىت يتم اإلتفاق باإلمجاع ،ومن مث تتخذ القرارات الالزمة مبا خيدم ويساهم يف حتقيق
األهداف العامة للمؤسسة.
أيضا إن اختاذ أي قرار يفرض على املؤسسة الرجوع إىل خطة األعمال من أجل مراجعة مدى مطابقته مع األهداف املسطرة واحملددة
للمؤسسة وأثناء إعداد املوازنة التقديرية السنوية.
إن عدم التوازن واملطابقة بني خطة واملوازنة السنوية يعين هناك عناصر مل تؤخذ بعني االعتبار ناجتة عن حتوالت احمليط مما ينجر عنه
تغيري إما يف املوازنة السنوية أو يف خطة األعمال.
باإلضافة إىل أن خطة األعمال ال متثل فقط أداة اتصال داخل املؤسسة وإمنا خارج املؤسسة كذلك مع املتعاملني املاليني ،الصناعيني
والتجاريني.
الفرع الخامس :خطط األعمال والعمليات االستثنائية للمؤسسة
نعين بالعمليات االستثنائية أهنا ال تكون بصفة دورية ويف بعض األحيان تكون مفاجئة ،وأهم من ذلك أن هذه العمليات متس
برأمسال الشركة ،وأهم هذه العمليات هي  :الشراء والتنازل اخلاص باإلستثمارات ،املسامهة املالية يف الشركة ،إنتقال امللكية ألفراد
العائلة
أوال  :خطة األعمال وتقييم المؤسسة
إن حساب القيمة احلقيقية للمؤسسة يفرض تطبيق إحدى األساليب املتعارف عليها ،مثل طريقة إعادة تقييم األصول الصافية
للمؤسسة ،أو طريقة حساب قدرة املؤسسة على حتقيق أرباح يف املستقبل.
إن تطبيق طريقة إعادة تقييم األصول تستوجب احلصول على التقديرات والتنبؤات فيما خيص التدفقات املستقبلية الناجتة عن أنشطة
االستغالل من أجل حساب القيمة أالقتصادية هذا من جهة ،ومن جهة أخرى فإن قدرة املؤسسة على حتقيق أرباح تعين النتائج
املستقبلية املقدرة مسبقا ،و خطة األعمال توفر لنا ا ملدخالت الضرورية الالزمة هلذا التقييم ،كما تسمح لنا أيضا خطة األعمال
بتقييم وتقدير املخاطر املستقبلية احملتملة واملؤثرة سلبا على نتائج املؤسسة.
ثانيا  :خطة األعمال وعمليات شراء – تنازل
عادة ما توجد فروقات واختالفات أثناء حتديد سعر املؤسسة عند الشراء أو التنازل مقارنة بالسعر املوضوعي ،ويرجع هذا االختالف
يف حتديد السعر إىل عدة عوامل ال ميكن التعرف عليها وتفسريها إال من خالل خطة األعمال.
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كذلك بالنسبة للمؤسسات اليت أبرمت اتفاقيات أو شراكة مع مؤسسات أخرى وهي تعلم أنه فيه أرباح سوف حتقق مستقبال،وبالتايل
جيب أن تدرج يف السعر احلقيقي للمؤسسة للمشرتي ،مع العلم أن هذه االرباح ليست دائمة وال آنية وهلذا فإن خطة األعمال هي
الوثيقة اليت تظهر لنا هذه األرباح املستقبلية.
أيضا بالنسبة إلعادة شراء املؤسسة من طرف العمال ،فإن خطة األعمال وحدها هي اليت تبني وتسمح بالفحص والتحقيق ومن مث
احلكم على جناح أو فشل هذه التقنية.
ثالثا  :خطة االعمال والمشاركة المالية
على عكس عمليات التنازل والشراء اليت متس املؤسسة ككل أو أغلبية األصول ،فإن املشاركة املالية يف رأمسال املؤسسة هي مشاركة
جزئية وعادة ما تكون يف نشاط ( شركة رأمسال خماطر).
إن دور خطة األعمال يف مثل هذه العمليات يكمن يف حتديد وتثبيت السعر احلقيقي هلذه املسامهة ،وهذا السعر ال ميكن أن يكون
إال بعد حتديد السعر احلقيقي ككل ،وهلذا فإن املشرتي أو املشارك يف رأمسال املؤسسة ملزم بدراسة وحتليل خطة األعمال للمؤسسة،
حيث تسمح له هذه الدراسة بتحديد مدى قدرة املؤسسة على حتقيق أرباح يف املستقبل ومكافأة املسامهني.
خـاتـمـة :من خالل هذه الدراسة للورقة البحثية أمكننا التوصل للنتائج التالية :


أن خمطط االعمال هو مبثابة توضيح للمسار اإلسرتاتيجي للمؤسسة سواء تعلق األمر ببداية النشاط أو أثناء حياة املؤسسة،
هذا من جهة ،ومن جهة أخرى توصيل هذا املسار اإلسرتاتيجي ملختلف األطراف األخذة ( أصحاب املصاحل) من أجل
إقناعهم وزيادة ثقتهم يف املشروع؛



كذلك خمطط األعمال هو وثيقة ليست كغريها من الوثائق األخرى ،خاصة مقارنة باملوازنة التقديرية ،حيث جند أن خمطط
األعمال هو وثيقة ترتجم فيها التوجهات اإلسرتاتيجية للمؤسسة على املدى املتوسط وذلك يف شكل مؤشرات كمية أو
كيفية ،أما املوازنة التقديرية فهي وثيقة تكون على املدى القصرية موجهة لرقابة التسيري ،وهي هبدف إحتياجات داخلية؛



عند إعداد خطة األعمال البدا أن تأخذ بعني اإلعتبار األطراف األخذة،



تستعمل خطة األعمال عند خلق وإنشاء املؤسسة،أو أثناء خمتلف مراحل حياة ونشاط املؤسسة هبدف التوسع والتطور؛



خمطط األعمال هو أداة للتنسيق ،التنبؤ والتقدير واإلتصال للمؤسسة وحميطها اخلارجي والداخلي؛



هناك عمليات إستثنائية للمؤسسة تتطلب إستعمال خمطط األعمال بشكل مناسب ،مثل تقييم املؤسسة ،عمليات شراء-
تنازل لألصول ،املشاركة املالية.....
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