
 

 خطة العمل

 ملشروع تجاري / خدمي

 شرح املنتج أو الفكرة (1)

إذا كانت هناك مراحل  –في أي مرحلة أنت آلان "تكوين ، نمو ....."  – ؟إلاستخدام أوجه ما هي -صف منتجك أو أشرح فكرتك 

 لتطور املنتج أذكرها و تاريخ تطويرها.

 امليزة النسبية للمنتج / للفكرة (2)

ما هي الحاجا ت التي لم تكن ملباه  -تجعلها تتفوق علي منتجات منافسيك ؟  ما هي امليزة النسبية بمنتجك / فكرتك و التي

 للمستهلكين و يلبيها منتجك ؟

 إلانجازات (3)

 التالية علي الجوائز الفكرة حصلت حصل املنتج / 

 التحالفات إلاستراتيجية (4)

ت و سبب عمل هذا التحالف " بهدف . يتم ذكر هذه التحالفا مع كيانات / شركات أخري و هي تعني إتفاقيات التعاون املشترك 

 نوع هذا التحالف " تحالف تسويقي / بيعي / توريدات ..........". –زيادة املبيعات / زوار املوقع ...... " 

 التطوير (5)

 ......... "؟ما هي خطط تطوير املنتج / الخدمة / الفكرة ؟ و ما هي النتائج املتوقعة لهذا التطوير " زيادة عدد العمالء / املبيعات 

 و ما هي املوارد املطلوبة لتنفيذ هذا التطوير ؟

 السوق  (6)

ما هي ألاسواق التي تعمل فيها ؟ ما هي طبيعة هذه ألاسواق " سريع الحركة البيعية / بطيء / يعتمد علي التجديد و التغيير 

تغيرات التي ثيرة .......... "؟ ما هي أهم الغيرة الكهل يغلب عليه إلاستثمار العائلي / الشركات العاملية / الشركات الص –.........." 

هل لديك دراسة للسوق ؟ ما هي مصادر  تؤثر علي السوق في الوقت الحالي و ملدة عام قادم أو عامان قادمان أو ثالثة قادمة ؟

 معلومات هذه الدراسة ؟

 العمالء / املستهلكين / الزبائن (7)

هي ألاسباب التي تدفعهم لإلقبال علي منتجك / خدمتك و ال تدفعهم لإلقبال علي ما هي فئات العمالء التي تستهدفها ؟ ما 

 منتج منافسيك ؟

 التسويق (8)

 ا لتسويق منتجك ؟هما هي إستراتيجية / خطة التسويق التي ستتبع

 التسعير (9)

 ما هي السياسة / إلاستراتيجية التسعيرية التي ستتبعها في تسعير منتجك / خدمتك ؟

هلي هذا التسعير سيتم بناء علي التكلفة إلاجمالية للمشروع أم بناًء علي السعر السائد بالسوق؟ هل يتم مراجعة ألاسعار 

 
ً
  –شهريا

ً
 ؟ –فصليا

ً
 سنويا



 

 إلايـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرادات(املبيعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات / 11)

 البيع من خالل و سطاء / تجار تجزئة -ما هي مصادر املبيعات / إلايرادات الرئيسية لديك ؟ البيع املباشر  

 ر ؟ما هي خطة املبيعات لديك ؟أكثماضيه خالل العام املاض ي أو فترات  يحدد لديك يحدد إتجاه حركة املبيعات هل هناك رسم بياني

 (التوزيــــــــــــــــــــــــــــــع "إذا كان املشروع منتج"11)

ما هي قنوات التوزيع لديك التي ستعتمد عليها في بيع منتجك ؟ ما هي قنوات التوزيع املستخدمة بسوق منتجك ؟ هل لديك قنوات 

 جديدة للتوزيع ؟

 (الترويج و الدعاية و إلاعالن12)

ما هي أهداف حمالتك الترويجية و إلاعالنية و الدعائية ؟ و  كيف ستنفذها ؟ وما هي الوسيلة التي ستسخدمها في الترويج ملنتجك / 

 لفكرتك ؟ و كذلك ما هي الوسيلة التي ستسخدمها للدعاية و إلاعالن عن منتجك؟

 (املنافسة13)

هل هناك بدائل ملنتجك ؟ ما هي امليزة النسبية لكل منافس من منافسيك و ما من هم منافسوك املباشرون و غير املباشرون بالسوق ؟ 

 هي ميزتك النسبية و أيهم أقوي و السبب في هذه القوة ؟

 (املخاطر و الفرص14)

 نقاط الضعف نقاط القوة عناصر املقارنة

 الفرص
 (S-O)إستراتيجية / طريقة نقاط القوة و الفرص

 التشديد علي النجاح

 (W-O)إستراتيجية / طريقة نقاط الضعف و الفرص 

 ملعالجة الضعفتنمية نقاط القوة  + الفرص  إقتناص

 التهديدات

 (S-Tالتهديدات) طريقة نقاط القوة و إستراتيجية/

 إستخدام النجاح لتقليل التهديدات

 و ذلك لضمان إلاستمرارية في السوق 

-W)إستراتيجية / طريقة نقاط الضعف و التهديدات

T) في السوق السريعة أفعال دفاعية في مقابل التغيرات

 الخاص بمنتجك

بحث عن أو  تمثل أن تخرج من السوق و تغلق مشروعك 

من املنتجات أو دخول  دحل آخر مثل تقديم مزيج جدي

 مجال جديد

 

 

 

 



 

 الخطة املالية(15)

شهور  أو 6/9/ 3سريع النمو  . ما هي إجمالي نفقاتك و إيراداتك  خالل  –ينمو ببطء  –ما هي الحالة املالية للمشروع آلان ؟ متوقف 

طيع أن عام كامل ؟ ما هو حجم التمويل الذي تحتاجه ؟ ما سبب هذا إلاحتياج و فيما سيتم إستخدام هذا التمويل ؟ كيف و متي تست

لة املشروع املالية هل من خالل القوائم املالية أم قطة التعادل لديك و ما هي تحليالتها ؟ كيف تقيس حاتسدد هذا القرض ؟ ما هي ن

 ماذا ؟

 (خطة الخروج من الســــــــــــــــــــــــــــوق 16)

 وجوب خروجك من السوق من عدمه ؟ وكيف ستخرج  من السوق ؟  ما هو املعيار الذي بناًء عليه تحدد

 (فريق العمل17)

 مؤهالتهم العلمية و الدراسية و خبراتهم .أذكر بيانات أعضاء فريق عملك مع توضيح 

 (حقوق امللكية الفكرية18)

 هل ينطوي مشروعك علي حقوق ملكية فكرية ؟ ما هي ؟ أذكر رقم و تاريخ تسجيلها املحلي أو الدولي و رقم و تاريخ إلايداع ؟

 "صور من أصول و سوف يتم إلاطالع فقط علي ألاصول في املقابلة" املرفقات(19)

 عقد إيجار مقر  النشاط  –البطاقة الضريبية  –السجل التجاري  –عقد تأسيس الشركة )في حالة وجود شركاء (  –نتج صور امل

 الجوائز -وثائق ملكية العالمة التجارية  –وثائق امللكية الفكرية 


