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وخلقها بفضل جهود السلطات العمومية استجابة شهدت الفرتة األخرية ظهورا كبريا ملؤسسات جديدة مت إنشاؤها 
 للضرورة اليت متليها أمهية وجود هذه املؤسسات يف النسيج االقتصادي للبلد كمصدر فعال خللق القيمة.

وكما أن خلق وإنشاء مؤسسة شيء مهم ؛إال أن بقاؤها واستمرارها أكثر أمهية بالنسبة حلاملي املشاريع والسلطات العمومية 
انطالقه وكذا القيمة املتوقعة  إىلوكل األطراف األخذة ، هلذا كان من الضروري رسم معامل واضحة للمشروع من بلورة الفكرة 

 منه.

عملية خلق كوهنا   مثوهنا عملية إنشاء مؤسسة من ك ابتدءامعاجلتها من عدة نواحي  قد عرفت املقاوالتية ومتت 
بناءا على هذا تعرف على أهنا االختبار املعمق ل :كيف ؛القيمة وصوال إىل كوهنا مفهوما يتمحور حول الفرصة واستغالهلا 

مات املستقبلية ؟و هذا ما جييب عليه ؟بواسطة من؟ وبأي نتائج يتم اكتشاف وتقييم واستغالل فرص خلق السلع واخلد
ويوضحه خمطط األعمال الذي يعرف على أنه وثيقة شاملة تعطي صورة واضحة عن  املشروع والفريق وخمتلف االسرتاتيجيات 

ي  ،كما أهنا تتضمن خمتلف العناصر التقديرية املتعلقة بالزمن والتمويل و حتدد عوامل النجاح وعوامل اخلطر إضافة إىل ذلك فه
 توضح للممولني و مالكي املوارد القيمة اليت ميكنهم احلصول عليها .

وعليه ميكن القول عليه انه أداة ضرورية للتخطيط اجليد لكل مراحل املشروع إذ ميكنه تقدمي املساعدة وأن يكون أداة 
ذا املخطط بشكل جيد تستعمل للتفاوض للحصول على التمويل والدعم الالزمني ؛لذا كان من الضروري جدا صياغة ه

 يمة.ة املشروع وجديته يف خلق القاألطراف األخذة بأمهي إقناعينعكس على مدى فاعليته يف 

 : السريورة املقاوالتية، الفرصة ، الفكرة، خمطط األعمالالكلمات المفتاحية

 

- 

 المخلص
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 récemment été visible que  quelques  institutions ont été créés  grâce aux efforts des 

pouvoirs publics en réponse à  l'importance de ces institutions dans le tissu économique du 

pays comme une source pour créer une valeur effective. 

 comme la création et la mise en place des entreprises est importante,   et les pouvoirs 

publics et toutes les parties prenantes, il était donc nécessaire d'établir un des jalons clairs 

pour le projet depuis sa création  développement de l'idée, ainsi que la valeur attendue de 

celui-ci. 

l’entrepreneuriat été difinie et a abordé plusieurs aspects de partir de l'être un processus de 

création une entreprise, puis un processus de création de valeur jusqu’à un concept centré 

sur l'occasion ; Basé sur ce savoir que c'est en profondeur de test: Comment Par qui? Et 

avec quels résultats, c'est la découverte, l'évaluation et l'exploitation des occasions de créer 

des biens et des services pour l'avenir? Et c'est ce qu'il répond et illustré par le plan d’affaire 

qui se définit comme un document complet donne une image claire du projet et l'équipe et 

les différentes stratégies, ils comprennent également diverses estimations des éléments pour 

le temps et le financement et identifier les facteurs de réussite et les facteurs de risque En 

outre, il est évident pour les auteurs et les propriétaires de ressources précieuses qui peuvent 

être obtenus. 

Par conséquent, nous pouvons dire que c'était un outil nécessaire pour une bonne 

planification pour toutes les phases du projet, car il peut fournir une assistance et d'être un 

outil utilisé pour négocier pour le financement et le soutien, de sorte qu'il était formulation 

très importante de ce schéma est bien reflétée dans la mesure de son efficacité à persuader 

les parties importance croissante du projet et de sérieux dans la création de valeur. 

Mots-clés:  processus entrepreneurial, l'occasion, le plan d'affaires, idée 
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شهدت الفرتة األخرية ظهورا كبريا ملؤسسات جديدة مت إنشاؤها وخلقها بفضل جهود السلطات العمومية  :تمهيد
 اليت متليها أمهية وجود هذه املؤسسات يف النسيج االقتصادي للبلد كمصدر فعال خللق القيمة. استجابة للضرورة

وكما أن خلق وإنشاء مؤسسة شيء مهم ؛إال أن بقاؤها واستمرارها أكثر أمهية بالنسبة حلاملي املشاريع والسلطات العمومية وكل 
 انطالقه وكذا القيمة املتوقعة منه. إىلللمشروع من بلورة الفكرة األطراف األخذة ، هلذا كان من الضروري رسم معامل واضحة 

عملية خلق القيمة كوهنا   مثوهنا عملية إنشاء مؤسسة من ك ابتدءاقد عرفت املقاوالتية ومتت معاجلتها من عدة نواحي  
بار املعمق ل :كيف ؟بواسطة من؟ بناءا على هذا تعرف على أهنا االخت؛وصوال إىل كوهنا مفهوما يتمحور حول الفرصة واستغالهلا 

وبأي نتائج يتم اكتشاف وتقييم واستغالل فرص خلق السلع واخلدمات املستقبلية ؟و هذا ما جييب عليه ويوضحه خمطط األعمال 
الذي يعرف على أنه وثيقة شاملة تعطي صورة واضحة عن  املشروع والفريق وخمتلف االسرتاتيجيات ،كما أهنا تتضمن خمتلف 

صر التقديرية املتعلقة بالزمن والتمويل و حتدد عوامل النجاح وعوامل اخلطر إضافة إىل ذلك فهي  توضح للممولني و مالكي العنا
 املوارد القيمة اليت ميكنهم احلصول عليها .

أداة  وعليه ميكن القول عليه انه أداة ضرورية للتخطيط اجليد لكل مراحل املشروع إذ ميكنه تقدمي املساعدة وأن يكون
تستعمل للتفاوض للحصول على التمويل والدعم الالزمني ؛لذا كان من الضروري جدا صياغة هذا املخطط بشكل جيد ينعكس 

 يمة.ة املشروع وجديته يف خلق القاألطراف األخذة بأمهي إقناععلى مدى فاعليته يف 

هذا املخطط يف السريورة املقاوالتية ؟وهل وجوده لكن السؤال الذي نطرحه يف هذه الورقة البحثية هو ما مدى أمهية ومكانة 
 يضمن جناح املقاول؟

 لإلجابة على هذه األسئلة فإن مداخلتنا تتمحور حول عنصرين أساسني:

 السريورة املقاوالتية 
 طط األعمالخم 

 أوال السيرورة المقاوالتية:

 ماهية السيرورة المقاوالتية: 

جديدة ،وهي عبارة عن التنسيق بني جمموعة من العوامل تتمثل يف الفرد )حامل عملية خلق ملؤسسة تعترب املقاوالتية 
 1املشروع وفريقه(،العرض)املنتج أو اخلدمة(،الطلب )الزبائن احملتملني(، املردودية والقدرة املالية.

والستمرار هذه العملية يواجه حامل املشروع جمموعة من العوامل املساعدة)عوامل النجاح( وأخرى معيقة)عوامل الفشل( حيث 
تتمثل اجملموعة األوىل يف تكوين املقاول وفريقه،استشارة اخلرباء،إجياد شركاء واالنضمام إىل شبكات.يف حني تشمل اجملموعة الثانية 
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لتسيري والتمويل، مشاكل عالئقية)مشاكل الشركاء( ؛لذا يتوقف جناح واستمرار هذه املؤسسة على مشاكل تسويقية ،مشاكل ا
 2مدى مقدرة املقاول على استثمار عوامل النجاح وجتنب عوامل الفشل .

تشمل املقاوالتية كل الوظائف واألنشطة املرتبطة بتصور الفرصة وخلق املؤسسة ،وهي عبارة عن مزج بني تركيب  
 3ني أساسيني :مكون

 املكون االسرتاتيجي : املشروع،احمليط واملوارد  _

 _ املكون النفسي :املقاول وسلوكياته وحمفزاته

قدمت العديد من املفاهيم  للمقاوالتية كما مت حتليلها وتقسيمها إىل عدة مراحل  ختتلف باختالف الزوايا اليت متت معاجلتها من   
نفصلة :حتديد وتقييم الفرصة ،تطوير خمطط األعمال ،حتديد املوارد الضرورية وتسيري املؤسسة خالهلا .فهي تضم أربعة مراحل م

  4الناجتة :

  إن حتديد وتقييم الفرصة مهمة صعبة إذ أن أغلب املؤسسات تظهر الفرص أمامها نتيجة ليقظة املقاول أو يف
ملقاولني ال ميلكون آليات رمسية أغلب اجة لوضع آليات لتحديد فرص حمتملة، إال أن بعض احلاالت نتي

 .جديدة  هم الزبائن  يكون املصدر األفضل لفكرة  غري أنه غالبا ما ؛لتحديد الفرص
  خمطط األعمال :جيب أن يتم إعداد خمطط أعمال يهدف إىل استغالل الفرصة احملددة وهو املرحلة اليت

ل إعداد خمطط األعمال دون ان ميتلك املوارد تتطلب وقت أكثر من املراحل األخرى ، إال أنه ال ميكن للمقاو 
 املتاحة.

توليد األفكار ،تقييم الفرصة ،ختطيط،تكوين  كما ميكن تقسيم السريورة املقاوالتية إىل مخسة مراحل أساسية :
 5 املؤسسة)إطالق( ،النمو:

 توليد األفكار:كل مؤسسة تبدأ بفكرة و وصف حلاجة أو مشكل مقرتن حبل ممكن 
  الفرصةتقييم 
  التخطيط:بعد اختاذ القرار بشأن الفرص تظهر احلاجة ملخطط ملعرفة كيفية رمسلة هذه الفرصة ،يف هذه املرحلة

 جيب إعداد اإلسرتاتيجية وخمطط االستغالل
  اإلطالق :عندما تتوفر فرصة ملحة ومناسبة بشكل كايف وخمطط وفريق عمل يتم االنتقال  إىل اختيار الشكل

 املعنوي وخلق املؤسسة كوحدة قانونيةاملناسب للشخص 
 النمو :بعد اإلطالق تعمل املؤسسة على خلق منتجاهتا وتوليد العوائد وتتوجه حنو أداء مستدام 
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املتتبع ألدبيات املقاوالتية جيد العديد من النماذج اليت تشرح هذا املفهوم ؛إال أننا نكتفي  _ نماذج للسيرورة المقاوالتية :
 نها بذكر منوذجني م

  : و أمساه )لسريورة املقاوالتية ل اجيفري تيمون بتطوير خمططقام نموذج جيفري تيمونTimmons Model 
of Entrepreneurship 6هي: تعتمد على ثالث حماور رئيسيةاملقاوالتية ( و الذي يشرح فيه تصوره بأن 

 الفرصة 
 فريق العمل 
 )املوارد )اإلمكانيات 

 

 تيمون للسيرورة المقاوالتيةنموذج جيفري  1الشكل رقم 

 حيث بداية االرتكاز تكون على )الفرص( أو الفكرة اجلديدة و اليت يعتقد الكثريين بأهنا فرصة لبناء عمل  الفرصة
أن ما حيفزهم أو يسريهم هي الفرص إذ بالغالب املقاول غالبا  هي اليت حترك و جديد و ناجح 

(opportunity driven الن يكونوا )  صة أو بالقرب من العمليات و ميلكون املهارة و املخيلة لتحليل الفر
 .مالحظتها حىت يقتنصوها

أن أي عمل ناجح حيتاج أوال لتحويل تلك الفكرة إىل خدمة أو سلعة لتصبح منتج هنائي يتم بناء عمل عليه غري 
أقل جناحا من رجال األعمال التقليدين و  _ حسب رأيه_املسريين بالفرص املقاولنيو لذا فإن ،ويقه لينجح و تس
بالتخطيط املسبق وبناء دراسات اجلدوى و من مث اختيار العمل املناسب و املنتج املناسب بناء على ن يقومو  نالذي

ديد أو حتليل لى املقاول حتكان حال وسطا ففي البداية ع  (Timmonsو لذا فإن منوذج ) .اإلمكانيات املتوفرة 
 .يتم بناء خطة العمل و دراسات اجلدوى من مثأو السوق املتاح للفكرة و يق فرصة التسو 
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 من و  ستغالهلاريق العمل الذي سيساعده يف االفرصة فإنه يسارع للبحث عن فاملقاول جرد أن جيد مب فريق العمل
 وده يف عمله يساع ق البحث عن فرييه بنفس الوقت علبأمهية هذه الفرصة، و تأيت عملية التواصل و اإلقناع  مث

لتحمل العمل الكثري و املسؤوليات الكبرية امللقاة على عاتقهم لكي ال يضيعوا  دحيمل نفس أفكاره و رؤيته ومستع
 هذه الفرصة

 املقاولون و لكن   املقاولون اجلددسيس هي أكثر ما يقلق البحث عن املوارد مثل األموال الالزمة للتأ الموارد
ختتلف عن االستثمار فكلما كانت  املقاوالتيةاس على وجود أموال فال يعتمد باألساحلقيقني يعلمون بأن العمل 

ال بد من تأسيس العمل و نشره بني لذا كان املوارد املستخدمة قليلة كلما كانت فرص النجاح و االستمرار أكرب , 
  .عته يف الوصول لألسواقرمبا مسيعتمد على عالقاته و  املقاولكون هناك مقر حيث أن الناس و تسويقه قبل أن ي

 حسب هذا النموذج فإن املقاول يركز على إحداث التوازن بني:

 باستمرار االسرتاتيجيات واخلطط التشغيلية فعندما تنمو الفرصة  ،املوارد والفريق فهو يقيم ويصحح الفرصة
 للحفاظ على املصاحل والتوازناتعمل عليه أن يسد فجوة املوارد ويبين فريق 

  الفرصة واملستثمرين  من خالل مصادر التمويل ،اسرتاتيجيات الشراكة  والتوقيتبني 

 7 منوذج مقتبس من النموذج االسرتاتيجي للمقاوالتية : _  2

 

 

 

 

 

 

 

 السريورة املقاوالتية:منوذج مقتبس من النموذج االسرتاتيجي للمقاوالتية   2الشكل رقم                        

 : يركز هذا النموذج على الفرد املقاول ألنه احملور األساسي يف توليد العزم على على عكس النموذج السابق  الفرد املقاول
الشخصي عامل  هلفم ض اخلصائص النفسية  اليت يتصف هبا املقاول، كما أنفعل املقاولة، وهذا يتطلب منه امتالك بع

 يشمل املسار األكادميي والتكوين الذي يشكل متاع معريف أويل ضروري للمقاوالتية.فهو  مهم جدا 
  املالية واالجتماعية ،ويضم الوضعية العائلية احمليط الداخلي: يتضمن وضعية املقاول يف إطار زمين حمدد. 

 فرصة ال

املقاول:خصائص نفسية، ملف 
 مهين

احمليط الداخلي : االسرة ، احلالة 
 الشخصية

اخلارجي:احلكومة ،االقتصاد احمليط 
 السياسة

 املؤسسة:فكرة ذات امكانيات كبرية

 مشروع قابل للحياة

 فعل          )القصد(العزم 
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   عائلة حمفزة وموارد لكونه يف إطار داخلي مشجع يتمثل يفاملشروع قد ميتلك الفرد خصائص نفسية للمقاول وله احلظ 
إال أنه مع عدم توفر ؛كما يتواجد يف حميط خارجي حمفز خللق مؤسسة   ،مها يف مسعاهاستخده اوعالقات اجتماعية ميكن

_ ال ميكن أن نقول أن هناك سريورة مينحه ماله ومهاراته ووقته _ حبيثفكرة أو مفهوم يدفعه للعمل والصرب عليه 
وقابل للتوجيه من اجل خلق قيمة مرتبطة باإلبداع وميزة تنافسية  افهذا هو مشروعه الذي جيب أن يكون مرن مقاوالتية ،

 .مستدامة
عملية  و الفكرة ، الفرصة ثالثة حماور أساسية تتمثل يف أن للسريورة املقاوالتية تدور حولالقول  ا سبق ميكن مم 

 حتويلهما إىل مؤسسة ) تتمثل يف إعداد خمطط لألعمال( 
  عرف حتديد الفرصة على أنه املرحلة اليت ال مفر منها يف السريورة املقاوالتية، يف حني ذهب آخرون إىل

ر مدى جناح أهنا ليست فقط اخلطوة األوىل يف املقاوالتية وإمنا متثل املهارة األكثر أمهية اليت تظه
  8املقاول.

  جيب أن ختضع كل فرصة الختبارات دقيقة وسلسة و أن تراقب وتقيم بعناية ، هذا التقييم هو األكثر
العناصر احلرجة يف السريورة املقاوالتية ؛ ألنه حيدد للمقاول  ما إذا كان للمنتج عوائد مناسبة للموارد املستغلة 

،القيمة احلقيقية واملدركة،، خماطرها وعوائدها، خصائصها ومميزاهتا يف أم ال، ويركز التحليل على طول الفرصة 
حميطها التنافسي كما جيب أن تكون مناسبة لكفاءات وأهداف املقاول،حتليل الفرصة أو خمطط حتليل الفرصة 

 ليس خمططا لألعمال ؛إذ يركز فقط على الفرصة وليس املؤسسة ككل  ويزود بقاعدة الختاذ قرار املوافقة
،يضم وصف للمنتج ،تقييم الفرصة ، املقاول والفريق ،خصائص األنشطة الضرورية لرتمجة الفرصة إىل 

 9مؤسسة ،مصادر التمويل املؤسسة األولية وكذا منوها .
  الفكرة :ميكن أن تكون  اكتشاف منتج جديد،تقنية ،مهارات جديدة ،فالقيمة ليست يف الفكرة حبد ذاهتا

فهي ليست سوى أداة يف يد الفرد أو الفريق كما أهنا ليست املكون األساسي وإمنا العمل الذي سيكون بناءا 
 .عليها 

  د، الوقت وكذا املوارد املتاحةالفكرة اجليدة ليست بالضرورة فرصة جيدة فهذا يعتمد على الفر. 

 ثانيا :مخطط األعمال:

هو وثيقة شاملة ومتكاملة تعطي صورة واضحة حول املشروع،األفراد وخمتلف االسرتاتيجيات ،كما تتضمن عناصر 
قيمة اليت ميكنهم تقديرية مرتبطة بالزمن والتمويل  وحيدد العوامل األساسية للنجاح وعوامل اخلطر، كما انه يوضح ملالكي املوارد ال

 10احلصول عليها.

تتضمن عملية كتابة املخطط جعل  ذلك، و، وكيف سيتم عمله ينوي املقاول القيام به يفما  يغطي خمطط األعمال
 11الفكرة واقعا مما يتطلب التفكري العميق فيها وكيفية حتويلها إىل مؤسسة وعموما يتضمن العناصر التالية:
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 وصف النشاط : ماذا ينوي املقاول القيام به ؟ملاذا بدأ باملشروع؟  _

 _ حتليل السوق: من هم الزبائن ؟ماذا يريدون؟

 _ تقييم املنافسني:ماذا يقدم هؤالء املنافسون؟

 _ خمطط التسويق :كيف يتم الوصول إىل الزبائن؟

 _ خمطط االستغالل:كيف ميكن تنفيذ الفكرة ؟

 يكلف املشروع ومن أين يتم احلصول على األموال؟_ املخطط املايل:كم 

 _ امللخص التنفيذي.

 12يكون كالتايل: و بتفصيل أكثر فإن هيكل خمطط األعمال غالبا ما

 ملخص تنفيذيأوال:

 ثانيا: وصف األعمال         

 موقع املكاتب والعنوان 
  اخللفية التارخيية للشركة 
  الشكل القانوين وامللكية 
  احلالية للشركةالتجهيزات 
  بيان الرسالة/الرؤية 
  غايات وأهداف مشروع األعمال 
  )عروض املنتج/اخلدمة)املنافع، التميز،املزايا واألسباب اليت تفسر ملاذا سيشرتى العمالء سلعتنا أو خدمتنا 
   كيف ستقابل أو تشبع الطلب ؟ 
  )فرص النمو )مبا فيها املكاسب احملتملة من االمتياز، إذا وجدت 

 الثا: اخلطة التسويقيةث

 حتليل السوق 
 اهلوية، النوع والكمية( –السوق املستهدف )مالمح العميل / من هم العمالء املستهدفني  -1

 حدد املنطقة اجلغرافية/املناطق املستهدفة -2

العوامل الدميوجرافية للسوق )عمر العميل، النوع، مستوى الدخل، التعليم،الوظيفة، منط احلياة, عدد  - 3          
   االطفال...اخل(.

 املنافسة - 4        
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 هي حصصهم التسويقية؟ من هم املنافسني الرئيسيني لنا؟ وما -أ               

 لديهم؟ )املوقع،املوارد، الشهرة،اخلدمة، األفراد،...اخل(نقاط القوة والضعف  هي  ما -ب              

من العمليات التشغيلية للمنافسني، وضعهم التسويقي  -بالتبين أو التحسني أو التجنب  –ما الذي ميكن أن نتعلمه  -ج     
   .وإعالناهتم وعروضهم الرتوجيية

 هي عوائق الدخول هلذا السوق؟ ما -د   

 مل اقتصادية مثل النمو السكاىن, الدخل, احلدود الدنيا، تكلفة املعيشة...اخل عوا :بيئة األعمال -5

 االسرتاتيجيات التسويقية 
  الصورة الذهنية 
  التسعري 
  (خدمة العمالء -السعر -اجلودة  ،دوىل/عاملى –حملى ، تابع –مبتكر/ قائد ) الوضع التسويقى 

 نوفرهاعرف/اذكر خدمات العمالء الىت  -أ             

 ماهى نقاط القوة والضعف خلدماتنا؟ -ب           

 اسرتاتيجيات حتسني خدمة العمالء -ج           

  االسرتاتيجية االعالنية والرتوجيية 

 واليت نرغب ىف تروجيها واإلعالن عنها؟  حدد نقاط القوة للمنتج الرئيسي -أ

 حدد الوسائل االعالنية الىت سنستخدمها -ب

 وبرر ملاذا تعترب الوسائل اليت مت اختيارها أكثر فاعلية من حيث التكلفة؟اشرح  -ج

  منافذ البيع 
 اجتاهات السوق 
 البحوث والتطوير 

 رابعا: اإلدارة والتنظيم واألفراد

  اخلريطة التنظيمية 
  فريق االدارة 
 خلفية وخربات اعضاء االدارة الرئيسيني و 
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 قوة والضعف لفريق اوجملس االدارة مبا فيها اخلربات الوظيفية السابقة.ارفق السري الذاتية املوضحة لنقاط ال -أ

 حدد االحتياجات املستقبلية من املديرين واألفراد الالزمني للتواكب مع منو الشركة. -ب

 حدد نقاط الضعف وما تنوى عملة لتحسني/تدعيم اإلفراد لتحقيق أهداف الشركة. -ج

 خامسا اخلطة املالية

 زنةمتطلبات املوا 
 مصادر التمويل 
  سنوات( 5القوئم املالية التقديرية ) تنبؤ ملدة 

 قائمة الدخل  -1

 قائمة تدفق االموال -2       

 قائمة امليزانية -3      

 التحليل  املايل 

 سيولة الشركة ككل -1

a. نسبة التداول 
b. نسبة السيولة السريعة 

 درجة املديونية-2

 نسبة الديون-أ        

 معدل دوران حسابات القبض-ب              

 الرحبية-3

 معدل العائد على االستثمار-أ

 معدل العائد على حقوق امللكية-ب

 نسبة املصروفات التشغيلية اىل املبيعات-ج

حيتل خمطط األعمال مكانة مهمة يف االتصال بني حاملي املشاريع وبعض أصحاب املصاحل كاملقررين واملمولني الذين 
 حباجة إىل أداة تقييم مدى فائدة املشروع املقرتح، لكن ملاذا مت اختيار هذه األداة والرتكيز عليها ؟هم 

إجابة على ذلك ميكن توضيح أن التفكري االسرتاتيجي التقليدي يركز على حتقيق الرؤية وذلك باالعتماد على حتليل 
من خالل تعظيم استغالل قوة املؤسسة وجتنب املخاطر الفرص والتهديدات ، نقاط القوة والضعف وذلك  بتحديد الفرص 
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وتقليص تأثري نقاط الضعف، بعد حتديد اإلسرتاتيجية جتزأ إىل سياسات وظيفية هبدف قيام كل وظيفة بدورها بشكل متناسق 
لب من ومنسجم مع باقي الوظائف؛ حبيث يوصف كل نشاط ويربر ،هذه الطريقة متبعة من طرف الشركات الكربى وهذا ما يط

 13املقاولني تقدميه؛ إذ يطلب منهم تقدمي فكرهتم بشكل ممنهج ومهيكل.

 14هناك عدة أسباب جتعل من الضروري وضع خمطط أعمال منها: 

 لبدء، إنشاء وإدارة نشاط اقتصادي ناجح، بل هو أيضا أداة فعالة جلمع األموال هو الوثيقة األساسية  ط األعمالخمط
 املستثمرين.الالزمة جلذب اهتمام 

   مع حتديد األساليب املستخدمة لتحقيق هذه األهداف. النشاط بكل وضوح وحتديدالوثيقة اليت تعرف أهداف  هو ، 
 ني يف فهم عمليات وأهداف النشاط.هو أيضا أداة اتصال ممتازة للمستثمرين واملوردين املهتم 

 15من خالل أهدافه املتمثلة فيما يلي: كما ميكن توضيح مكانة خمطط األعمال يف السريورة املقاوالتية
  وسيلة مساعدة بالنسبة حلاملي املشروع: توجيه املشروع يف بداية النشاط إذ ميثل ورقة طريق من االنطالق إىل

وسيلة مساعدة الختاذ القرار سواء بالنسبة ألصحاب املصاحل أو فريق كما يساعد على بقاء الرتكيز النمو ،
ضرورة تكيف ا ملشروع مع احمليط االقتصادي واالجتماعي  شروع؛وهذا المينعلى أهداف االنطالق للمع

 للمؤسسة والسوق
 حبيث  وسيلة إقناع أداة حتليل بالنسبة للمستثمرين وكذا املسريين لقيادة الفريق للوصول ألهداف املشروع

  حتقيق خمططاته يقنعهم بان املشروع يتموقع يف سوق ينمو بشكل جيد ،كما أن حامل املشروع قادر على
 و فريق ذو مهارات من أجل حتقيق األهداف. وأنه ميتلك األدوات ،املوهبة

حيدد األهداف ،يقنع الشركاء ويشكل مرجع  اإلسرتاتيجية، ،ى جودة الفرصة واملخاطر الرئيسيةإمجاال فمخطط األعمال يوضح مد
  .بالنسبة للفريق

ظر إليه كنتيجة ،ترتكز فعالية هذه األداة على مدى قدرهتا على حماكاة واقع  يستخدم خمطط األعمال كأداة لالتصال وهنا ين  
املشروع ويف هذه احلالة  يعترب مفهوم متقطع، ومن جهة أخرى ينظر إليه على أنه أداة لتصميم وهيكلة املشروع وهنا يركز على 

 خمطط األعمال على انه عملية ويف هذه احلالة يعترب مفهوم مستمر.

مهية اليت حيظى هبا خمطط األعمال والضرورة اليت يتصف هبا يف أحيانا كثرية جتدر اإلشارة إىل توضيح بعض نقاط نظرا لأل
 16االلتباس وسوء الفهم اليت حتيط به:

 خمطط األعمال ليس تكوين يف إدارة األعمال 
 هدفه ليس تطوير الفكرة وإمنا التأكد من وجود فرصة أعمال 
 يوفر الوقت ال 
  األعمال تعتمد على املاضي للوصول إىل املستقبل دون فهم احلاضرخمططات 
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 هي عبارة عن أدوات توضيحية 
 الميثل العرض املال االكثر امهية يف بداية النشاط 
 هو ليس املخطط ضمان للنشاط 
 املخطط ليس األهم وإمنا املقاول 

 17:مراحل إعداد مخطط أعمال
تنتقل من مفهوم واسع إىل أن تصبح أكثر دقة ، وهنا جتب اإلشارة إىل انه بلورة الفكرة املقاوالتية بشكل جيد ؛إذ  .1

 تتطلب محاية الفكرة وذلك حبماية امللكية الفكرية أو تطوير اسرتاتيجيات حلماية السوق.
اختبار الفكرة ملعرفة مدى إمكانيتها يف خلق فرصة أعمال وذلك بدراستها يف اإلطار االقتصادي واالجتماعي للمؤسسة  .2

 ومدى مالءمتها له.
ذج لألعمال يوضح فيه جوهر األعمال وكذا كيف ستتولد األموال وكيف ستكون منذجة العرض:يقوم املقاول بوضع منو  .3

 العالقة التبادلية بني أصحاب املصاحل
 هذا النموذج عبارة عن منوذج لإلسرتاتيجية االقتصادية اليت تسمح للمؤسسة بتوليد العوائد وهو بذلك يسمح هلا

 بامتالك رؤية واضحة حول مصادر العوائد
تصور حاضر ومستقبل األعمال:جيب تعريف املكونات األساسية للرؤية اجلديدة يتعلق األمر بتوضيح عوامل النجاح  .4

 املؤثرة وكذا تصميم تصنيع املنتج وتقدمي اخلدمة وكذا خمتلف العمليات املتعلقة بتسيري املشروع
ل:جيب أن يقوم خمطط األعمال بإقناع أن منوذج األعمال يستحق الدعم بفضل مالئمة كتابة الرؤية يف خمطط األعما .5

نظر إليه على انه عائق وإمنا فرصة الرؤية اإلسرتاتيجية املوضحة يف تفاصيله ألصحاب املصاحل او الفريق ،وهنا ال جيب ال
  .لتحديد اإلسرتاتيجية

 وهذا ما يلخصه الشكل التايل :

 

 

 

 

 

 

 

 رؤية جديدة للمقاوالتية 3شكل رقم                                                                 

 الفرصة

لفكرةا  
طط االعمالخم  

 رؤية اسرتاتيجية

االعمالمنوذج   
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 خالصة:

أن تدرس يف إطار _ تبدأ السريورة املقاوالتية من فكرة جيب البحث عنها  وحتديدها وإن أمكن محايتها ،هذه الفكرة جيب 
اقتصادي واجتماعي حىت تكشف عن وجود فرصة أعمال حقيقية اليت بدورها تتبلور على شكل عرض يساعد يف خلق قيمة 
وذلك القناع مالكي املوارد لالنضمام إىل املشروع من مث على املقاول إكمال رؤيته االسرتاتيجة اليت سيتواصل من خالهلا مع 

 شفهيا أو من خالل كتابتها على شكل خمطط أعمال.مالكي املوارد واملقررين 

_ إن كتابة خمطط األعمال هي عبارة عن توضيح األمور بشكل ممنهج ومنظم وهذا ال يعين بالضرورة النجاح يف امليدان ،هذا 
يف جمال يبني أن كتابة خمطط األعمال ال تزيد من احتمال النجاح بالنسبة للمؤسسة بالرغم من األمهية اليت حيظى هبا 

 املقاوالتية.
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