
 
 
 
 
 

 
 
 

 (أوراق خطة المشروع)
 
 
 

 (شھر، سنة)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 

2 

  معھد التعليم الدولى2009 ©حقوق الطبع والنشر

 
 اسم المنظمة)ي (اكتب

 

 
 خطة المشروع

 
 العام ھنا)ي (ادخل

 
 

 معلومات االتصال العامة

  االسم:      

 العنوان:      

  :الھاتفرقم       

  االلكترونى:البريد       

  موقع االنترنت:      

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 ھنا المنظمة شعاري ضع

صالمعلومات االت  



 

 

3 

  معھد التعليم الدولى2009 ©حقوق الطبع والنشر

 ملخص تنفيذى
   

 وصف ونظرة عامة
   

  1.1 وصف فرص المشروع      

  1.2 وصف المشروع      

 1.3 المشروع رسالة      

 1.4 للمشروع طويلة األجلالعامة األھداف       

 1.5 األھداف الفرعية للمشروع      

 1.6 مخاطر المشروع      

   

 استراتيجية التسويق
   

 2.1 المنافسة      

 SWOT 2.2تحليل       

 2.3 العميل      

 2.4 المنتج أو الخدمة      

 2.5 التسعير 

 2.6   الموقع أو التوزيع 

 2.7 الترويج 

 2.8 استراتيجية التسويق      

 2.9 التنبؤ بالمبيعات 

   

 عمليات المشروع
   

 3.1  اإلنتاجتكاليف  

 3.2 لصيانةر واالمق      

 فھرس المحتويات



 

 

4 

  معھد التعليم الدولى2009 ©حقوق الطبع والنشر

 3.3 األجھزة والمعدات      

 3.4 األثاث واألدوات الثابتة      

 3.5 متطلبات العمالة والمرتبات      

 3.6 من الضرائب المرتبات وغيرھاضرائب الضرائب:  

 3.7 متطلبات المصروفات ورأس المال      

   

 الجوانب المالية
   

 4.1 موازنة التشغيل      

 4.2 الربح والخسارة      

 4.3 مصروفات رأس المال      

 4.4  استراتيجيات التسعير      

   

 اإلضافات االختيارية
   

  5.1 روعالمش بدءتمويل       

   

 المالحق وقائمة المصطلحات
 
 



 

 

5 

  معھد التعليم الدولى2009 ©حقوق الطبع والنشر

يصبح مشروعاً ناجحاً. واألسئلة المكتوبة بخط ي ك لبدء مشروعككل قسم سوف تساعدك عند التخطيط ي األسئلة المتاحة فتعليمات: 
  لمشروعك.ي ط الفعليخطتنص مستند ال لفھممائل سوف تساعدك 

  
 

األقسام األخرى. وھو عبارة عن ملخص مختصر لألھداف الكلية لمشروعك، وكيف بعد استكمال كل ي يتم كتابة الملخص التنفيذ
  األسئلة التالية: عنتحقيقھا، وھو يجيب ي تنو
  

أھم مميزات المنتج أو ي احتياجات العمالء؟ ما ھي ص المشروع؟ كيف سيقوم المشروع باستغالل ھذه الفرص، وما ھفري ما ھ
ي التنبؤات المالية الرئيسية؟ باختصار ما ھي إيرادات مبيعاتك، وما ھي وعك؟ ما ھخطة مشري ھا وما ھيتقدمي الخدمة الت

  مخاطر مشروعك؟ لماذا يرجح نجاحك بشكل متميز؟ي االتجاھات المستقبلية ذات الصلة وما ھ
 
 

 ملخص تنفيذى
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  وصف فرص المشروع   1.1
 

  يشتريھا؟ي من ھو العميل وما ھو المنتج أو الخدمة الت
  ھا؟يام المنتج أو الخدمة / لماذا يشتريقوم العميل باستخدكيف 
  غير متاحة حالياً؟الاحتياجات العمالء ي ما ھ

  السوق؟ي ھل تزداد احتياجات العمالء ف
  خيارات الشراء؟ي تحدث وتؤثر علي التغييرات التي ما ھ

  كيف خطرت لك ھذه الفكرة؟
  مشروعك بشكل متميز؟ي في لماذا من المرجح أن تنجح

 
 
 
 

 عوصف المشرو  1.2
 

  ھا؟يتقدمي ما ھو المنتج أو الخدمة الت
  لماذا يعد منتجك متميز؟

  من ھو العميل؟
  منتجك أو خدمتك؟ين أين ستبيع
  ھا؟نيتقدمي العمالء المنتج / الخدمة التي لماذا يشتر

  لبيع المنتج؟ ةمستعدين ستكوني مت
  مزيد من الدراسات بخصوص المشروع؟إليه إلجراء ين تحتاجي بالتخطيط بشكل كاف؟ ما الذ قمتِ  أنكِ ين ھل تعتقد

 
 
 

 المشروع رسالة  1.3
 

  من المشروع؟ي الكل الھدفما ھو 
  يقدمھا المشروع ولمن؟ي الخدمة التي ما ھ

  ھاماً؟ لماذا يعد ذو قيمة أو ذلكلماذا يعد 
  الحالية أو المستقبلية؟ي األخر المشاريعيتميز المشروع عن  مَ ــبِ 

 
 
 

 للمشروع األجلطويلة  العامة األھداف  1.4
 

ي ف ي المشروع، والعميل، والمجتمع أو المستثمر؟ فكر ةاإلسھامات طويلة األجل للمشروع بالنسبة لصاحبي ما ھ
  قياس.لل قابلةھذه األھداف ليس بالضرورة أن تكون األرباح، وابتكارات المنتج، والرفاھية االجتماعية. و

  
  

 وصف ونظرة عامة
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  لمشروعالفرعية لھداف األ  1.5
 

ي الخمس سنوات األولي العام األول؟ في والمتوقعة كل عام ف يمكن قياسھاي ات الموضوعية التاإلنجازي ما ھ
  للمشروع؟

  عمله؟ متى؟ي فين ترغبي ما الذ
 
 
 

  مخاطر المشروع  1.6
 

  ھذا المشروع؟ي المخاطر الممكنة في ما ھ
  تقدمھا؟ي لتالسوق بالنسبة للمنتج أو الخدمة اي تؤثر علي االتجاھات المستقبلية التي ما ھ

  مشروعك؟ي تقليل أثر ھذه االتجاھات علين كيف تتوقع
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  المنافسة  2.1
 

  تقدم منتجات أو خدمات مماثلة لمشروعك؟ي الشركات الرئيسية التي ما ھ
  وبالنسبة لكل منھا:

  ال يحبونه؟ي منتجھم؟ وما الذي يحبه العمالء في ما الذ
  من ھم عمالئھم؟

  ما ھو سعر منتجاتھم؟
  بب نجاحھم؟ما ھو س

  نقاط ضعفھم المحتملة؟ي ما ھ
  وأفضل منھم؟ى األخر المشاريععن  فمختل كيف سيكون مشروعك

 
 
 

  SWOTتحليل   2.2
 

  لبدءهي تخططي المشروع الذي في فكر
  أعظم نقاط قوته؟ي ما ھ
  المشروع مواجھتھا؟ي علي أكبر التحديات التي ما ھ
  السوق والمنطقة.ي في فكر
  مشروعك؟ي ارجية علالتأثيرات الخي ما ھ
  ؟مشروعك فرصي ما ھ
  ؟تواجه المشروعي الت التھديداتي ما ھ

 
 
 

  العميل  2.3
 

  من ھو عميلك؟
  الوقت الحالى؟ي يحتاج إليه العميل وغير متاح في ما الذ

  أين سيقوم العميل بشراء منتجك أو خدمتك؟
  ھل لديه المال لشراء منتجك أو خدمتك؟

  ك؟مجال مشروعي كم عدد العمالء ف
  كم عدد مرات شراء العميل لمنتجك أو خدمتك؟

 
 
 

  المنتج أو الخدمة  2.4
 

  ھا؟يتقدمي المنتجات أو الخدمات التي ما ھ
  نتاج المنتج أو تقديم الخدمة؟إل بھاين تتمتعي الت الخبرة العملية / العلميةي ما ھ
  طاقة مشروعك إلنتاج المنتج أو تقديم الخدمة؟ي ما ھ

 استراتيجية التسويق
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كافة المدخالت ي مادة من المواد الخام الالزمة للمنتج؟ ھل يمكنك الحصول علي د مصادر أإيجاي إلين تحتاجھل 
  الالزمة؟

  جودة منتجك وتوريداتك؟ي علين كيف ستحافظ
  المستقبل؟ي تطوير المنتج أو الخدمة ف نككيف يمك

 
 
 

  التسعير  2.5
 

  ه لعمل ذلك؟نيأنك سوف تضعين تعتقدي جذب العمالء؟ ما ھو السعر الذي فين ھل ترغب
  عميلك؟ي كم سيكلفك صنع وتسليم المنتج إل

  يدفعھا العمالء حالياً لنفس المنتجات أو الخدمات أو المنتجات والخدمات المماثلة؟ي ما ھو نطاق األسعار الت
ي السوق حالياً؟ ھل يمكن بيعه بسعر أعلي المتاحة في ھل منتجك أو خدمتك جديد وأكثر قيمة من المنتجات األخر

  بب ذلك؟بس
  قيمة المنتج أو الخدمة بالنسبة للعميل؟ي ما ھ

  ه مقابل منتجك أو خدمتك؟ لماذا؟نيستتقاضي ما ھو السعر الذ
  الخدمة أو المنتج وسوف تزيد من قيمته؟ي ستجريھا علي التحسينات التي ما ھ

 
 

  المكان أو التوزيع  2.6
 

  يقدمھا مشروعك؟ي ببيع المنتج أو الخدمة التين أين ستقوم
  ھل الموقع مناسب بالنسبة للعمالء؟

  بذلك؟ين نقل منتجك؟ إذا كان األمر كذلك، فكيف تقومي إلين ھل تحتاج
 
 
 

 الترويج  2.7
 

  قول شئ عن منتجك؟ي فين ھل ترغب
  أن يعرف منتجك؟ هنيتريدي الذ ھو الجمھور المستھدف من

  عميلك رسالة مشروعك؟ي أين سير
  كم سيكلفك توصيل الرسالة للعميل؟

 
 
 
 
 
 

 استراتيجية التسويق  2.8
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  العمالء المستھدفين مشروعك.ي أن يربين بوضوح كيف ترغبي حدد
  ز منتجك أو خدمتك؟ـتميُ  تعبر عني الرسائل التي ما ھ
  ؟كمنافسيز مشروعك عن ـميُ يي الت الوصفي ھ ما
   

  باحتياجاته؟تقومين بالوفاء عميلك المستھدف وكيف ھو  من 
أن يراھا المجتمع عن مشروعك وعن منتجك الفريد أو خدمتك بين ترغبي ل الرئيسية التالصور والرسائي ما ھ

  المتميزة؟
 
 
 

  التنبؤ بالمبيعات  2.9
 

  ھا.نيتقدمي األشخاص الذين قد يكونوا مھتمين بالمنتج أو الخدمة الت جميعي صف
  منتجك؟ي العمالء ھل ھناك مجموعة يرجح أن تشتري من بين إجمال
  ؟مشروعك يمكن أن يصل إليھاي والت المجموعة تلكي ص فكم عدد األشخا

  كم عدد الخيارات التنافسية المتاحة لھذه المجموعة؟
  أداة تتبع التنبؤ بالمبيعاتي استخدم
  أداة تتبع التنبؤ بالمبيعاتي ادخل
  السنة األولى؟ي عدد العمالء المرجح تعاملھم مع مشروعك كل شھر فھو ما 
ي الت الموادبعمليات شراء متكررة؟ كم عدد  نھل سيقوموأم مرة واحدة؟  نسوف يشترو أنماط شراءھم؟ ھلي ما ھ

  كل عملية شراء؟ي بشراءھا ف نسيقومو
  يتوقعھا مشروعك من كل عميل شھرياً؟ي كمية المبيعات التي ما ھ

  كل منتج أو خدمة؟ عنه من العميل نيستتقاضي ما ھو السعر الذ
  عة للسنة األولى؟إيرادات المبيعات المتوقي ما ھ

  السنوات المستقبلية؟ي في مقارنة المبيعات أو أنھا ستكون أعلھل من المرجح 
بإعداد تنبؤ لكل مجموعة، ي قومإذا كان يوجد أكثر من نوع من العمالء أو أكثر من نوع من المنتجات أو الخدمات، 

  للمشروع.ي لربح اإلجمالالتنبؤات لتقدير اي ثم اجمعي للمجموعات األخر بالمثل بالنسبةي وقوم
؟ ھل إيرادات المبيعات أكثر من الالزمويمكن تحقيقه؟ ھل التنبؤ متفائل التنبؤ. ھل يبدو واقعياً  بدراسة وفحصي قوم

  ؟الجھد المبذول للتنبؤ بھا تستحق
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  تكاليف اإلنتاج  3.1
 

  لبيعھا؟ين المواد الالزمة لكل منتج أو خدمة تخططي ما ھ
  ترتبط مباشرة باإلنتاج مثل المواصالت؟ي ف أخرھل يوجد تكالي

 
 
 

  المقر والصيانة  3.2
 

واالنترنت والتأمين والبريد والمصروفات البنكية  والھاتفالتكاليف المتكررة مثل اإليجار والمنافع ي ما ھ
  ومصروفات التأمين؟

ضمن  باعتباره تضمينهي بغفھل سيكون مصروف يتم سداده لمرة واحدة، وھل ين عقاربشراء ين ستقوم كنتِ إذا 
  تشغيل.المصروفات 

 
 
 

  األجھزة والمعدات  3.3
 

  أو لالنتقاالت؟ لإلنتاجمعدات ي أي إلين ھل تحتاج
  معدات مكتبية أو أجھزة كمبيوتر؟ي إلين ھل تحتاج

ن ضمتضمينه باعتباره ي بشراء المعدات، ھل سيكون مصروف يتم سداده لمرة واحدة، وھل ينبغين ستقوم إذا كنتِ 
  تشغيل.المصروفات 

  تكلفة التأجير؟ي بتأجير المعدات فما ھين ستقوم إذا كنِت◌ِ 
  تكاليف الصيانة؟ي ما ھ

 
 
 

  األثاث واألدوات الثابتة  3.4
 

  أثاث أو أدوات ثابتة (أضواء مثالً) من أجل العمل أو تقديم خدمات لعميلك؟ي إلين ھل تحتاج
 
 
 

  متطلبات العمالة والمرتبات  3.5
 

  موظفين؟ي أ لديكِ ھل سيكون 
  عليھا؟ نسيحصلوي ستكون تكلفة مرتباتھم والمزايا الت كم
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  الضرائب: ضرائب المرتبات وغيرھا من الضرائب  3.6
 

سدادھا؟ ضريبة مرتبات؟ ضريبة مبيعات أو ضريبة قيمة مضافة؟ مصروفات  عليكِ يجب ي الضرائب التي ما ھ
  مقابل استخراج تراخيص؟

 
 
 

  فات ورأس المالمتطلبات المصرو  3.7
 

 
  الخ الالزمة من أجل مشروعك ... واألثاث واألدوات الثابتة والمعداتي والمبان العقاراتتحديد 

  مشروعك؟ ئىتبدي الالزم لكي ما ھو الحد األدن
  عند نمو مشروعك؟يمكن إضافته ي ما الذ

  سبب قرارك؟ي خطة لشراء ھذه األشياء أم إيجارھا؟ وضح ھل لديكِ 
  ھذه األشياء؟ي حصول علللين كم ستنفق

 



 

 

13 

  معھد التعليم الدولى2009 ©حقوق الطبع والنشر

 

  موازنة التشغيل  4.1
 

  بتسجيل وجمع مصروفات التشغيل الالزمة لتصنيع منتجك أو تقديم خدمتك.ي قوم
بتضمين مشتريات ي تقوموال . 3.6ي إل 3.1بتضمين تكاليف المواد والعمالة والتكاليف المتكررة من األقسام ي قوم(

  حدة)قمت بھا كتكاليف لمرة واي المعدات الت
  أداة تتبع التدفقات النقدية لتسجيل مصروفات التشغيلي استخدم
  أداة تتبع التدفقات النقدية ي ادخل
  ملخص التدفقات النقديةي بتلخيص التفاصيل في قوم
  ملخص التدفقات النقديةي ادخل

  موجب؟ي رصيد نقدي مصروفاتك ويتبقي ھل مبيعاتك تغط
  الفائض؟ ھذا نيتستخدمسإذا كان الرصيد موجب كيف 

  بداية تشغيل النشاط.ي قد ال يحدث ھذا ف
ي ھنقدية لتغطية مصروفات بداية المشروع؟ ما ي إل نيكانت المصروفات النقدية أكبر من المبيعات فھل تحتاجإذا 

  قيمة ھذه النقدية؟
  موجب؟ي سيحقق مشروعك رصيد نقدي مت

  موجب بدء من ھذه المرة؟ي رصيد نقدي ھل سيمكنك الحفاظ عل
 
 
 

  الربح والخسارة  4.2
 

  العام األول؟ي الشھر األول؟ وفي ھا فنيتتوقعي المبيعات التي ما ھ
  العام األول؟ي الشھر األول؟ في ه فنيستنفقي ما الذ

  ھل ھذا النشاط مربح؟
  أداة تتبع األرباح والخسائري في تقديراتك المرجحة للسنة األولي وضح
  أداة تتبع األرباح والخسائري ادخل

  كنك تحسين أرباح المشروع؟ھل يم
 
 
 

  مصروفات رأس المال  4.3
 

  المعدات الالزمة لبدء المشروع؟ي ما ھ
  تكلفة كل بند من البنود؟ي ما ھ

  أبسط؟ھل يمكنك بدء مشروعك بعمليات تشغيل 
 
 
 
 

 الجوانب المالية
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  استراتيجيات التسعير  4.4
 

  قيمة المنتج أو الخدمة للعميل؟ي ما ھ
  لعميل؟سبة لبالنتكلفة المنتجات المنافسة ي ما ھ
  تكلفة المواد والعمالة لتصنيع منتجك أو تقديم خدمتك؟ي ما ھ

ھذا السعر؟ ھل يعد سعر منتجك مقبوالً بالنسبة  بداية مشروعك؟ لماذا اخترتِ ي ه فنيستتقاضي ما ھو السعر الذ
  تحقيق ربح لمشروعك؟ي تكاليف اإلنتاج ويساھم في السعر يغطللعمالء؟ ھل 
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  المشروعتمويل بدء   5.1
 

الالزم لتشغيل ي دتدفق النقالوي ستثمار رأس المال المبدئال بالنسبةإليه لبدء ھذا المشروع  نيتحتاجي ما الذ
  المشروع؟

يمكنك تخصيصھا ي بالمدخرات الشخصية والقروض العائلية الت تقريربإعداد ي مو؟ قالموارد المتاحة لكِ ي ما ھ
  للمشروع؟

 
 
 
 

 اإلضافات االختيارية
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  مالحق وقائمة المصطلحاتال

  المشروع وتعليمك.ي بتضمين سيرتك الذاتية أو وصف لخبرتك في قوم
  بتحديد المصطلحات المحددة والمميزة المتعلقة بمشروعك.ي قوم
 
 

 المالحق وقائمة المصطلحات


