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املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف إنشاء مؤسسة ودخول سوق معينة البد هلا من خمططات أعمال وهذا من أجل قبل أن تقرر   
بدون رسم دراسي للعمل سيواجهون صعوبات يف دراسة وضعيتها وإمكانيتها وكذلك ظروف السوق الذي ستعمل فيه ، ألنه 

ألعمال ، و أحد تلك املخططات وخمطط األعمال التسويقي امتعددة و ذلك بعد مدة من إنطالق  التمويل والتسيري و مشاكل
الذي يكتسي أمهية بالغة يف دراسة العديد من العناصر مثل املستهلك ، املنافسني ....اخل ، هلذا سنحاول من خالل هذه املداخلة 

  إبراز خطوات إعداد هذا املخطط وأمهيته هلذه املؤسسات .

 

 غرية واملتوسطة ،خمطط األعمال التسويقي .املؤسسات الص الكلمات المفتاحية :

 

 
 

 المخلص
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 : المقدمة

 العملية هذه على ينصب الذي واالهتمام الرتكيز وبقدر التسويقية، اإلدارة يف األوىل اخلطوة عملية إعداد اخلطة التسويقية يعترب    
 احلديث التسويقي املفهوم مسات من مسة العصر هذا يف إعدادها  أصبح ولذلك التالية، العمليات يف النجاح أو الفشل يكون سوف

 البحث علىؤسسسات الصغرية واملتوسطة ال التخطيط ويساعد . املفهوم هذا من كجزء التخطيط إىل واحلاجة إدارية، كفلسفة
من هنا ميكننا  .اخلطر ومواجهة اخلطر لتملك احلاجة تقييم من ميكنها كما األهداف، تلك حتقيق إىل املوصلة والطرق األهداف عن

 أن نطرح االشكالية التالية :

 ؟ أهمية مخطط األعمال التسويقي في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة  يما ه  

 كما ميكن طرح التساؤالت املوالية:

 كيف تعرف اجلزائر املؤسسات الصغرية واملتوسطة؟ -
 ؟التسويقي كيف يعرف خمطط األعمال  -
  ي مكونات خمطط األعمال التسويقي ؟وما هي مراحله ؟ ما ه -

 تتم اإلجابة على اإلشكالية الرئيسية واألسئلة الفرعية من خالل احملاور املوالية:     

 ماهية املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف اجلزائر -
 .تعريف خمطط األعمال التسويقي  -
 .خمطط األعمال التسويقيأسباب  إعداد  -
 .إعداد خمطط تسويقي عملية  مكونات -
 .مراحل إعداد خمطط األعمال التسويقي -
 كنظام مفتوح.ات الصغرية واملتوسطة  يف املؤسس إعداد خمطط تسويقي  -
 .أمهية خمطط األعمال التسويقي يف املؤسسات الصغرية واملتوسطة  -
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 ماهية المؤسسات المصغرة -1

يشري كثري من االقتصاديني والباحثني من خالل دراساهتم إىل أن دعم وتطوير املؤسسات املصغرة وتشجيع إقامتها وضمان          
دميومتها من أهم دعائم عملية التنمية االقتصادية واالجتماعية يف الدول النامية واملتقدمة على حد سواء،  ويف هذا اجملال تظهر 

 لى مفهوم، وخصائص، وأمهية هذه املؤسسات من خالل دورها االقتصادي واالجتماعي.احلاجة إىل التعرف ع

 مفهوم المؤسسات المصغرة -1-1

أثار حتديد مفهوم املؤسسات املصغرة كثريا من اجلدل بني األوساط االقتصادية الدولية واحمللية رغم وجود املؤسسات املصغرة          
 دول العامل النامي واملتقدم كافة على حد سواء، ولعل األسباب املؤدية إىل اختالف التعاريف بني والصغرية واملتوسطة وانتشارها يف

 املفكرين وبني الدول وبني اهليئات اإلقتصادية، ميكن حصرها يف األسباب التالية:

 اختالف درجة النمو االقتصادي. -
 اختالف طبيعة النشاط االقتصادي وفروعه. -
 التقنية والعوامل السياسية.اختالف العوامل  -
ولصعوبة حتديد تعريف دقيق للمؤسسات املصغرة والصغرية وحىت املتوسطة مت االعتماد على مجلة من املعايري ميكن االستناد         

املال،كمية اإلنتاج عليها يف حماولة حتديد ماهية هذه املؤسسات،فهي تشمل على سبيل املثال ال احلصر: معيار عدد العمال، رأس 
أو قيمته، حجم املبيعات .....اخل،وقد يستخدم أي من هذه املعايري منفردا كما قد حيتاج األمر إىل استخدام أكثر من معيار واحد 

يف الوقت نفسه.
1 

-10      ما بنيعمال يف املؤسسات املصغرة واليت يعمل هبا  10فيصنف البنك الدويل املؤسسات اليت يعمل فيها أقل من         
 2عامل يف املؤسسات املتوسطة.  100-50عامل يف املؤسسات الصغرية واليت يعمل فيها مابني  50

عمال واملؤسسة الصغرية هي اليت تشغل أقل  10أما بالنسبة لإلحتاد األورويب فاملؤسسة املصغرة هي اليت يعمل هبا أقل من         
عامل  250ماليني أورو ، أما املؤسسة املتوسطة هي اليت تشغل أقل من   7ي ال يتجاوز عامل واليت حتقق رقم أعمال سنو  50من 

 مليون أورو. 40واليت ال يتجاوز رقم أعماهلا السنوي 

 12/12/2001املؤرخ يف  18-01يف اجلزائر فيتلخص تعريف املؤسسات املصغرة والصغرية واملتوسطة يف القانون رقم  أما        
ون التوجيهي لرتقية املؤسسات الصغرية واملتوسطة الذي اعتمدت فيه اجلزائر على معايري: عدد العمال، رقم األعمال املتضمن القان

 3 :السنوي، احلصيلة السنوية على النحو التايل

عمال، وحتقق  9ما بني عامل واحد إىل  : تعرف املؤسسة املصغرة بأهنا مؤسسة إنتاج السلع واخلدمات،تشغلالمؤسسة المصغرة -
 ماليني دج. 10مليون دج وال يتجاوز جمموع حصيلتها السنوية  20رقم أعمال سنوي أقل من 
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عامال ،وال يتجاوز   49و 10تعرف املؤسسة الصغرية بأهنا مؤسسة إنتاج السلع واخلدمات، تشغل ما بني  المؤسسة الصغيرة : -
 مليون دج. 100ون دج وال يتجاوز جمموع حصيلتها السنوية ملي 200رقم أعماهلا السنوي 

ويكون  عامال ، 250و  50تعرف املؤسسة املتوسطة بأهنا مؤسسة إنتاج السلع واخلدمات، تشغل ما بني  المؤسسة المتوسطة: -
 مليون دج. 500و100مليون دج و مليار دج،  أو يكون  جمموع حصيلتها السنوية ما بني  200رقم أعماهلا السنوي حمصور بني 

 وميكن تلخيص التصنيف السابق للمؤسسات يف اجلدول التايل:         

 

 .(: معايير التمييز بين حجم المؤسسات في الجزائر01الجدول رقم )

 املعايري                         

 املؤسسة

مليون  رقم األعمال السنوي العمالة الموظفة
 دج

 مليون دج الحصيلة السنوية

 10 20 9 -1 املؤسسة املصغرة

 100 200 49 -10 املؤسسة الصغرية

 500 -100 2000 -200 250 -50 املؤسسة املتوسطة

 .2001-12-12المؤرخ في  18-1القانون رقم  (المصدر: القانون التوجيهي لترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة     

 

  :أهمية المؤسسات المصغرة -1-2

 4من أهم اجملاالت اليت تتبلور فيها هذه األمهية نذكر:             
  واالستجابة للتقلبات االقتصادية، إذ ال يؤثر اختفاء عدد منها إعطاء مرونة يف جمال حتسني قدرة االقتصاد على التكيف

 على جممل النشاط االقتصادي قياسا باملؤسسات املتوسطة والكبرية.
  تضييق الفجوة بني مستوى التطور االقتصادي بني مناطق الدولة الواحدة، ويف تقليص التفاوت بني مركز املنشآت

 اطق دون أخرى مما حيقق الرتابط والتكامل بينهما.االقتصادية )الصناعية( جغرافيا يف من
 .ختفيف اهلجرة من الريف إىل املدينة ألهنا تستخدم املوارد احمللية والقوى العاملة،مما حيقق التوازن االجتماعي واالقتصادي 
 عاملني غري استيعاب القوى العاملة وتقليل مستوى البطالة واكتساب املهارات من خالل توفري فرص العمل،إكساب ال

 املاهرين مهارات مبرور الوقت.
   تساعد يف خلق فرص منتجة للعديد من املهارات والكفاءات وتوسيع قاعدة رجال األعمال، وخلق الفرص لتطوير

 املهارات والقيادات اإلدارية من خالل تشجيع املبادرة واإلبداع واالبتكار.
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 املؤسسات املتوسطة والكبرية، إذ أن هناك الكثري من املؤسسات املصغرة  استطاعت حتقيق  تعترب املؤسسات املصغرة  نواة
 النمو والتطور حىت يف الدول املتقدمة لتصبح مؤسسات كبرية هلا دورها يف االقتصاد.

 صغرية وبالتايل إحداث تنمية اقتصادية واجتماعية مما يؤثر إجيابا يف إعادة توزيع الدخل القومي لصاحل أرباب الدخول ال
 حتسني مستوى معيشتهم.

  تنمية الصادرات من خالل ما تقدمه من منتجات تامة صاحلة للتصدير مباشرة أو قابلة للدخول يف إنتاج املؤسسات اليت
 تتوىل تصديرها بعد إكمال العمليات اإلنتاجية الالزمة.

 .تلبية االحتياجات احمللية من السلع واخلدمات 
 

 :5: السمات العامة للمنشآت الصغيرة 1-3

 تتميز املؤسسات الصغرية عن الكبرية بعدة مسات جتعلها أكثر مالئمة يف دفع عملية التنمية االقتصادية أمهها ما يلي:

  إن إنشائها ال حيتاج إىل رأس مال كبري مقارنة باملؤسسات الكبرية. واحتياجاهتا من خدمات البنية األساسية قليلة، كذلك
 احتياجاهتا من العدد واألدوات ومستلزمات اإلنتاج بسيطة نسبيا، تكون بعضها يدوية.

  ،غالبا ما تعتمد املؤسسات الصغرية يف إنتاجها بشكل أساسي علي اخلامات احمللية واملوارد الطبيعية املتاحة داخل اجملتمع احمللي
  يف حكم الفاقد من الصناعات الكبرية.ويف حاالت الصناعة ميكن هلا استخدام اخلامات التالفة أو اليت

  ال حتتاج املؤسسات الصغرية بالضرورة )باستثناء البعض منها( إىل العمالة املاهرة املدربة تدريبًا عاليًا مما جيعلها قادرة علي
ذي يساعد على خلق استيعاب أعداد كبرية من العمالة الزائدة أو الداخلة حديثاً إىل سوق العمل يف اجملتمع احمللي، األمر ال

 كوادر فنية جديدة وتنمية مهارات قدامى العاملني يف النشاط.

  يف حتقيق نسبة من االكتفاء الذايت وإشباع احلاجات الضرورية  -خاصة يف املناطق البعيدة–غالبا ما تساهم املؤسسات الصغرية
 للعديد من سكان هذه املناطق.

 أوقات فراغ العمال مما يزيد من إنتاجهم وبالتايل زيادة دخوهلم. تستوعب املؤسسات الصغرية جزءاً كبرياً من 

  يف اجملال الصناعي ميكن أن تكون الصناعات الصغرية اللبنة األوىل يف قيام هنضة صناعية ضخمة من خالل قيام منشآهتا
 .بصناعة مكونات الصناعات األخرى اليت تكون بعد جتميعها منتج هنائي عايل اجلودة وبسعر منافس

  ال تؤدي وجود املؤسسات الصغرية دائمًا إىل خلق منافسة ومواجهة مع املؤسسات الكبرية، بل تعترب املؤسسات الصغرية يف
كثري من األحيان مشروعات مغذية تعتمد عليها املؤسسات الكبرية، وقد يكون التكامل والتعاون بينهما هام وضروري وارتباط 

 النوعني وحاجتهما لبعض أمر أساسي.

  يؤدي نقص حجم القوى العاملة يف املؤسسات الصغرية إىل إمكانية حتقيق روح الفريق واألسرة العاملة الواحدة ونقص تكلفة
 العمل نسبيا.

 .تتميز املؤسسات الصغرية بعدم تعقيد التكنولوجيا املستخدمة هبا وبساطة العمل فيها 

 رغبة يف حتقيق اسم جتاري وشهرة وأرباح وحتمل املخاطرة.وجود حوافز على العمل واالبتكار والتجديد والتضحية وال 
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  القدرة على تغيري وتركيب القوى العاملة وسياسات اإلنتاج والتسويق والتمويل ومواجهة التغيري بسرعة وبدون تردد مبا يساعد
 احلالة االقتصادية. على التغلب على العقبات يف

 رعة حسب حساسيات ورغبات السوق ومبعدل قد ينافس نظريه يف املؤسسات التجديد واالبتكار ومتيز السلعة أو اخلدمة بس
 الكبرية أحيانا.

  سهولة وحرية الدخول واخلروج من السوق لنقص نسبة األصول الثابتة إىل األصول الكلية يف أغلب األحيان، وزيادة نسبة رأس
 املال إىل جمموع اخلصوم وحقوق أصحاب املشروع.

 ضاعة واملبيعات وأرقام األعمال حيث ميكن للمشروع الصغري التغلب على طول فرتة االسرتداد لرأس ارتفاع معدل دوران الب
 املال املستثمر.

 .نقص الروتني وقصر الدورة احملاسبية وارتفاع مستوى وفعالية االتصال وسرعة احلصول على املعلومات الالزمة للعمل 

 قارنة باملؤسسات الكبريةرات باملالسرعة والدقة واملرونة يف اختاذ القرا . 
 .6: السمات الخاصة للمنشآت الصغيرة  1-5

تتميز منشآت األعمال الصغرية بعدد من السمات اإلضافية اخلاصة اليت متيزها عن غريها من املؤسسات الكبرية خاصة يف 
 الدول النامية ومن أمهها:

 : انخفاض مستويات معامل رأس المال. 1-5-1-

املؤسسات الصغرية وعلى وجه اخلصوص الصناعية منها، يف عدد حمدود من القطاعات، مما يسمح هلا حيث تتخصص 
استخدام تكنولوجيا أقل كثافة يف رأس املال ويؤدي هذا بدوره إىل اخنفاض مستويات معامل )رأس املال/ العمل( نسبيا يف املؤسسات 

سة الصغرية واملتوسطة على استيعاب فائض العمالة، كما أن استخدامها الصناعية الصغرية، وهو ما يؤدي إىل زيادة قدرة املؤس
تكنولوجيا أقل تعقيدا أو أقل كثافة رأمسالية يقوم بتيسري عمليات التدريب على استخدامها ويؤدي إىل ختفيض نفقات وتكاليف 

 الصيانة ومن مث اإلقالل من مشكالت األعطال يف هذه املؤسسات.

 : الملكية واإلدارةالعالقة بين   1-5-2-
تشري هذه اخلاصية إىل أن املؤسسات الصغرية تكون أكثر جاذبية لصغار املدخرين الذين ال مييلون إىل أمناط االستثمار 
والتوظيف اليت حترمهم من األشراف املباشر على استثماراهتم، ومن هنا ميكن القول بأن إقامة املؤسسات الصناعية واخلدمية الصغرية 

 منطا لالستثمار أكثر اتفاقا مع تفضيالت املستثمرين يف الدول النامية.متثل 

 : أنماط الملكية 1-5-3-
يرتبط اخنفاض احلجم املطلق لرأس املال الالزم إلقامة وتشغيل املؤسسات الصغرية بأشكال معينة مللكيته واليت تتمثل يف 

وتساعد هذه األمناط من امللكية على استقطاب وإبراز اخلربات واملهارات  الغالب يف امللكية الفردية والعائلية أو يف شركات األشخاص
 التنظيمية واإلدارية يف البيئة احمللية وتنميتها.
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 : انخفاض القدرات الذاتية على التوسع والتطوير والتحديث  1-5-4-
يف الطاقات اإلنتاجية والقدرات تنجم خاصية اخنفاض القدرات الذاتية على التوسع والتطوير والتحديث عن االخنفاض 

التنظيمية والتمويلية للمنشآت الصغرية، وهو ما يلقي بأعباء كبرية على عاتق األجهزة املسئولة عن التنمية االقتصادية، وتتعاظم هذه 
 ور التكنولوجي.املسئوليات باستمرار السيما مع ازدياد املتطلبات املالية والفنية للعمليات الصناعية مع التقدم الفين والتط

  انخفاض وفورات الحجم وأهمية االستفادة من وفورات التجمع 1-5-5-
تنخفض وفورات احلجم يف املؤسسات الصغرية باملقارنة باملؤسسات الكبرية، نتيجة اخنفاض الطاقات اإلنتاجية وحجم 

ر من الوفورات إال وهو "وفورات التجمع". اإلنتاج، ويتطلب تعويض هذا االخنفاض ضرورة استفادة املؤسسات الصغرية من نوع آخ
 وهو ما يؤكد أفضلية إقامة املؤسسات الصناعية الصغرية يف مناطق جتمعات صناعية.

 :عدم إقبال رأس المال األجنبي على االستثمار في مجال المؤسسات الصغيرة 1-5-6-
لعدم تفضيل أصحاب املؤسسات هلذه املشاركة وذلك إما لعدم تفضيل األجانب لطرق وجماالت املؤسسات الصغرية، وإما 

نظرا للطبيعة العائلية هلذه املؤسسات، كما يرجع ضعف مشاركة رأس املال األجنيب يف جمال املؤسسات الصغرية إىل أسباب أخرى 
 عديدة واليت من بينها:

 .عدم نضج التنظيمات القانونية واملؤسسية هلذه املؤسسات 

  العائلية للملكية والعمل.اقتصار معظمها على األشكال 

 .ارتفاع درجة املخاطرة نظرا لصغر حجم رأس املال 

 .ضعف الروابط اخللفية واألمامية ملعظم هذه املؤسسات واتصافها بالطابع التقليدي 

 .امليل إىل استخدام فنون إنتاجية حملية 
 :ارتفاع كثافة العمل  1-5-7-

بسيطة تعتمد على كثافة تشغيل عنصر العمل ومهارته، خاصة يف القطاع تعتمد املؤسسات الصغرية على استخدام تقنيات 
الصناعي، لذلك يتم الربط بني التوسع يف املؤسسات الصغرية وترشيد فرص عمل بتكلفة مناسبة حيث يعتمد قطاع املؤسسات 

 الصغرية على العمالة كأحد أهم عناصر اإلنتاج يف هذه املؤسسات.

 :واحد إلدارتهااالعتماد على شخص   1-5-8-
وهو ما يثري عدة مشاكل للمنشآت الصغرية حيث أن هذا الشخص قد ال تكون لديه املهارات والكفاءات الالزمة إلدارة 
النشاط، فمثال قد ال يكون مدركا ألمهية تنظيم بيانات حماسبية وأنظمة الرقابة املالية وانشغاله بالعمليات اليومية للنشاط قد مينعه 

للمستقبل، وقد ال تتوافر لديه الدرجة العالية من التدريب اإلداري واخلربة وبالتايل إدارته تكون شخصية ال منهجية بل من التخطيط 
 قد تصل إىل االرجتالية باإلضافة إىل تداخل الذمم املالية أحياناَ مابني املؤسسة ومالكها أو مديرها وهو ما يؤدي لصعوبة قياس وحتليل

 نشأة.الكفاءة املالية للم
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 التسويقي :  األعمالتعريف  مخطط ــ  2

 التسويقي سنحاول ذكر بعضها :  األعماللقد تعددت تعاريف خمطط    

  : 7هلذا يف املستقبل  االستعداديف الواقع يشمل التنبؤ مبا سيكون عليه املستقبل  مع  بأنهيعرفه فايول. 
 األنشطةاالختيار املرتبط باحلقائق  ،ووضع واستخدام الفروض املتعلقة باملستقبل عند تصور  بأنهيعرفه ج تيري جور أما 

 .8املقرتحة اليت يعتقد بضرورهتا لتحقيق النتائج املنشودة 
  حيوية لنجاح املشروع واستمرار حياته أداةكما يعرف على انه
 9 . 
  املطلوبة،واالستعداد ملواجهة  األهدافنه التنبؤ مبا سيكون يف املستقبل حول عناصر العمل الالزمة لتحقيق أويعرف على

على حلها واالستفادة من االجيابيات املتوقعة يف املستقبل يف إطار زمين حمدد،ومتابعة هذا األمر ،والعمل األداءت قامعو 
 .10وقت التنفيذ

 من بديل اختيار أو حدث مستقبلي، بشأن حاضر قرار اختاذ هواملخطط التسويقي  أن على قتتف التعريفات مجيع أن نالحظ    
 :يعين هبان القول وميكننا .مستقبال لتنفيذه بدائل عدة

 .بدائل عدة من االختيار متثل -

 .للمستقبل توجيه -

 .مستمرة عملية -

 . قرارات اختاذ على تقدم -

 اهلدف حتديد ينتهي حيث البدء -

 :مخطط األعمال التسويقي داد أسباب إع3-
وباملثل، إذا كانت  .يقول مثل قدمي إذا كنت ال تعرف أين أنت ذاهب، فاسلك أي طريق ألنك لن تعرف الفرق عندما تصل        

إعداد خطة إن جمرد التفكري يف . لديك فكرة غري واضحة عن املكان الذي تقصده، فإنك حباجة إىل حظ غري عادي للوصول إليه
رب أي  الصغرية  لمؤسساتأن تفكر جديًا بأهدافها وأسباب بقائها، وبشكل عام تتشابه األهداف العامة لمؤسسة تسويقية جيج

واملتوسطة يف الغالبية العظمى من احلاالت، وهي تتمحور حول بناء مشروع صناعي أو جتاري على أسس سليمة، وحتقيق منو 
 .مضطرد، ورحبية ال بأس هبا

ويلعب التسويق دورًا حامسًا يف حتقيق األهداف املذكورة، فهو الذي يقود إىل التعرف على مقومات النمو من زبائن جدد       
دد طبيعة املنتجات واخلدمات اليت يطلبها هؤالء الزبائن، ويشرح اإلجراءات الضرورية املطلوبة للفوز بصفقات  وأسواق جديدة، وحيج

 .نافسية اليت تتمتع هبا الشركة ويقيها الفرص واملخاطر يف السوقجتارية، ويبني امليزة الت
رب الشركة على إتباع قواعد التفكري املنظم،  على اخلطة التسويقية املكتوبة أن تشمل مجيعوجيب        األنشطة التسويقية وأن جتج

 .حبيث ترسم أهدافاً حمددة، موضحة األنشطة األكثر فعالية الواجب تنفيذها
 :التسويقي مبا يلي املخططقوم ي
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 ترتب األولويات. تربط بوضوح بني األهداف واإلجراءات. 
 إىل أين تريد الوصول وما هي الوسائل اليت ستمكنها من الوصول: توضح مسار الشركة. 
 حتديد املوارد املطلوبة وأفضل الطرق يف توزيعها. 
 حتدد املسؤوليات، واملهام، والربنامج الزمين. 
  على التفكري باسرتاتيجيات جديدة، وإدخال التجديد والتنويع، وإجياد أفضل الوسائل للقيام بأنشطتهاحتث الشركة. 
 تعمل على ختفيف املخاطر ألهنا تتنبأ مبشاكل السوق وهتديداته وأخطاره وتقلباته. 
 تقدم منهجاً لقياس وحتسني وتطوير األنشطة التسويقية. 
   ف باجلمود، إمنا على العكس جيب أن تتميز باملرونة حبيث تسمح للشركة مبراجعة جيب على اخلطة التسويقية أن ال تتص

خططها يف ضوء املستجدات والفرص اجلديدة واملشاكل الطارئة، فوجود اخلطة التسويقية املرنة القابلة للتعديل ميّكن الشركة 
 .من االستجابة للتغريات بسرعة أكرب

 

 مخطط تسويقي: إعداد عملية  مكوناتـــــ 4

 : 11التالية الرئيسية العناصر يف خمطط تسويقي إعداد عملية مكونات تتمثل      

 :يلي ما مراعاة إعداد خمطط تسويقي فعالية حتقيق يتطلب :الموقف وتوصيف تحليل المنظمة بيئة وتوصيف تحليل -

 .أبعاده بكافة للمنظمة البيئي املوقف وتوصيف وحتليل ملتابعة املنظمة إدارة وجهد وقت من جزء توجيه -أ

 التلقائي واالنقياد التبعية بسياسة التسليم دون البيئي املوقف على النسبية والسيطرة التأثري مقومات املنظمة لدى يتوفر أن ضرورة-ب
 :يلي ما بعض أو كل على املنظمة تأثري خالل من ذلك وميكن املنظمة، لبيئة

 . خمطط األعمال التسويقي  مدخالت -

 . إعداد خمطط األعمال التسويقي  عملية -

  خمطط األعمال التسويقي  خمرجات -

 .املنظمة تواجه أن ميكن اليت والتهديدات والقيود املشكالت مع للتعامل إدارية مرونة توفر-ج

 .ورسالتها املنظمة أهداف لتحقيق واستثمارها الفرص لرصد والقدرة االستعداد لديها املنظمة لدى إدارية قيادات توفر-د

 املنظمة، أهداف حتقيق أمام حقيقية قيودا كلها ليست املنظمة معها تتعامل اليت البيئية الضغوط بأن املنظمة قيادات اقتناع ضرورة-ه
 املنظمة جلهود مدعمة إجيابيات إىل وحتويلها البيئية الضغوط هذه مع الفعال التعامل واملديرين القيادات مسؤوليات تشمل إمنا و

 .ورسالتها املنظمة أهداف لتحقيق استثمارها ميكن حقيقية فرص واىل
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 : يلي ما مراعاة ذلك يتطلب  :وتطويرها العامة السياسات ووضع االستراتيجية واألهداف التوجهات تحديد -

 .اخلطة فرتة خالل تيجيةاإلسرتا هتاوتوجها املنظمة رسالة إعداد و املنظمة عمل بيئة حتليل نتائج على بناءا العامة فرتاضاتاال وضع-أ

 . املنظمة ببيئة املرتبطة القيود إطار ويف املمكنة اإلمكانيات باستخدام حتقيقها املطلوب اإلجنازات أو النتائج حتديد-ب

 .والبيئة املنظمة من كل  وخصائص متطلبات ظل ويف وحمددة، واضحة بصورة األهداف وصياغة حتديد ضرورة-ج

 .املطلوبة املرونة لتوفري املنظمة ألهداف وبدائل مستويات وصياغة حتديد أمهية -د

 . للقرارات املوجهة والسياسات األهداف بني واملالءمة التوافق حتقيق من التأكد -ه

 :  والمتطلبات الوسائل وتحديد والبرامج الخطط وضع -

 : يلي ما مراعاة ذلك يتطلب         

 .املنظمة أعمال بيئة وتقييم حتليل نتائج ضوء على اإلسرتاتيجية واألهداف التوجهات لتحقيق والتفصيلية الرئيسية اخلطط وضع-أ

 .املعتمدة اخلطط إلجناز التفصيلية الزمنية الربامج إعداد -ب

 .الزمنية الربامج لتنفيذ الالزمة واملالية واإلدارية الفنية واملتطلبات الوسائل حتديد-ج

 . ورسالتها املنظمة أهداف حتقيق لدعم املطلوب والتطوير التغيري إلحداث اإلدارة تستخدمها اليت واملعايري األساليب حتديد-د

 لتحقيق املستهدفة بالنتائج الوسائل هذه ارتباط ومن املنظمة، أعمال بيئة خصائص مع واملتطلبات الوسائل توافق من التأكد -ه
 .رسالتها و املنظمة أهداف

 : يلي ما ذلك يتطلب :القرارات واتخاذ األدوار وتوزيع تحديد -

 . العمل وبرامج خط لتحقيق تنفيذها املطلوب والواجبات لالختصاصات دقيق حتديد-أ

 .عليها املناسبة األدوار وتوزيع املطلوبة والواجبات باالختصاصات القيام عن املسؤولة و العالقة ذوي األطراف حتديد-ب

 والتنسيق والتعاون الفكر يف االنسجام حتقيق بغرض املعنية األطراف إىل والتوجيهات والتعليمات األوامر جمموعة إصدار و حتديد-ج
 . التصرفات يف

 .بتنفيذها والتكليف بتوزيعها والتوجيه والوسائل والربامج واخلطط اإلسرتاتيجية واهلداف التوجهات واعتماد مراجعة-د

 .املنظمة عمل بيئة يف املتغريات مع للتعامل املرونة من مالئم قدر وتوفري اخلطة لعناصر البدائل من عدد توفري-ه
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 :يلي ما ذلك يتطلب  :والتطوير والتقويم المتابعة أعمال -

 .املنطقية بسبااألب وربطها وتوصيفها املتوقع التجاوز أو االحنراف مستويات حتديد -أ

 وتعضيدهم العالقة ذوي األطراف على وتوزيعها حدوثها عند التجاوزات أو االحنرافات مع للتعامل حمددة ترتيبات واعتماد وضع -ب
 . تنفيذها وسالمة دقة من والتأكد وماليا وإداريا فنيا

 .وتوثيقها النتائج وتسجيل ورصد متابعة وأساليب أدوات حتديد -ج

 . واملعايري األسس تلك موضوعية و دقة من والتأكد التجاوزات أو االحنرافات وتفسري النتائج حتليل ومعايري أسس وضع -د

 : عمال التسويقي إعداد مخطط األ خطواتـــــ 5

 :يوه التسويقي إعداد املخطط  لعملية رئيسية خطوات ست هناك     

  :األهداف تحديد 1-5-

 للقياس والقابلة والواضحة، احملددة، األهداف جمموعة من هناك تكون أن التسويقي النشاط ختطيط خطوات أوىل من        
 .والتنفيذ

 فهي"12 .السريان يف سنقرر وضعها اليت التجارية لإلسرتاتيجية املرتقبة للفعالية الدقيق املقياس  "أهنا على األهداف وتعرف      
 حىت و.التخطيط يشملها سوف اليت األهداف اجملاالت أن تتضمن جيب كما املستقبل، يف حتقيقها واملطلوب احملددة النتائج متثل
   13 منها خصائص عدة فيها تتوفر أن البد املؤسسة على بالفائدة احملددة التسويقية األهداف تعود

 كانت إذا واقعية بأهنا األهداف واقعية، وتوصف اخلطة أهداف تكون أن التخطيط جناح يشرتط حيث واقعية أهداف تكون أن -أ
 .املنظمة وإمكانيات موارد مع تتناسب

 تثري الغامضة األهداف أن حيث لنجاح التخطيط أساسي شرط األهداف وضع أن حيث وواضحة حمددة األهداف تكون أن-ب
 .اللبس

 .اإلجناز مستوى وحتديد قياس ميكن حبيث كمي بشكل األهداف تصاغ أن -ج

 .للمنظمة العام اهلدف مع ومتناسقة بعضها مع متناسبة الفرعية األهداف تكون أن -د

 .املنظمة رسالة األهداف تعكس أن -ه

 .التحدي على املدير مقدرة األهداف تعكس أن-و

 .بالفعل وليس املضارع الفعل مبصدر األهداف تصاغ أن جيب-م
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 مقاييس كانت وسواء اإلدارات على مستوى أو املنظمة مستوى على ذلك كان سواء للقياس قابلة األهداف تكون أن جيب-ي
 .وصفية أو كمية

 :التخطيطية الفروض وضع2-5-

 خطط فيه تعمل أن واملتوقع اخلارجي احمليط عناصر أي حتديد ختطيطية فروض وضع هي التخطيط عملية يف الثانية فاخلطوة       
 األجور مستويات ، املبيعات بكمية التنبؤ مثل التخطيط الفرتاضات الرئيسية من األدوات التنبؤ ويعترب .املستقبل يف املشروع

 يف النمو التكنولوجي،معدل التطور التمويل، سياسة الضريبة، معدالت املستقبل، يف األسواق طبيعة واألسعار،التكاليف،
 14..السكان

  :البدائل تحديد3-5-

 على العثور ليس عادة واملشكلة لتحقيق اهلداف، البديلة الوسائل ودراسة فحص هي التخطيط عملية يف الثالثة اخلطوة        
 للبدائل وبالنسبة  املطلوبة النتائج إىل الوصول يف غريها من فاعلية تكون أكثر اليت البدائل عدد حتديد هي املشكلة ولكن بدائل،
 مفصلة تنبؤات إعداد ويستلزم التعقيد كبري من جانب على يكون قد االختيار هذا فإن الرئيسية، التسويقية باخلطط اخلاصة

 .امللموسة الطبيعة ذات األخرى من االعتبارات والكثري املادي وللمركز اإليرادات و للتكاليف

  :البدائل تقييم4-5-

 خالله، من ميكن الذي باحلاسوب يفرضر االستعانة قد الذي األمر التسويق، إدارة من مضنية جهودا تتطلب اخلطوة هذه إن        
 واخلارجية الداخلية االعتبارات ضوء على التسويقية اخلطط هذه بني املفاضلة بعملية القيام العمليات، حبوث أساليب وباستخدام

 اخلطوة، هذه اإلنسانية ويف واجلوانب اجلهد،/والتكلفة املنفعة،/التكلفة معايري أساس على وأيضا التسويقية البيئة  عوامل احملتملة
 كـ: مثل أسئلة على باإلجابة التسويق إدارة تقوم

 ؟ الشركة أهداف مع البديلة اخلطط هذه تتواءم هل -

 التسويق؟ إدارة أهداف مع اخلطط هذه تتواءم هل -

 اخلطط؟ هذه إحدى تبين حالة يف إجراؤها املطلوب التعديالت هي ما -

 العمل وجود والسرعة، والتكاليف، والكفاءة، الفاعلية حيث من املطلوبة األهداف اخلطط هذه من واحدة اختيار حيقق هل -
 املطلوب؟

  :المقترحة التسويقية الخطة اختيار 5-5-

 حول القرار اختاذ وقبل التسويق، إدارة على جيب وهنا اخلطة التسويقية، إعداد عملية يف املطافهناية  هي اخلطوة هذه إن        
 : التالية التساؤالت على اختاذها اإلجابة الواجب اخلطط أي

 اخلطة؟ تنفيذ سهولة أو صعوبة مدى -
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 للشركة؟ العليا اإلدارة بقبول التسويقية اخلطة ستحظى هل -

 والتنفيذ؟ للقياس قابلة اخلطة أن هل -

 ؟ الضرورة عند للتعديل والقابلية باملرونة اخلطة تتميز هل -

 والبشرية؟ املادية اإلمكانات من اخلطة احتياجات هي ما -

 التسويق؟ إدارة يف العاملني قبل من وترحيبا قبوال اخلطة تالقي هل -

  :التفصيلية الخطط وضع6-5-

 خطة املبيعات، خطة)مثل الفرعية التسويقية اخلطط عملية إعداد مث من وتبدأ املطلوبة، اخلطة حتديد يتم ذلك ضوء وعلى        
 املطلوبة العمليات حتديد على الفرعية اخلطط هذه تشمل أن ينبغي وهنا(.املنتجات خطة تطوير التسويق، حبوث خطة  الرتويج،

 .التنفيذ عن واألشخاص املسؤولني العمل، منه وينتهي يبدأ أن جيب الذي الوقت وحتديد التسويق، إدارة أقسام من كل قسم من

 .التنفيذ تنفيذها وتوقيت وأسلوب واألهداف املوارد يعكس جدول إال هي ما اخلطة أن القول وخالصة

 عملية يف الرقابة وظيفة دور ويربز .اخلطط ومتابعتها تنفيذ عملية تبدأ التخطيط لعملية األساسية اخلطوات وضع من االنتهاء وبعد
 اأسبا معرفة على والعمل االحنرافات عن والكشف حتقيقها للهداف املنشود طبقا يسري التنفيذ أن للتأكد اخلطط متابعة

 .وتصحيحها

 .كنظام مفتوحات الصغيرة والمتوسطة  في المؤسس إعداد مخطط تسويقي 6-

هتدف أساسا إىل االنشغال املنظم من موقف معني يف الوقت احلاضر  ات الصغرية واملتوسطةيف املؤسسإن عملية التخطيط  
تعتمد على البنية احمليطة املتمثلة يف الظروف االقتصادية، السياسية،  إىل موقف آخر يف فرتة زمنية الحقة، لذا هو عملية مستقبلية

االجتماعية، التكنولوجية والطبيعة اليت عادة ما ختتلف عن جمموعة  الظروف اليت سوف حتيط باملوقف املستقبلي املستهدف، ولذا 
من خالل هذا املنطلق يعترب التخطيط يف املؤسسة كنظام تبدو صعوبة التنبؤ بالظروف احمليطية املستقبلية واختاذ اإلجراءات املناسبة 

 حيث أن النظام املفتوح من بني املفاهيم العلمية املعاصرة ذات األمهية البالغة يف علم اإلدارة ويعرف النظام:  مفتوح 

أداء وظائف وأنشطة تكون "الكيان املتكامل الذي يتكون من أجزاء أو عناصر داخلية تقوم بينهما عالقات تبادلية من أجل       
 حمصلتها النهائية مبثابة الناتج الذي حيققه النظام كله.

ومن خالل هذا التعريف ميكن استنتاج أن هدف كل نظام هو الوصول إىل غاية معينة من خالل التنسيق والتعامل بني النظم       
 األساسية والنظم الفرعية.

يتميز أساسا بوجود عالقة، بينه والبيئة احمليطة به، على أساس التفاعل املستمر بني النظام ومن أهم النظم النظام املفتوح الذي      
 املفتوح والظروف البيئية احمليطة به ومنه نستنتج أن النظام املفتوح يؤثر يف احمليط ويتأثر به.
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 خصائص النظام المفتوح:-

 .أوال: استيراد الطاقة والموارد األساسية-

باعتباره نظاما مفتوحا على اجملتمع والعالقات التبادلية الوثيقة معه فهو يتأثر باألوضاع يف عملية إعداد خمطط تسويقي و يعتمد       
 والظروف السائدة، حيث أن املنظمات حتتاج إىل العمال واملوارد األساسية ومصادر الطاقة من اجملتمع احمليط به.

 .ثانيا: األنشطة الداخلية

أنشطة وعمليات خمتلفة تعمل على استقبال املؤثرات اخلارجية والذاتية مث تقوم بتحويلها إىل  املفتوح جترىاإلعداد يف نظام  
 مؤثرات متمثلة يف خطط وبرامج.

 .ثالثا: االستمرارية في النشاط ودوريته

وكمية املوارد اجلديدة املمكن احلصول عليها  ( يكون هلا تأثريها مرة آخر على نوعية خمرجاتإن املوارد اليت تتحول إىل نتائج )      
 مة .منتظ، وهكذا يستمر النشاط يف شكل حلقة أو دورية 

 .رابعا : البقاء واالستقرار للنظام

البيئة احمليطة  مع يعمل هويستمر يف نشاطه باعتبار  ىنتيجة التعامل مع املؤثرات البيئية واحمليطة فإن النظام املفتوح يبق 
  .ويتفاعل معها

 .خامسا: التوازن الحركي ) الديناميكي ( 

 إن ديناميكية النظام املفتوح تعين حتقيق التوازن وهذا مرتبط أساسا مبا يلي:   

 .التجانس والتناسب للرتكيب الداخلي واالستعداد للتفاعل بدون تناقضات  -
 تكيف النظام مع البيئة والظروف احمليطة السائدة واملستقبلية . -
تفاعل مع املناخ السائد يتأقلم و يتوقف بل يتجمد أو ين احلركي تعين استمرار حركة النظام وتطويره، فالنظام ال حالة التواز  -

 واملتجدد.
 سادسا : االتجاه إلى التميز و االختالف .

نظام له سبها من حركية النظام وتفاعله مع املناخ حيث أن كل تخاصة وخمتلفة تك مزايا نسبية كل األنظمة املفتوحة هلا 
 جو املنافسة وروح املبادرة لدى األنظمة األخرى لق وهذا ما خي تهطبيعة وخصائص خمتلفة عن النظم األخرى حسب فعاليته وحركي
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 : التسويقيمخطط األعمال  أهمية7-

 على وحيثنا به، القيام املراد أو القائم املشروع من املرجوة األهداف حتقيق إىل للوصول جسرا يعترب التخطيط أن الشك        
 "متأكد غري" احتمال لتاليف املتاحة املوارد ملختلف الفعال االستخدام

 مشاكل يف الوقوع ملديرا على يوفر التخطيط إن القول ميكننا أخرى ناحية ومن . املستقبل حيمله مما "متأكد " احتمال إىل       
 .نتائجها تعرف ال مستقبلية

 15: التالية حلاالتا يف فيفيد التسويقي التخطيط أما       

 . التسويق يف واملنطقي العلمي التفكري يشجع-أ

 والتسويق األفراد وظائف إدارة والتمويل، اإلنتاج من كل بني فعال تنسيق إىل يؤدي-ب

 . العامة والعالقات

 . الفعال التسويقي داءلأل هبا  يسرتشد مثالية معدالت يوفر-ج

 . التسويقية األهداف توضيح على يساعد-د

 . األسواق يف الطارئة التغريات ملواجهة استعدادات عن ينتج-ه

 .مستقبلية تنبؤات إىل وحيوهلا واملغامرات املضاربات على البعد على التسويق يف العاملني يشجع-و

 واملنافسة املنتجات وتطور الشراء وعادات االستهالك أمناط يف التسويقي التغيري إلدارة علميا أسلوبا التسويقي التخطيط يعترب-م
 . جديدة أسواق وفتح التسويقي والتجديد

  العلمي للتطبيق الفرصة يعطي ألنه نظرا واملكان، واملسافات واجلهد والوقت التكلفة يف ختفيضات التسويقي التخطيط حيقق-ي
 . كله السوق غزو قبل السوق من دودةحم منطقة يف السلع اختبار مثال النماذج، باستخدام حمدود نطاق يف

 احلياة يف ملحة ضرورة التسويقي التخطيط يصبح لذلك احمليطة التسويقية البيئة يف الشركات خارج التسويق وظائف تتم وطاملا-ص
 . العملية
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 : الصة خ

 من خالل المداخلة يمكن إن نستخلص مايلي : 

 دعم وتطوير املؤسسات املصغرة وتشجيع إقامتها وضمان دميومتها من أهم دعائم عملية التنمية االقتصادية واالجتماعية  نإ
يف الدول النامية واملتقدمة على حد سواء،  ويف هذا اجملال تظهر احلاجة إىل التعرف على مفهوم، وخصائص، وأمهية هذه 

 تماعي.املؤسسات من خالل دورها االقتصادي واالج
   جتعلها أكثر مالئمة يف دفع عملية التنمية كانت عامة أو خاصة تتميز املؤسسات الصغرية عن الكبرية بعدة مسات

 واالجتماعية . االقتصادية
 مستقبال لتنفيذه بدائل عدة من بديل اختيار أو حدث مستقبلي، بشأن حاضر قرار اختاذ هواملخطط التسويقي  نإ. 
 رب الشركة على إتباع قواعد التفكري املنظم،  التسويقية املكتوبة أن تشمل مجيععلى اخلطة ب جي األنشطة التسويقية وأن جتج

 .حبيث ترسم أهدافاً حمددة، موضحة األنشطة األكثر فعالية الواجب تنفيذها
 التسويقي للمؤسسات  إلعداد خمطط تسويقي البد من املرور عرب مراحل اليت من شاهنا أن جتعله أكثر فاعلية يف األداء

 ,الصغرية واملتوسطة 
 مشاكل يف الوقوع يهاعل يوفر تكتسي عملية إعداد خمطط تسويقي للمؤسسات الصغرية واملتوسطة أمهية بالغة حبيث 

 ويساعد كذلك يف حتقيق أهداف املؤسسة مثل البقاء واالستمرارية وحتقيق األرباح ..نتائجها تعرف ال مستقبلية
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