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تقـــديــم
إيمانًا بدور مركز ريادة األعمال في نشر ثقافة الريادة وتعزيز التوجه نحو الفكر 

الريادي بين أفراد المجتمع، فإنه يسره أن يقدم هذه السلسلة التوعوية التي 

تهدف إلى إيضاح بعض مفاهيم ريادة اإلعمال، وتقدم للرواد أهم اإلرشادات 

والتعليمات التي يحتاجها في مسيرته الريادية باإلضافة إلى تقديم نماذج 

عملية أساسية إلنشاء المشاريع الصغيرة. ويمكن التواصل معنا عبر بوابة 

 مركز ريادة األعمال اإللكترونية وجمعية ريادة األعمال عبر المواقع اإللكتروني

w w w . e n - c e n t e r . o r g  w w w . e - n a s . o r g 

ولي  واهلل  المرجوة  الفائدة  الكريم  والقارئ  األعمال  لرائد  تتحقق  أن  راجين 

التوفيق.
               

                                                                         المشرف العام

                                                                           أ.د. أحمد بن عبدالرحمن الشميمري
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ما هي خطة العمل؟ 

كيف تكتب خطة عمل؟

تقديم خطة العمل

خطـــة عمـل شاملـــة

للمشروعات الصغيرة

المحتويات
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What is the Business Plan? ما هي خطة العمل؟    

بناء على مقابالت اجرتها جملة INC عام 2005م على اأكرب 500 �شركة عالية النمو يف امريكا تبني ما يلي:

-  41% لي�س لديهم خطة عمل على الإطالق.

-  26% لديهم اجزاء متفرقة من خطة عمل.

-  5% لديهم اجلزء املايل فقط من خطة العمل.

-  28% لديهم خطة عمل كاملة.  

خطة العمل هي جزء اأ�شا�شي من املعلومات وهي و�شيلتك لتو�شيل روؤيتك اإىل الآخرين، وهي ت�شاعدك على جذب املوهبة واملال اإىل 

عملك، وهي ال�شجل اجلوهري والتف�شيلي ملا �شيكون عليه عملك التجاري. 

اإن العمل التجاري الذي ي�شتطيع اأن يجذب م�شتثمرين خارجيني يحتاج اإىل خطط عمل، وامل�شتثمر املحتَمل �شواء كان �شاحب راأ�شمال 

ذو خماطر Venture capitalist اأو م�شتثمر ممول )عادة ي�شمى امل�شتثمر الراعي  Angel investor( اأو بنك �شوف يطلب نوعًا 

من خطة عمل تتعلق بتوقعات واحتمالت جناح عملك. جميع هذه اجلهات يتوقعون م�شروعا تثبته خطة العمل اجليدة، كما اإنهم 

ي�شتخدمون خطة العمل لتقييمك وتقييم فريق العمل التابع لك. اإن خطة عملك �شوف تو�شح اإطار اأهداف امل�شروع والإجراءات 

واملناف�شة والت�شورات، وهذا عادة ما يكون لل�شنوات اخلم�س الأوىل من العمل. واعلم اأنه اإذا �شعر امل�شتثمر اأن اقرتاحك املكتوب 

عاجز عن تلبية اأي من هذه الأهداف فاإنه من غري املحتمل اأن يدعم م�شروعك.

كيف تكتب خطة عمل

اإذا كنت �شت�شتغرق زمنًا لكتابة خطة عمل فمن املهم اأن تكون هذه اخلطة متقنة، فخطة العمل ال�شيئة هي اأ�شواأ من عدم كتابة 

اخلطة اأ�شاًل. واإذا قررت اأن تكتب خطة عمل، يتعني عليك اأن تعتني بها بقدر الإمكان.

اأ�شابيع وبالتايل عليك موازنة قرارك جيدًا  اأن تكتب خطة عملك بني ع�شية و�شحاها، فهي ت�شتغرق زمنًا، واأيامًا ورمبا  ل ميكن 

وبدقة عند كتابة خطة العمل. الكثري من رواد الأعمال يبدءون يف كتابة اخلطة ومن ثم ُي�شابون بال�شجر وامللل يف منت�شف الطريق، 

وهم بالتايل اإما اأن يندفعون يف كتابة اخلطة اأو يكتبونها �شعيفة اأو يتخلون عنها نهائيًا. اأنت ل ترغب يف هذا ول ذاك. اإذا �شرعت 
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يف كتابة خطة فاكتبها واعتني بها جيدة.

يقول نابليون بونابرت » اإذا قررت اأن ت�شتويل على مدينة فيينا، فا�شتويل عليها«. اإن خطة العمل املكتوبة كتابة جيدة تعك�س اأنك 

مهني متمكن، فهي و�شيلتك الأ�شا�شية ويف كثري من احلالت و�شيلتك الوحيدة لإقناع امل�شتثمرين اأن لديك الأدوات الالزمة لتحقيق 

اأحالمك. وبدًل من اأي عالقة �شخ�شية مع م�شتثمر مرتقب، فاإن خطة عملك هي العينة املمثلة لعملك وبالتايل هي املمثل لقدراتك 

واإمكانياتك. وبالن�شبة للم�شتثمر فمن الطبيعي جدًا اأن يفرت�س اأن خطة العمل ذات الإعداد ال�شريع ُتلي عدم النتباه للتفا�شيل، 

وباملثل خطة العمل املكتوبة كتابة جيدة لكنها ناق�شة �شوف تفتقر اإىل القدرة على متابعتها.

عنا�شر اخلطة )اخلال�شة التنفيذية، نبذة عن ال�شركة، عر�س املنتجات(

اأدناه مكونات  اأن امل�شتثمرين املرتقبني واملمولني  َيعتربون العنا�شر  اإل  اأن خطط العمل تختلف من حيث الأ�شلوب وال�شكل،  رغم 

اأ�شا�شية خلطة العمل:

التقدمي ·  خطاب 
العنوان ·  �شفحة 

املحتويات ·  جدول 
التنفيذي ·  امللخ�س 
ال�شركة عن  ·  نبذة 

·  حتليل املنتجات واخلدمات
ال�شوق ·  حتليل 

الإ�شرتاتيجية ·  اخلطة 
عن الإدارة والتنظيم ·  نبذة 

املالية ·  اخلطة 
·  امللحق

و �شوف نتناول كل واحد من هذه العنا�شر مبفرده ابتداًء بامللخ�س التنفيذي.
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1- الملخص التنفيذي:

افرت�س دائمًا اأن امل�شتثمر �شوف يحدد مدى ا�شتحقاق عملك وخطتك بناًء على امللخ�س التنفيذي. لهذا ال�شبب، تاأكد من كتابة 

امللخ�س التنفيذي بطريقة تقرر من خاللها )بو�شع نف�شك مكان امل�شتثمر( ال�شتثمار بناًء على امللخ�س التنفيذي.

يغطي امللخ�س التنفيذي ملحات و�شور عن خطة عملك لأنه يظهر يف البداية. ويهدف امللخ�س التنفيذي اإىل اإقناع القراء اأن عملك 

جدير بال�شتحقاق، ويتعني اأن ي�شجع امللخ�س التنفيذي القراء على قراءة الأجزاء املتبقية منه. وتذكر اأنه اأول ما يطلع عليه امل�شتثمر.

يت�شمن امللخ�س التنفيذي ما يلي:

· الهدف: ي�شف الق�شد من خطة عملك. هل الهدف من خطتك هو احل�شول على الدعم املايل وبناء عالقة �شراكة اأم �شئ اآخر؟ 
·  التعريفات: حدد وعّرف اأفكار عملك بكل و�شوح واإيجاز.

·  الفكرة العامة: يجب اأن يغطي امللخ�س التنفيذي قوة واحتمالت ال�شوق فيما يتعلق بعملك التجاري وذلك من خالل اإدراج 
مناف�شيك يف ال�شابق واحلا�شر وامل�شتقبل.

·  ال�صفات واملميزات: قدم و�شفًا لل�شفات واملميزات واملوؤهالت الفريدة ملنتجك اأو خدمتك. 
·  املتطلبات املالية: اأذكر الرقام املالية التي ت�شع خطة عملك مو�شع التنفيذ والتطبيق.

·  النمو: حدد كيف ميكن ل�شركتك اأن تنمو وت�شتمر يف النمو.

واإجماًل فاإن امللخ�س التنفيذي يوجز النقاط الرئي�شية خلطة عملك يف �شفحة واحدة اأو �شفحتني، ويف فقرات قليلة جدًا. ويجب اأن تكون 

قادرًا على ك�شب اإعجاب القارئ باأنه توجد فر�شة جتارية هامة يف ال�شوق واأن منتج اأو خدمة �شركتك �شوف ت�شتغل هذه الفر�شة.

2- ملخص عن الشركة:

اخلطـــوة التالية هي ملخ�س عن ال�شــركة، وهذا الإجــراء يفرت�س اأن القاري ل يعـــرف عن �شركتك �شيئًا واأنه يود معرفـة اأين ال�شـركة واإىل 

اأين تتجه. كما يتناول امللخ�س موجزًا عن م�شغلي ال�شركة، ويت�شمن ملخ�س ال�شركة ما يلي:
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·  الأ�صــــماء: ا�شم امل�شروع التجاري.
·  الـخلفيات: خلفية موجزة عن الأ�شخا�س املذكورين يف امللخ�س ول حاجة اإىل تفا�شيل.

·  الـتــــاريــخ: موجز تاريخي ق�شري عن جمال عمل ال�شركة مو�شحًا فيه كيفية بداية �شركتك واإىل اأين تتجه.
·  الأهـــداف: اأذكر اأهداف وغايات عملك.

اأن  اإنه ملخ�س فيتعني اأن ل يكون طوياًل علمًا  يقدم ملخ�س ال�شركة عر�شًا ملوا�شفات ال�شركة وتاريخها وهدفها وتنظيمها. وحيث 

الكثري من خطط ال�شركات تتبع هذه املنهجية عند تقدمي نبذة عن الإدارة رغم اأن اخلطط التقليدية ت�شع نبذة الإدارة يف النهاية.

3- تحليل المنتجات والخدمات

هذا الق�شم ينبغي اأن ي�شف بالتف�شيل املنتجات اأو اخلدمات التي تعتزم عر�شها، ويكمن الهدف هنا يف تييز نف�شك عن مناف�شيك 

ويت�شمن ما يلي : 

حتليل املنتج واخلدمة:

·  املــزايــــــــا: تو�شح �شبب تفرد وتيز واأف�شلية منتجك وخدمتك على ما هو متوفر من منتجات وخدمات.
التكاليف: حتدد كافة امل�شروفات مبا فيها تكاليف املواد اخلام، القطع على م�شتوى املكونات، الأجهزة واملعدات، العمالة    ·

وتكاليف الوفاء بالتزاماتك.

·  املـوقـــــــــع: يقدم تفا�شيل تو�شح موقع اأعمالك و�شبب اختيارك لذلك املكان وما هي تكاليف املرافق.
·  التقنيــــــة: اإذا كان منتجك اأو خدمتك قائمة على تقنية فريدة، فاإنك تو�شح �شبب اأهميتها، وهل منتجك اأو خدمتك خمرتعة 

برباءة اخرتاع، وهل لديها حقوقًا حمفوظة وهل لها عالمة جتارية؟.

·  امل�ستقبـل: ما هي املنتجات اأو اخلدمات التي مبقدورك عر�شها م�شتقباًل ا�شتجابة لطلبات العمالء املتغرية؟

4 - تحليل السوق

حدد �شوقك امل�شتهدف وحدد كيفية تق�شيم ال�شوق اإىل قطاعات.



خطـة العمـل 10

·  حتليل ن�شاطك: لبد من تو�شيح ن�شاط �شركتك يف الوقت الراهن، وهل هو نامي اأم متدهور، وما هي الدورات التاريخية للن�شاط، 
وهل هو ن�شاط مو�شمي اأو دائم، واإىل اأي مدى �شوف يحتاج ال�شوق اإىل منتجاتك وخدماتك.

املناف�شني لك، هل هي �شركات كبرية اأم �شغرية؟ ما هي ح�شتها يف ال�شوق؟ وهل هي �شركات  اأ�شماء  قائمة  اأدرج يف  ·  املناف�شون: 
رابحة، وما هي عيوبها ومزاياها باملقارنة مع ن�شاطك، وكيف تخطط لال�شتفادة من تلك املزايا والتغلب على العيوب؟

وهل ال�شوق م�شتهدف ا�شتهدافًا عاليًا، وما هي الجتاهات العامة  عددهم،  وكم  لديك،  ترجيحًا  الأكرث  العمالء  حدد  ·  العمالء: 
لعمالئك؟

منتجك اأو خدمتك طلب ال�شوق وكيف تقارن منتجاتك اأو  يلبي  وكيف  احلايل،  ال�شوق  ن�شاطك  ينا�شب  كيف  �شف  ·  الأ�شواق: 
خدماتك مبا لدى مناف�شيك.

قبل عملية ال�شتثمار، يجب اإقناع النا�س باأن اأحوال ال�شوق احلالية ميكن اأن تعزز وتثبت منتجك اأو خدمتك، وعليك ا�شتخدام اأدلة 

اإح�شائية متى ما اأمكن ذلك لدعم مطالباتك. يف حال جتاهل مزايا معينة ملنتجاتك وخدماتك بفعل املناف�شة، عليك حماولة اإعادة 

�شياغة اإ�شرتاتيجيتك لرتكز على اأوجه الق�شور وتاأكد اأنك تقوم بفح�س ودرا�شة اإ�شرتاتيجيات الت�شويق والدعاية والإعالن التي 

ينتهجها مناف�شوك وعليك اإظهار اأن منتجاتك وخدماتك تتمتع مبا لدى الآخرين بل هي اأف�شل منها.

5- الخطة اإلستراتيجية

وهو املكان الذي ت�شف فيه منهجية و�شيا�شات عملك.

وميكن تق�شيم الإ�شرتاتيجية لت�شمل:

·  الت�ســـويق: حدد الأجزاء الرئي�شية لربنامج الت�شويق وكيف اأنها تتوافق جميعها مع بع�شها البع�س.
·  الأ�صـــعـار: خل�س عر�س اأ�شعارك مو�شحًا كيفية تطويره واأ�شباب جناحه.

·  الـتـــوزيع: �شف قنوات التوزيع التي تخطط ل�شتخدامها.
·  املبيـعــات: حدد كيفية اإمكانية قيام اخلطة ببيع املنتج. ومن هم قوة البيع لديك. 

·  الدعاية والإعالن: حدد كيفية الدعاية والإعالن لديك. وما هي التكلفة املرتبطة بذلك.
·  التنبوؤ للمبيعات: �شع خمططات بيانية تو�شح املبيعات املقدرة لل�شنوات الثالث اإىل اخلم�س التالية.
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6- نبذة عن اإلدارة والتنظيم واألفراد
يف هذا الق�شم تتم تغطية خلفيات فريق اإدارة ال�شركة، وهذا اجلزء من خطة العمل كثريًا ما يكون م�شافًا اإليه ملحق يت�شمن �شرية 

ذاتية عن كل فرد م�شار اإليه يف النبذة عن ال�شركة. ومن اأهم العنا�شر ما يلي: 

اإدارة ال�صركة:

·  التنظيم: يت�شمن الهيكل التنظيمي الذي يو�شح من يبا�شر لدى من وما هي الوظائف التي يقومون بتاأديتها.
·  ال�سري الذاتية: �شري ذاتية قيا�شية للمالك واأهم العاملني.

·  املهنيــون: املحامون، املحا�شبون، امل�شت�شارون املاليون اأو خرباء ال�شناعة املزمع توظيفهم.
·  الأفــراد: متطلبات التوظيف وكيفية خطتك لتوظف العمالة املنا�شبة.

7- الخطة المالية
يف الق�شم اخلا�س بالتحليل املايل �شوف ت�شرح ما هو املبلغ املطلوب، من اأين تاأتي املبالغ وكيف تعود اإىل امل�شتثمرين. فاخلطة املالية 

الالزمة  الأموال  تاأتي  اأين  وت�شرح من  املتوقع  املايل  النمو  اإىل  التطرق  يتم  الأخرى وفيها  والقطاعات  املايل لالأجزاء  ال�شرح  هي 

لت�شغيل الن�شاط وتت�شمن الت�شورات املحتملة لأي �شئ يف اأي ق�شم. كما يجب اأن حتتوي اخلطة اأي�شًا على تفا�شيل التحليل لتظهر 

املبلغ الذي ت�شرفه قبل اأن ي�شبح الن�شاط مربحًا.

مكونات اخلطة املالية:

)ال�شركة( وم�شئوليات وح�ش�س املالكني على مدى ثالث �شنوات  الن�شاط  لأ�شول  ت�شورًا  ي�شع  التقرير  هذا  العامة:  ·  امليزانية 
قادمة على الأقل.

الن�شاط خالل فرتة ترتاوح من 3-5 �شنوات. خ�شائر  اأو  اأرباح  �شايف  على  ال�شوء  ي�شلط  الدخل:  ·  بيان 
·  جدول تدفق النقد: يو�شح اأين ومتى يتم اإنفاق النقد وجمع النقد خالل ثالث �شنوات قادمة، وت�شع اخلطة ت�شورًا للمبالغ املدين 
nI  بها ومتى يتم دفع كل ق�شط على مدى ثالث �شنوات قادمة. وبيان تدفق النقد عبارة عن جمموعة موؤتلفة من بيان الدخل

come statement وامليزانية العمومية Balance sheet، ويو�شح بيان تدفق النقد التغيريات التي حتدث يف الر�شيد النقدي. 
وهذه التقديرات �شوف ت�شع ت�شورًا معقوًل لكمية النقد املطلوبة لبدء الن�شاط.
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نقطة من الزمن تبداأ فيها �شركتك يف جني الربح ويتم التو�شل اإىل نقطة التعادل عندما يكون اإجمايل  يو�شح  التعادل:  ·  حتليل 
املبيعات معادًل لإجمايل التكاليف.

تقديم خطة العمل

عند حماولة احل�شول على اأموال من امل�شتثمرين اخلا�شني فاإن خطة العمل املكتوبة غالبًا ما ت�شبق الجتماع وجهًا لوجه اإذ يجب اأن 

تر�شل لهم قبل الجتماع. وعند عر�س خطة ما على �شخ�س، فاإن الوقت الالزم الذي ي�شتغرقه التقدمي هو حوايل 20 دقيقة اإىل 30 

دقيقة. فمن اخلطاأ اأن تقحم النا�س يف �شرح مطول عن التقنية التي تقوم عليها منتجاتك اأو خدماتك وذلك لأنه خالل جمرد دقائق 

�شوف يتوه النا�س ما بني التقنية وبني ما تعر�شه من منتجات اأو خدمات وبالتايل ت�شيع فر�شة �شاحب املن�شاأة يف عر�س منتجه.

احلما�س. تثبت  اأن  ·  عليك 
واملزايا املتوقعة. والفوائد  الفر�س  تو�شح  ·  اأن 
الب�شرية. التكنولوجية  امل�شاعدات  ·  ا�شتخدم 

عبارات فنية. ا�شتخدام  ·  تفادى 
التفا�شيل. يف  الإفراط  ·  جتنب 

للرد على الأ�شئلة. م�شتعدًا  ·  كن 
للملل. م�شببًا  تكن  ·  ل 

كن م�شتعدًا للرد على الأ�شئلة، ويف الغالب تكون الأ�شئلة مبا�شرة جدًا ويف اأحيان اأخرى ميكن اأن تكون مده�شة ومفاجئة حول مو�شوع 

معني كنت تعتقد اأنه مو�شوع ثانوي ولكنه يتحول اإىل ق�شور كبري يف خطتك. وتذكر اأن املفتاح للنجاح هو ما تقوله ولي�س كيف تقوله. 

 Powerpoint يجب عليك ح�شر عر�شك يف اأقل من 15 دقيقة واأن يكون ق�شريًا وب�شيطًا ول تعتمد كثريًا على برجميات باوربوينت

اأو فال�س Flash فهي جمرد اأدوات.
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خطة عمل شاملة للمشروعات الصغيرة

أواًل : ضع صفحة الغالف التي تتضمن
ا�شم امل�شروع  .1

معد اخلطة  .2

العنوان وطرق الت�شال وال�شتف�شار  .3

جدول املحتويات   .4

5.  ملخ�س تنفيذى

----------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------

--------------------------

ثانيا: وصف االعمال
اأ- موقع املكاتب والعنوان

----------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------
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ب- اخللفية التاريخية لل�شركة

----------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------

ج- ال�شكل القانونى وامللكية

1- ال�شكل القانونى

----------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------

2- امللكية:

----------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------

د- التجهيزات احلالية لل�شركة

----------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------

--------------------------

ه- بيان الر�شالة/الروؤية

1- بيان الر�شالة:

----------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------
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2- بيان الروؤية:

----------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------

و- غايات واهداف م�شروع االعمال

1- غايات امل�شروع

----------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------

2- اهداف امل�شروع 

----------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------

ز- عرو�ض املنتج/اخلدمة)املنافع، التميز،املزايا واال�شباب التى تف�شر ملاذا �شي�شرتى العمالء �شلعتنا او خدمتنا(

املنتجات/اخلدمات املقدمة

----------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------

----------------------------

1- املنافع والتفرد)التميز(

----------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------
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----------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------

2- املزايا وملاذا �شي�شرتى العمالء املنتج/اخلدمة

----------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------

ح- كيف �شنجذب عمالءنا ونحافظ عليهم؟

----------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------

ط- كيف �شتقابل او ت�شبع الطلب، نتفوق على املناف�شني، وتقوم بالت�شغيل عند م�شتوى مربح؟

----------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------

ى- فر�ض النمو )مبا فيها املكا�شب املحتملة من االمتياز، اذا وجدت(

----------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------

ثالثا: الخطة التسويقية
اأ- حتليل ال�شوق

1- ال�شوق امل�شتهدف )مالمح العميل / من هم العمالء امل�شتهدفني – الهوية، النوع والكمية(

----------------------------------------------------------------------------------
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----------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------

2- حدد املنطقة اجلغرافية/املناطق امل�شتهدفة

----------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------

   3 - العوامل الدميوجرافية لل�شوق )عمر العميل، النوع، م�شتوى الدخل، التعليم،الوظيفة، منط احلياة، عدد الطفال...الخ(.

----------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------

4- املناف�شة

اأ- من هم املناف�شني الرئي�شيني لنا؟ وماهى ح�ش�شهم ال�شويقية؟ )ا�شتخدم الر�شوم البيانية(

----------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------

ب- ماهى نقاط القوة وال�شعف لديهم؟ )املوقع،املوارد، ال�شهرة،اخلدمة، الفراد،...الخ(

----------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------
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– بالتبنى او التح�شني او التجنب - من العمليات الت�شغيلية للمناف�شني، و�شعهم الت�شويقى  ج- ما الذى ميكن ان نتعلمه 

واعالناتهم وعرو�شهم الرتويجية  

----------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------

د- ماهى عوائق الدخول لهذا ال�شوق؟

----------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------

5- بيئة العمال

اأ- عوامل اقت�شادية مثل النمو ال�شكانى، الدخل، احلدود الدنيا، تكلفة املعي�شة...الخ ) ا�شتخدم الر�شوم البيانية(

----------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------

------------

ب- ال�شرتاتيجيات الت�شويقية

1- ال�شورة الذهنية )ال�شورة الذهنية التى نريد بناوؤها لل�شركة او للمنتج- مثل »التوجة بالعميل« او »احل�شرية« ، »رخي�س 

ولكن جيد او اعلى جودة« ، »ال�شهولة او اي�شر او ال�شرعة«،...الخ(

----------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------



Business Plan19

----------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------

2- الت�شعري 

اأ- �شعر اقل من املناف�شني     

----------------------------------------------------------------------------------  

----------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------

ب- �شعر اعلى من املناف�شني

----------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------

ج- الت�شعري على ا�شا�س التكلفة م�شافا اليها هام�س ربح

----------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------

د- ت�شعري متعدد

----------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------

هـ- م�شفوفة ال�شعر/اجلودة

----------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------

---------
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3- الو�شع الت�شويقى

اأ- مبتكر/ قائد – تابع

----------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------

ب-حملى – دوىل/عاملى

----------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------

ج- اجلودة - ال�شعر

---------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------

-----------------------

4- خدمة العمالء

اأ- عرف/اذكر خدمات العمالء التى نوفرها

----------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------

----------------------

ب- ماهى نقاط القوة وال�شعف خلدماتنا؟

----------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------

----------------------------

ج- ا�شرتاتيجيات حت�شني خدمة العمالء

----------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------
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5- اال�شرتاتيجية االعالنية والرتويجية

اأ- حدد نقاط القوة للمنتج الرئي�شى او لل�شركة والتى نرغب فى ترويجها والعالن عنها؟

---------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------

-----------------------

ب-حدد الو�شائل العالنية التى �شن�شتخدمها – ال�شحف،التلفزيون،الراديو،املجالت، ادلة ال�شفحات ال�شفراء، اللوحات 

العالنية، الربيد املبا�شر،الت�شال ال�شخ�شى،املعار�س التجارية،)مع حتديد التكرار او عدد مرات ال�شتخدام وامليزانية 

والتكلفة(.

----------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------

 ج- ا�شرح اوبرر ملاذا تعترب الو�شائل التى مت اختيارها اكرث فاعلية من حيث التكلفة؟

----------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------

6- منافذ البيع

اأ-   ت�شويق متعدد امل�شتويات

----------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------

ب- من خالل مراكز اعمال غري مركزية

----------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------
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7- اجتاهات ال�شوق

----------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------

8- البحوث والتطوير

اأ- حت�شينات املنتج/اخلدمة

----------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------

ب- ادلة مراجعة النظمة/الت�شغيل

----------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------

رابعا: االدارة والتنظيم واالفراد
اأ- اخلريطة التنظيمية

----------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

ب- املالك الرئي�شيني وجمل�س الدارة

----------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------

ج- اللجان التنفيذية

----------------------------------------------------------------------------------
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----------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------

د- الوظائف وامل�شئوليات 

----------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------

هـ- فريق الدارة

----------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------

و- خلفية وخربات اع�شاء الدارة الرئي�شيني

اأ- ارفق ال�شري الذاتية املو�شحة لنقاط القوة وال�شعف لفريق اوجمل�س الدارة مبا فيها اخلربات الوظيفية ال�شابقة.

----------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------

ب- حدد الحتياجات امل�شتقبلية من املديرين والفراد الالزمني للتواكب مع منو ال�شركة.

----------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------

ج- حدد نقاط ال�شعف وما تنوى عملة لتح�شني/تدعيم الفراد لتحقيق اهداف ال�شركة.

----------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------

---------
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خامسا الخطة المالية
اأ-متطلبات املوازنة

----------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------

ب - م�شادر التمويل

----------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------

ج- القوئم املالية التقديرية ) تنبوؤ ملدة 5 �شنوات(

1- قائمة الدخل 

 2- قائمة تدفق الموال

 3- قائمة امليزانية

د- التحليل  املايل )ا�شتخدم الر�شوم البيانية(

1- �شيولة ال�شركة ككل

اأ-  ن�شبة التداول

ب - ن�شبة ال�شيولة ال�شريعة

2-درجة املديونية

 اأ-ن�شبة الديون

ب-معدل دوران ح�شابات القب�س

3-الربحية  )ا�شتخدم الر�شوم البيانية(

اأ-معدل العائد على ال�شتثمار

ب-معدل العائد على حقوق امللكية

ج-ن�شبة امل�شروفات الت�شغيلية اىل املبيعات


