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تواصل معي

نسخة إلكترونية على شبكة اإلنترنت
https://www.khamistalk.com/feasibility-study-template/
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ملخص تنفيذي

الملخص التنفيذي هو أحد أهم أجزاء الوثيقة .يُنصححب باتابة هذا القسححم أاي الرا .أح أا هذا القسححم هو الجزء الذي
يقرأه المستثمر المحتمل قبل مراجعة اطة بدء التشغيل بالاامل.
نظرة عامة على فكرة العمل
قدم لمحة موجزة عن بدء التشغيل الخاص بك .يجب أا تشرح الفقرة األولى فارة العمل في جملة أو جملتين.
منتجات وخدمات
ما هي المشاكل الرئيسية التي يمان أا تحلها الشركة الناشئة للعمالء المستهدفين؟
السوق المستهدف
قدم وصح الفا موجزالا للسحوق المسحتهدا الذي تحتتنافي فيه .هنا تحتحدد السحوق الخاص بك ،وكم هو كبير ،ومقدار
الحصة السوقية التي تتوقع الحصول عليها كشركة ناشئة.
الفرصة
صف المشالة أو نقاط األلم التي يواجهها العمالء المستهدفوا وشرح أهمية بدء التشغيل.
الحل
اشرح كيف أا الحل هو منتجك أو ادمتك المقترحة .تأكد من أا الحل فريد ويميزك عن المنافسين.
منافسة
حدد المنافسححين المباشححرين واير المباشححرين وتححجلهم ،مع تحليل التسححعير واأتححتراتيجيات الترويجية ،باإلضححافة
إلى تقييم ميزتهم التنافسية.
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المنافسون األساسيون
االسم

المبيعات

حصة السوق

طبيعة/نوع

عمليات
قدم وص ح ححفا ال موجزا ال للخطة لتنفيذ كل ما ت ح ححبق .تأكد من أا هذا يتص ح ححمن وصح ح ح الفا للهيال التن يمي والمص ح ححروفات
ومتطلبات رأس المال للتشغيل.
فريق اإلدارة
من هم أعصاء فريق اإلدارة؟ ما الذي يجلبونه إلى الطاولة والذي يوفر ميزة تنافسية؟
المخاطر والفرص
اشرح تبب عملك ،باإلضافة إلى األتباب التي تجعلك قاد الرا على اأتتفادة من هذه الفرصة.

ملخص مالي
حا .تتصح ححمن األرقام الرئيسح ححية
إذا كانت اطة العمل ألاراض مالية ،فشح ححرح مقدار ما تريد وكيف تجعل العمل مرب ال
للعمل ،واأفتراضات المبيعات ،والربب ،والخسارة.
ملخص بيان الدخل
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السنة 1

السنة 2

السنة 3

السنة 4

السنة 5

المبيعات
تااليف المبيعات COGS
الربح اإلجمالي
إجمالي المصاريف
صافي الربح قبل الضريبة
الصريبة
صافي الربح

ملخص الميزانية العمومية
السنة 1

السنة 2

السنة 3

السنة 4

السنة 5

األصول
الخصوم
حقوق الملكية

متطلبات رأس المال
حدد بوض ح ححوح رأس المال الالدم لبدء أو توت ح ححيع عملك .لخص مقدار األموال التي تم ات ح ححتثمارها في األعمال حت
اآلا وكيف يتم اتتخدامها.
مصدر األموال:
المصدر

مساهمة المؤتسين
تمويل بناي
مستمرين
اإلجمالي
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المبلغ

النسبة

اتتخدام األموال:
التصنيف

المبلغ

النسبة

المبيعات والتسويق
المصاريف الرأتمالية
المصاريف اإلدارية والتشغيلية
اير ذلك
اإلجمالي

 .١وصف بدء األعمال التجارية
 ١.١بيان المهمة
بياا المهمة هو شرح موجز لسبب وجود شركتك .احتف ببياا مهمتك في جملة واحدة أو جملتين.
 ١.٢فلسفة الشركة ورؤيتها
ا كتب القيم التي تعيش ح ححها الش ح ححركة والتي قد تاوا ض ح ححرورية لفلس ح ححفة عملك .اش ح ححرح ر ية عملك .أح أا الر ية
تصف توقعات األعمال طويلة المدى.
 ١.٣نظرة عامة على الصناعة
صححف صححن اعتك والعوامل التي تجعلها تنافسححية .أجب عن أتححئلة مثل هل الصححناعة تنمو أم مسححتقرة أم ناضححجة؟
ما هي التوقعات قصيرة وطويلة األجل لهذه الصناعة؟ تأكد من شرح كيفية اتتفادة عملك من اتجاهات الصناعة
والتغييرات.

 ١.٤الهيكل القانوني
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إعطاء تفاص ح ححيل عن الهيال القانو ي ل لعمل .اش ح ححرح ما إذا كانت ملاية فردية أو ش ح ححرا كة أو ش ح ححركة ذات مس ح ححؤولية
محدودة أو شححركة .قدم المعلومات الالدمة حول تححبب ااتيارك للشححركة .هل يوجد أ كثر من مالك؟ اشححرح تقسححيم
الملاية .إذا كاا هناك مستثمروا ،اشرح النسبة المئوية لألتهم التي يمتلاها كل منهم.
 ١.٥أهداف وغايات بدء األعمال التجارية
اشرح األهداا والغايات التي تتبعها .يجب أا تاوا قابلة للقياس مع إطار دمني.

 .٢المنتجات  /الخدمات
يتوتحع هذا القسحم بالتفصحيل في المعلومات األتحاتحية حول المنتجات والخدمات المدرجة في الملخص التنفيذي
ووصف بدء األعمال.
 ٢.١وصف المنتجات  /الخدمات
قدم تفاص ح ح ححيل حول ما تبيعه وعملية التص ح ح ححنيع .ض ح ح ححع في اعتبارك تص ح ح ححمين تفاص ح ح ححيل العالقات مع المص ح ح ححنعين
والموردين والشركاء األتاتيين لتسليم المنتج.
 ٢.٢ميزات فريدة أو جوانب خاصة
اشح ححرح الخصح ححائص الفريدة ذات القيمة المصح ححافة لخخ إنتاجك أو ادمتك وكيف تح ححتعطي هذه الخصح ححائص ذات
القيمة المصافة بدورها لعملك ميزة تنافسية.
 ٢.٣تم حل المشكلة حسب المنتج  /الخدمة
ضح ح ححع قائمة بمشح ح ححاكل السح ح ححوق وكيف يحلها المنتج  /الخدمة بالتفصح ح ححيل .اشح ح ححرح الفوائد والميزات وعرض البيع
الفريد.

 ٢.٤اإلنتاج
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ضححع قائمة بالعوامل الحاتححمة في إنتا منتجك أو تقديم الخدمة .تحديد وشححرح المعدات الرأتححمالية والمتطلبات
المادية والعمالة.
 ٢.٥أسعار المنتج  /الخدمة
صححف الس ححعر أو اأش ححتراك أو رت ححوم المنتج  /الخدمة .من حي
ا

التس ححعير ،اش ححرح كيف يتنات ححب المنتج  /الخدمة

مع المشهد التنافسي.

 .٣السوق
يقدم هذا القس ححم تفاص ححيل مهمة عن ص ححناعة األعمال .ويش ححمل المش ححهد التنافس ححي والس ححوق المس ححتهدا لألعمال
وكيفية التسويق للعمالء.
 ٣.١تحليل الصناعة
صحف الصحناعة التي تحتتنافي فيها .يجب على أصححاب المصحلحة أو المسحتثمرين المحتملين ومسحؤولي القروض
فهم الديناميايات والمشاكل والفرص التي تقود صناعتك.
 ٣.٢تحليل السوق
صح ح ححف الحجم اإلجمالي للصح ح ححناعة التي تعمل بها ،واأتجاهات السح ح ححائدة في الصح ح ححناعة تهل تنمو أم تتقلص) ،وحجم
السوق المستهدا ،وما هي الحصة الواقعية التي يمانك الحصول عليها.

 ٣.٣تحليل المنافسين
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قدم وصح ح الفا تفص ححيل اليا لنوا تأنواا) المنافس ححة التي تؤثر على عملك تمنافس ححة المنتج  /الخدمة أو نموذ العمل ،أو
المنافسحة بنا الء على تحمات محددة مثل السحعر والجودة والميزات وما إلى ذلك) .يجب أا يوفر هذا القسحم تحليل
SWOT.
جدول التحليل التنافسي

المعيار

الشركة

القوى

الضعف

الشركة أ

الشركة ب

الشركة ج

أه م م م مم م م م مي م م م مت م م م م
للعميل

منتجات
تعر
جودة
ااتيار
ادمة
مصداقية
اتتقرار
ابرة
تمعة الشركة
موقع
م هر
طريقة البيع
اأئتماا
دعاية
الصورة

الميزة التنافسية والتقييم المقارن
بعد ملء جدول التحليل التنافسي ،قدم وص الفا موجزالا لميزتك التنافسية ،وعيوب الشركة الناشئة والمنافسين.
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 .٤التسويق والمبيعات
 ٤.١مقدمة
صحف العميل المسحتهدا ،وشحرائب السحوق المسحتهدفة ،وكيف
ادال في التفاصحيل حول اطة الشحركة التسحويقية .ا
تخطخ لتحقيق ذلك تعلى ت ح ح ححبيل المثال ،من االل البيع بالتجزئة ،وأمر البريد ،والتس ح ح ححويق متعدد المس ح ح ححتويات،
واإلنترنت) وفترة الحصول على نسبة معينة.
 ٤.٢استراتيجية تجزئة السوق
اشرح إتتراتيجيتك لال شريحة وصفتها في القسم .3.2
 ٤.٣استراتيجية االستهداف
حدد مجموعة العمالء المسح ح ححتهدفة وقم بمنشح ح ححاء ملف تعريف ديموارافي لال مجموعة يتصح ح ححمن العمر والجني،
والدال ،والموقع ،والتعليم .تحديد اتتراتيجية اأتتهداا المراد تنفيذها.
 ٤.٤استراتيجية تحديد المواقع
صف اإلتتراتيجية التي تتستخدمها لوضع منتجك في مواجهة المنافسين.
 ٤.٥استراتيجية المنتج  /الخدمة
صح ححف كيف تم تصح ححميم منتجك  /ادمتك وتصح ححميمها لتلبية احتياجات العميل المسح ححتهدا وكيف تح ححتنافي في
السوق المستهدفة.

 ٤.٦استراتيجية التسعير
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اشرح كيف تحدد شركتك الناشئة األتعار وكيف تاوا اتتراتيجية التسعير فعالة للعمالء المستهدفين.
 ٤.٧قنوات التوزيع
قدم وص الفا موجزالا لقنوات التوزيع وتبب فعاليتها.
 ٤.٨استراتيجية الترويج
كيف تخطخ لزيادة الوعي بالمنتج بين العمالء؟
 ٤.٩إستراتيجية المبيعات
أعخ تفصيال ال لايفية ومااا بيع المنتجات والخدمات.
 ٤.١٠توقعات المبيعات
قم بمعداد توقعات مبيعات شه الرا بعد شهر لفترة  12شه الرا متوقعة.

 .٥التنمية
 ٥.١استراتيجية التنمية والجدول الزمني
12

معا لجعل مفهومك يعمل وطول الفترة الزمنية أتتراتيجيتك.
اشرح العوامل التي يجب أا تتحد ال
Timeline

االستراتيجية

1

االستراتيجية

2

أقل من  6أشهر
تنة
أ كثر من تنة
 ٥.٢مصاريف التطوير
لال اتتراتيجية تطوير ،ضع قائمة بالمبلغ المحتمل للنفقات التي تتتابدها.

 ٦.١اإلدارة
 ٦.١تنظيم الشركة
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االستراتيجية

3

صف كيف تيتم تن يم عملك قانونيا وجسديا.
 ٦.٢السير الذاتية لفريق اإلدارة
قم بتص ححمين الس ححير الذاتية القص ححيرة للمالك  /المورفين وكبار المورفين .وص ححف الخلفية تالخبرة والمهارات وما
إلى ذلك) للمديرين الرئيسيين؛ شرح دورهم أو واجباتهم أو مسؤولياتهم.
اأتم

المنصب
الرئيي التنفيذي
المدير التنفيذي للمبيعات والتسويق
المدير التنفيذي للمالية
المدير التنفيذي للعمليات
المدير التنفيذي للبحوث والتطوير
المستشار القانو ي
اير ذلك

 ٦.٣الهيكل التنظيمي
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سنوات الخبرة

مجاالت الخبرة

العنواا

العنواا

العنواا

العنواا

العنواا

العنواا

العنواا

العنواا

العنواا

العنواا

العنواا

العنواا

العنواا

امأل المخطخ التن يمي أعاله أو أداحل مورفي عملحك .إرهحار التسح ح ح ح ححلسح ح ح ح ححل الهرمي ل دارة ومن المسح ح ح ح ححؤول عن
الورائف الرئيسية .اشرح ال
أيصا أتلوب اإلدارة.
 ٦.٤الدعم المهني واالستشاري
قائمة بأعصاء فريق الدعم المهني واأتتشاري.
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 ٦.٥مجلس المستشارين
قدم الخلفية لال عصو مدر في فريق الدعم اأتتشاري.
اأعصاء

نبذة عامة

أتم العصو
أتم العصو
أتم العصو

 .٧العمليات
 ٧.١اإلنتاج
اشرح طرق اإلنتا أو كيفية تقديم ادمتك تتقنيات اإلنتا والتالفة ومراقبة الجودة وادمة العمالء).
 ٧.٢مراقبة الجودة
قدم تفصيال ال مفصال ال إلجراءات الرقابة المعمول بها للحفاظ على اأتساق.

 ٧.٣الموقع
قدم تفاصيل عن موقع العمل .التوتع في المعلومات الصرورية مثل:
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•

حجم الموقع

•

قيود تقسيم المناطق

•

تهولة الوصول للعمالء

•

نوا المبن

•

ادمات

 ٧.٤البيئة القانونية
ص ح حف العناصح ححر التي تنطبق على عملك تالتصح ححاريب ،الترايص ،العالمات التجارية ،حقوق النشح ححر ،براءات اأاتراا،
ا
إلخ).
 ٧.٥الموظفين
صح ححف قوة العمل الخاصح ححة بك .حدد عدد المورفين ونوا العمل وجودة المورفين الحاليين وأتح ححاليب ومتطلبات
التدريب وهيال األجور.
 ٧.٦الجرد
اشرح كيف تتدير مخزونك تنوا المخزوا ،معدل الدوراا ،ترا كم الموتم ،المهلة).

 ٧.٧الموردين
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ضح ححع قائمة بالموردين الرئيسح ححيين وقم بتصح ححمين أتح ححمائهم ،وعناوينهم ،ومواقعهم اإللاترونية ،وموثوقيتهم .ملء
الجدول أدناه.
الموقع االلكتروني/العنوان

االسم

المنتجات/الخدمات

الشروط

 ٧.٨سياسات االئتمان
إذا كنت تخطخ للبيع لبعض العمالء باأئتماا ،فقدم المعلومات الالدمة بشأا تياتات اأئتماا الخاصة بك.
الذمم المدينة
اإلجمالي

الحالي

 30يوم

 60يوم

 90يوم

أ كثر من 90يوم

شم مميخوخة حسم ممابات
القبض

حسابات قابلة للدفع
اإلجمالي
تق ممادم الحس م م م م مماب ممات
الدائنة

 .٨المالية
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الحالي

 30يوم

 60يوم

 90يوم

أ كثر من 90يوم

 ٨.١تكاليف بدء التشغيل
حدد جميع التااليف المرتبطة ببدء العمل.
تكاليف المشروع
ادمات المحاتبة
اإلعالا والترويج لالفتتاح
التصميم المعماري
نقدي
تزيين
ودائع المنافع
معدات
الصرائب المقدرة
البح

عن الافاءات أو تااليف التوريف األارى

تركيب المعدات
تأمين
تااليف قانونية
التراايص والتصاريب
متحرك
اللوادم الماتبية
تصميم وطباعة
طباعة
إعادة البناء ،البناء
ودائع اإليجار
الرواتب
عالمات
برمجة
بدء الجرد
مصاريف اير متوقعة
مركبات
موقع الاترو ي
آار
إجمالي تكاليف بدء التشغيل

 ٨.٢بيان الدخل  /توقعات الربح والخسارة لمدة  12شه ًرا
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الفعلي

الميزانية

حا أم أ أو تعرض ح ح ح ححت لخس ح ح ح ححارة االل فترة
بياا الدال هو بياا مالي ياش ح ح ح ححف عما إذا كانت الش ح ح ح ححركة قد حققت رب ال
محددة .أ كمل بياا الدال أدناه.
السنة1

السنة2

السنة3

السنة4

السنة5

المبيعات
تااليف المبيعات
إجمالي األرباح
المصاريف التشغيلية
مصاريف اإلدارية والتمويل
مصاريف التسويق
إجمالي المصاريف
صافي الربح قبل الضريبة
الصريبة
صافي الربح

 ٨.٣الميزانية العمومية المتوقعة
الميزانية العمومية هي "لقطة" لما تملاه وما تدين به في تاريخ محدد .أ كمل الميزانية العمومية أدناه.
السنة1
اأصول المتداولة
اأصول طويلة اأجل
أصول أارى
إجمالي األصول
المطلوبات المتداولة
مطلوبات طويلة األجل
اجمالي المطلوبات
العاصمة المالك
األرباح المحتجزة
(ناقص توزيعات األرباح)
آاروا
مجموع االسهم
اجمالي المطلوبات

جدول الديون
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السنة2

السنة3

السنة4

السنة5

المبلغ األصلي تاريخ اإلصدار

الرصيد الحالي نسبة الفائدة

تاريخ االنتهاء

ال م م م م ممدفم م م م م مع م م م م ممات التأمين

الحالي /المتأخر

الشهرية

 ٨.٤التدفق النقدي
يحدد بياا التدفق النقدي التدفقات النقدية الداالة والخارجة الش ححهرية .ياش ححف ما إذا كاا لدى الش ححركة ما يافي
من المال لتلبية احتياجاتها على أتاس شهري .أ كمل بياا التدفق النقدي أدناه.
التدفقات النقدية السنوية
السنة 1
التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية
التدفقات النقدية من األنشطة اأتتثمارية
التدفقات النقدية من أنشطة التمويل
صافي الزيادة النقدية
البداية النقدية
إنهاء النقد

 ٨.٥تحليل التعادل
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السنة 2

قدم حسححابالا لنقطة التعادل بالدوأر والوحدات للنشححاط التجاري .قم بتصححمين جميع اأفتراضححات التي يعتمد عليها
حساب التعادل.
ملخص تحليل نقطة التعادل
المبلغ

التالفة المتغيرة لال وحدة
التالفة الثابتة تاإلجمالي)
المبيعات المتوقعة تبالوحدات)
السعر لال وحدة
إجمالي اإليرادات
إجمالي التااليف المتغيرة
ربح
الربح حسب الوحدة المباعة

 .٩طلب عرض  /تمويل
 ٩.١العرض
اشح ح ح ححرح طلب التمويل الخاص بك .يجب أا يتصح ح ح ححمن المبلغ المطلوب ،وهيال الصح ح ح ححفقة ،والفائدة ،والصح ح ح ححمانات،
والعائد المتوقع ،والملاية الراابة في العطاء ،وما إلى ذلك .قم ببيع مزايا عرضك للمستثمر.
 ٩.٢متطلبات رأس المال
حدد بوض ح ححوح رأس المال الالدم لبدء أو توت ح ححيع عملك .ص ح ححف ت ح ححبب احتياجك إلى األموال وكيف ت ح ححيس ح ححتفيد كال
الطرفين من هذه الفرصة.

 ٩.٣المخاطر  /الفرص
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اشرح كيف أاذت في اأعتبار المخاطر التي ينطوي عليها بدء أو توتيع مشروعك.
 ٩.٤تقييم األعمال
حدد قيمة العمل وكيف تحدد هذه القيمة.
 ٩.٥استراتيجية الخروج
حدد اأتح ححتراتيجية التي تح ححتتبعها إذا قرر المسح ححتثمروا أو احتاجوا إلى صح ححرا النقود تإنهاء مشح ححاركتهم واتح ححترداد
اتتثماراتهم( .

 .١٠التنفيذ
 ١٠.١السنة 1
لخص المهحام الرئيس ح ح ح ححيحة التي يجحب إ كمحالهحا االل الس ح ح ح ححنحة األولى من اطحة بحدء العمحل الخحاصح ح ح ح ححة بحك .كن قصح ح ح ح ححي الرا
ومختص الرا.
الهدا 1
الهدا 2
الهدا 3
الهدا 4
الهدا 5

 ١٠.٢السنوات الالحقة
اشرح تنفيذ اطة العمل للسنوات الالحقة .ركز على المهام اإلتتراتيجية.
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الهدا 1
الهدا 2
الهدا 3
الهدا 4
الهدا 5

 ١٠.٣خطة الطوارئ
اشرح تدابير الطوارئ في حالة انحراا الخطة ألتباب داالية أو اارجية.

24

