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برنامج ريادة األعمال

LOD

للتنميةالليبيةالمنظمة 



الجلسة األولى

مفهوم خطة العمل، حدودها، عناصرها، مواصفات 

خطة العمل الجيد

خطة العمل



:تساؤالت افتتاحية 

.ماذا نقصد بخطة عمل المشروع؟ وما أهميتها لرائد األعمال؟  1)

.ما هي السمات األساسية لخطة العمل المتميزة ؟2)

كيف يتم إعداد خطة عمل تسهم في إقناع األطراف ذات العالقة 3)

بالمشروع ؟

خطة العمل



(  04)قصة رائد أعمال 

قصة رائد عمل

خطة العمل



ما هي خطة العمل

خطة العمل

:التخطيط❑

حقيق هو وضع األهداف وتوصيف عمليات التشغيل الضرورية والموارد المطلوبة لها لت

.تلك األهداف

:خطة عمل المشروع❑

وع ومكوناته وثيقة تتجسد في بيان أو أطار عام ومتكامل، يقدم بيان تفصيلي ألهداف المشر

ألطراف وأنشطته وخدماته وخطوات ومراحل ومتطلبات تنفيذه، متضمنا األدوار المختلفة ل

.ذات العالقة

عرض الرؤية و األهداف

والقدرات

رائد األعمال

التأكد من توفر مقومات 

نجاح المشروع

الداعمين

روعاالقتناع بفكرة المش



االنشطة المؤثرة على المشروع

مراحل دورة حياة

المنتج أو الخدمة

تصميم وتطوير المنتج 
التسويق وبحوث السوق

تخطيط وتطوير
العمليات

التخلص وإعادة التدوير

ما بعد البيعالشراء

االنتاج أو تقديم الخدمة
المساعدة الفنية 

والخدمة

التحقق
التركيب

البيع والتوزيع التغليف والتخزين

أساسيات ريادة األعمال



كتابة خطة العمل، لغتها

خطة العمل

□إنعاش مشروع قائم   □            إنشاء مشروع جديد   :الغرض❑

................................................................................:اسم المشروع ❑

خلق قيمة مضافة علي سلعة  خدمي صناعي إنتاجي :طبيعة المشروع❑

................................................................:اسم صاحب فكرة المشروع❑

)                           (:رقم التسجيل❑

.....................................................................................:العنوان❑

.....................................................................................:الهاتف ❑

.........................................................................:البريد االلكتروني❑

.....................................................:منطقة سكن صاحب فكرة المشروع❑



كتابة خطة العمل، لغتها

خطة العمل

:ملخص فكرة المشروع ❑

...............................................................................................

.............................................................................

...............................................................................................

.............................................................................

...............................................................................................

.............................................................................

...............................................................................................

.............................................................................

...............................................................................................

.............................................................................

...............................................................................................

.............................................................................



كتابة خطة العمل، لغتها

خطة العمل

الجانب التسويقي: 1

عام:أوال

…………………………………………سيبيع منتجات المشروع/ أين تباع ✓

:حجم واتساع السوق✓

oحالي ؟   هل السوق من االتساع بحيث يستوعب إنتاج المشروع  دون التأثير على السعر ال

إذا كان من المحتمل التأثير على السعر فإلى أي مدى ؟ وهل سيظل المشروع قادرا على

االستمرار في اإلنتاج باألسعار الجديدة ؟ 

..........................................................................................................

..........................................................................................................

oما هي نوعية وجودة السلعة أو الخدمة التي يتطلبها السوق حتى ينتجها المشروع ؟

..........................................................................................................

..........................................................................................................

oما هي الترتيبات التمويلية الالزمة لتسويق اإلنتاج ؟

.....................................................................................................



كتابة خطة العمل، لغتها

خطة العمل

الجانب التسويقي: 1

: مستلزمات إنتاج المشروع✓

oأماكن توفر مستلزمات اإلنتاج التي سيحتاجها المشروع ؟

..................................................................................................

...............................................................................................

o ؟( المزودين)ما هي القنوات التسويقية لمدخالت المشروع

..................................................................................................

..................................................................................................

oسب؟هل تتوفر لديها الطاقة الكافية لتوزيع المدخالت المطلوبة في الوقت المنا

□ال □                                    نعم .

o ما هي ترتيبات الحصول على المعدات واآلالت الالزمة للمشروع:

………………………………………………………………………

………………………………………………………………



كتابة خطة العمل، لغتها

خطة العمل

دراسة الطلب على السلعة التي سينتجها المشروع: ثانيا 

السلعة هو طلب نهائي أو طلب وسيط فإن الطلب عليها يتحدد بناءا على الطلب على✓

:النهائية التي تستخدم هذه السلعة

..................................................................................................

.................................................................................................

تسعير السلع التي سينتجها المشروع: ثالثا 

□على أساس قدرات المستهلكين   □                  نسبة اإلضافة المعتادة   ✓



كتابة خطة العمل، لغتها

خطة العمل

الجانب الفني للمشروع: 2

حجم السوق المتوقع: أوال

سعات يعنى تحديد حجم اإلنتاج والطاقة اإلنتاجية العادية والطاقة القصوى والتو✓

:المتوقعة بعد أن يتمكن المشروع من المنافسة في السوق

..................................................................................................

..................................................................................................

...............................................................

طريقة اإلنتاج والوسائل التكنولوجية المالئمة: ثانيا  

المعرفة األساليب التكنولوجية الصالحة لالستخدام في نوع اإلنتاج للمشروع ومدى✓

مقدار التلوث الفنية بها و بساطة التشغيل وسهولة الصيانة و درجة اآلمان في التشغيل و

:الناتج عنه

..................................................................................................

..................................................................................................

................................................................



كتابة خطة العمل، لغتها

خطة العمل

الجانب الفني للمشروع: 2

اآلالت والمعدات الفنية: ثالثا  

شكل وحجم اآلالت والمعدات واألجهزة التي ستستخدم في مشروع ✓

(:إذ أمكن إرفاق الصور)

..................................................................................................

..................................................................................................

..................................................................................................

التخطيط الداخلي للمشروع: رابعا  

ي ضوء األقسام المختلفة للمشروع و مواقع المباني واإلنشاءات الخاصة بكل قسم ف✓

تاج مساحات وموقع اآلالت والمعدات والمخازن وعنابر اإلن. المساحة الكلية للمشروع 

:ومكاتب اإلدارة ونظام التخزين سواء للمدخالت أو المنتج وخطط اإلنتاج

 .(إرفاق رسم كروكي) 



كتابة خطة العمل، لغتها

خطة العمل

الجانب الفني للمشروع: 2

كميات عوامل اإلنتاج المطلوبة: خامسا  

:تقدير احتياجات المشروع من المواد األولية والخامات والطاقة المحركة✓

..................................................................................................

..................................................................................................

العمالة المطلوبة وأفراد اإلدارة: سادسا  

العدد الالزم من العمال لتشغيل المشروع سواء عمالة عادية أو ماهرة أو أفراد ✓

اإلدارة والمالحظون وعمال الصيانة و عمال النقل والحراسة والخدمات والنظافة 

:وتحديد األجور وتكاليف استخدام كل نوع من العمالة

..................................................................................................

..................................................................................................

:نوع التدريب المطلوب لصاحب المشروع  والعمالة الرئيسية في المشروع✓

..................................................................................................

..................................................................................................



كتابة خطة العمل، لغتها

خطة العمل

الجانب الفني للمشروع: 2

وسائل النقل: سابعا  

:داخل المشروع وبين المشروع والمناطق التي يتعامل معها✓

..................................................................................................

..................................................................................................

.................................................................................................

الفاقد في اإلنتاج: ثامنا  

لوب الذي وما هو األس. سواء أثناء العملية اإلنتاجية أو النقل أو التخزين أو التسويق ✓

يعمل على تقليل هذا الفاقد

..................................................................................................

..................................................................................................

.............................................................................................



كتابة خطة العمل، لغتها

خطة العمل

الجانب الفني للمشروع: 2

التكاليف المتوقعة لتأسيس المشروع: تاسعا
(.دينار ليبي)                               .تكاليف األرض و المباني للمشروع✓

(.دينار ليبي)                               . .تكاليف استخراج الرخص وتسجيل المشروع✓

(.دينار ليبي)                               . .تكاليف المعدات واآلالت واألجهزة✓

(.دينار ليبي)                               . .تكاليف إجراء دراسات الجدوى االقتصادية✓

(.دينار ليبي)                               . .تكاليف االستشارات القانونية فى مرحلة تأسيس المشروع✓

(.دينار ليبي)                               . .تكاليف الدعاية واإلعالن✓

(.دينار ليبي)                               . .تكاليف التدريب✓

(.دينار ليبي)                               .تكاليف أخرى في مرحلة تأسيس المشروع✓

موقع المشروع: عاشرا  
موقع المشروع تبعا لطبيعة أعمال المشروع ونشاطه  ومدى توفر المواد الخام و قربها من موقع✓

مناطق المشروع وسهولته وتكاليف نقل القوى العاملة إلى موقع المشروع و نقل منتجات المشروع إلى

:بيعها وتصريفها ومدى توفر وسائل النقل العادية والمجهزة واالستقرار األمني بالمنطقة

......................................................................................................................



كتابة خطة العمل، لغتها

خطة العمل

الجانب االجتماعي للمشروع: 3

وكم أثر المشروع على خلق فرص عمل جديدة وكم فرصة عمل يتطلبها المشروع✓

:نسبة العمالة العادية فيه

..................................................................................................

..............................................................................................

..........

أو أثر المشروع على توزيع الدخل في صالح الفئات االجتماعية محدودة الدخل✓

.منخفضة الدخل

..................................................................................................

..............................................................................................

..........



كتابة خطة العمل، لغتها

خطة العمل

الجانب البيئي للمشروع: 4

ي منطقة آثار المشروع على الصحة العامة والمحافظة على البيئة ورفاهية السكان ف✓

:المشروع 

..................................................................................................

..........................................................................

..................................................................................................

..........................................................................

:...........................................اسم صاحب فكرة المشروع 

:..................................................................التاريخ 

:.................................................................التوقيع 



(04) أنشطة إثرائية 

❑1–2



الجلسة الثانية

تحديد العمالء



:تساؤالت افتتاحية 

ما هو منهج وضع خطة تسويقية جيدة للمشروع؟  1)

تحديد العمالء



وعالتسويق والخطة التسويقية للمشر

تحديد العمالء

:خدمات المشروع/ تحديد وتوصيف العمالء المستهدفين لمنتجات -1

:تحديد فئات العمالء المستهدفين❑

.خدمات المشروع/ من هم عمالء منتجات✓

خدمات المشروع؟/ ما هي أنواع وفئات شرائح عمالء منتجات✓

خدمات المشروع؟/ ما خصائص سمات وقدرات واتجاهات عمالء منتجات✓

خدمات المشروع؟/ ما هي البدائل المتاحة للعمالء المستهدفين لمنتجات ✓

خدمات المشروع والمزايا اتي يبحثون عنها؟/ما هي توقعات عمالء منتجات✓



وعالتسويق والخطة التسويقية للمشر

تحديد العمالء

:تحديد وتوصيف العمالء المستهدفين لمنتجات المشروع-1

:من حيث: تحديد وتوصيف توقعات وطموحات العمالء❑

.المنافع والمزايا من شراء واستخدام المنتج✓

.الوفر في تكلفة شراء واستخدام المنتج✓

.الخدمات امرتبطة بشراء واستخدام المنتج✓

.الخواص الفنية ومقومات األمان في استخدام المنتج✓



وعالتسويق والخطة التسويقية للمشر

تحديد العمالء

:مشروعتحديد وتوصيف العمالء المستهدفين لمنتجات ال-1

:مثل: ةتقسيم فئات شرائح للعمالء وفق اعتبارات معين❑

.السن✓

.النوع✓

.التعليم✓

.المهنة✓

.الراتب✓

.الدخل✓

.الحالة االجتماعية✓

.الفئة االجتماعية✓

.مكان اإلقامة✓

.أسلوب الحياة✓

.ةالسمات الشخصي✓



وعالتسويق والخطة التسويقية للمشر

تحديد العمالء

:تحديد وتوصيف العمالء المستهدفين لمنتجات المشروع-1

:ن حيثم: تحديد وتوصيف قرار الشراء❑

.معدل الشراء✓

.الموقف إزاء المنتج✓

.نط لشراء أولي✓

.نم لشراء متكرر✓



وعالتسويق والخطة التسويقية للمشر

تحديد العمالء

:دراسة وتحليل األسواق المنافسة-2

:وتشمل: دراسة البيئة التنافسية❑

.عوامل اقتصادية✓

.عوامل تكنولوجية✓

.عوامل قانونية✓

.عوامل سكانية✓

.عوامل اجتماعية✓

.توافر الموارد✓



وعالتسويق والخطة التسويقية للمشر

تحديد العمالء

:دراسة وتحليل األسواق المنافسة-2

:من حيث: تحديد ودراسة المنشآت المنافسة ❑

.تحديد المنافسين✓

.سمعة المنشأة✓

.الحصة التسويقية✓

.عدد وخصائص الموظفين لدى المنافسين✓

.سنوات التواجد في السوق✓

.المبيعات اإلجمالية والربح✓



وعالتسويق والخطة التسويقية للمشر

تحديد العمالء

:دراسة وتحليل األسواق المنافسة-2

:وتشمل: تحليل خصائص المنافسة القائمة ❑

.أنواع وخصائص المنافسين✓

.نوع ودرجة وطبيعة المنافسة✓

.المنافسون الجدد المحتمل دخولهم للسوق✓

.المنافسون المحليون والمنافسون الخارجيون✓

(.ستهلكين المنتجين، المنافسين، الموزعين، الم) التكتالت أو التحالفات بين ✓

.أنظمة البيع والسداد✓

.الممارسات األخالقية وغير األخالقية في السوق✓



وعالتسويق والخطة التسويقية للمشر

تحديد العمالء

:دراسة وتحليل األسواق المنافسة-2

:من حيث: تحديد وتوصيف أساليب المنافسة الحالية ❑

.المنتج ذو الجودة األكثر استقرارا  ✓

.األفضل خدمات✓

.بالمقارنة للنقود المدفوعة) األعلى قيمة ✓

.األكثر تقدما  تكنولوجيا  ✓

.األكثر مالئمة✓

.األفضل تصميما  ✓



وعالتسويق والخطة التسويقية للمشر

تحديد العمالء

:دراسة وتحليل األسواق المنافسة-2

:وتشمل: تحليل مخرجات دراسة البيئة التنافسية ❑

.نقاط القوة✓

.نقاط الضعف✓

.الفرص✓

.القيود والتحديات والتهديدات✓



وعالتسويق والخطة التسويقية للمشر

تحديد العمالء

:من خالل: تقدير حجم ونمو السوق-3

.دور حياة المنتج✓

.حجم السوق اإلجمالي✓

.حجم السوق المستهدف✓

.معدل الطلب الحالي✓

.مرونة الطلب✓

.النمو في الماضي✓

.األسعار والخصومات✓

.المنتجات البديلة✓



وعالتسويق والخطة التسويقية للمشر

تحديد العمالء

:وتشمل: دراسة وتحليل أساليب ومنافذ التوزيع-4

.قنوات التوزيع✓

.الوسطاء✓

.الوكالء✓



وعالتسويق والخطة التسويقية للمشر

تحديد العمالء

:  إعداد الخطة التسويقية-5

:وتشمل: مراجعة محددات لخطة التسويقية ❑

.مكونات وخصائص السوق✓

.نوع ومستوى المنافسة✓

.المنتجات امماثلة والبديلة في السوق✓

.احتياجات وتوقعات المستهلكين✓

.المنتجات التي سيقدها المشروع✓



وعالتسويق والخطة التسويقية للمشر

تحديد العمالء

:  إعداد الخطة التسويقية-5

:من أجل: تقدير المبيعات المستهدفة من منتجات المشروع ❑

.وضع خطة االنتاج✓

.وضع خطة التسويق✓

.إعداد الموازنة التخطيطية✓

.تحديد مستلزمات االنتاج✓

.تحديد العمالة✓

.تحديد قيمة التمويل✓

.تحديد حجم المشروع✓



وعالتسويق والخطة التسويقية للمشر

تحديد العمالء

:  إعداد الخطة التسويقية-5

:وتتضمن: تحديد مكونات وخصائص المزيج التسويقي المناسب ❑

.تشكيلة المنتجات✓

.هيكل التوزيع✓

.هيكل وسياسات التسعير.نظام وأساليب الترويج✓



وعالتسويق والخطة التسويقية للمشر

تحديد العمالء

: الخالصة

:التالي: تتضمن خطة التسويق ❑

.أدوات إعالم المستهلكين بالمنتج أو الخدمة✓

.تحديد قنوات التوزيع✓

.وسائل اإلعالن✓

.تحديد لسعر✓

.أساليب خدمة العميل✓

.خدمات ما بعد البع✓

.أساليب تحفيز المستهلكين على الشراء✓

بما يساهم في تحقيق أهداف امشروع بتحقيق المبيعات واإليرادات



(05) أنشطة إثرائية 

❑1



الجلسة الثالثة
إدارة عالقات العمالء

تحديد العمالء



(  05)قصة رائد أعمال 

وكبيرة.......مشكلة صغيرة



CRMإدارة عالقات العمالء 

تحديد العمالء

ماتهممعلوتحليلخاللمنبهم،واالحتفاظالمربحينالعمالءواكتسابجذبنظام❑

عكمشرونشاطبنالتوفيقباالعتبارتأخذطويلةعمليةعبرمتطلباتهموفهم

مستوىوتقليصفقط،المربحينالعمالءمعقويةعالقاتلتوطيدوإستراتيجيته،

المربحينغيرالعمالءمعالعالقات

:CRMأهم التحوالت التي أحدثها ال ❑

:التحول من الرضاء إلى الوالء✓

الءالعمعلىوالتركيزوالتفرغالمربحينغيرالعمالءوإقصاءفرزخاللمن

.فقطالمربحين

:التحول من التعامالت إلى العالقات✓

مالءالعمعاألجلطويلةعالقاتتوطيدأيالتعامالت،وتقليلالعالقاتتعزيز

.المربحين



CRMفوائد إدارة عالقات العمالء 

تحديد العمالء

.عهممالتعاملاستمرارالحتمالوتبعا  ربحيتهملدرجةتبعا  العمالءفئاتوتصنيفتحديد✓

.بهماالتصالوأواتوسائلنسبتحديدخاللمنربحيةاألكثرالعمالءفئاتاستهداف✓

العمالءميولدراسةخاللمناالستراتيجيةوالخطةالسوقلبحوثومدخالتمعلوماتتوفير✓

.المستقبليةتعامالتهمحولافتراضاتووضعوتوجهاتهم

منروعالمشمخرجاتجودةتكيدعلىإيجابيا  يؤثرمماواحتياجاتهمالعمالءعنمتكاملةصورةإعطاء✓

.العميلنظروجهة

مالئمةاحتمالمنتزيدالعالءومعلوماتبياناتفدراسةوالتسويق،المبيعاتجهودنجاحفرصزيادة✓

.لهمالشركةمنتجات

العميللنفسالسلعمنمزيدبيعوذلكعميلكلمعتعاملكلعنالناتجالربحهامشزيادة✓

cross-selling.

.بالعمالءاالحتفاظمعدلوزيادةالعمالءتسربخفض✓

.للتنفيذقابلةأفكارإلىالعمالءبياناتتحويل✓

.لمشروعلالهامةاالستراتيجيةمفاهيمحولاالتفاقنقاطوإقرارللمشروعالتسويقيةالرؤيةتوحيد✓



التسويق األفقي والتسويق الرأس

تحديد العمالء

التسويق الرأسيالتسويق األفقي

ر عدد الخدمة ألكب/تسويق نفس المنتجالهدف

من العمالء

عمالءتسويق منتجات متنوعة لنفس ال

صحف، ) وسائل اتصال جماهيريالوسائل

التلفزيون، مواقع التواصل 

(االجتماعي

ريد الهاتف، الب)وسائل اتصال شخصي

(العادي وااللكتروني

%-30-20%5.1نسبة النجاح

تمييز العميلالخدمة/تمييز المنتجالتركيز

إليكم ..لماذا يجب أن تشتروا منا” “اشتروا منا” قيةالرسالة التسوي

“االسباب

(بسبب والء العمالء) طويل األجل (بدون والء العمالء) قصير األجل االستمرار



بناء مخزن المعلومات

تحديد العمالء

:مرحة تحديد المعلومات الالزمة ومصادرها(1)

.بمناقشة الموظفين بالمشروعCRMتحديد أنواع المعلومات الالزمة إلنجاح جهود ✓

.تحديد الحصول على مصادر هذه المعلومات✓

.تحديد درجة جودة المعلومات المطلوبة والوسائل المناسبة لجمعها✓

.تصميم النماذج واالستمارات المناسبة لجمع المعلومات✓

إجراء التجارب األولية على النماذج واالستمارات وتأكيد مالءمتها ألهداف ✓

.المشروع

.يهااختيار التطبيقات والبرمجيات المناسبة لتخزين والعامل معها والبحث ف✓



بناء مخزن المعلومات

تحديد العمالء

:مرحلة الحصول على المعلومات وتبويبها وتحليلها( 2) 

.تجنيد فريق جمع المعلومات وإمدادهم بالنماذج واالستمارات المتفق عليها✓

.إدخال المعلومات لحفظها وتحديثها وتوفيرها✓

لمربحةاالفئاتوتحديدالعمالءلتصنيفعنهاوالتنقيبالمعلوماتفيالغوص✓

.االستهالكيةأنماطهاواستنتاج

.اختيار سالمة نظام المعلومات وتدقيق نتائجه✓



بناء مخزن المعلومات

تحديد العمالء

:مرحلة االستفادة من المعلومات وتفعيلها( 3) 

.تحويل المعلومات إلى أفكار وخطط ✓

.تقديم أفكار واقتراحات قابلة للتطبيق✓

.تصميم العروض وتقديمها للعمالء في إطار الخطة االستراتيجية✓



بناء مخزن المعلومات

تحديد العمالء

:مرحلة تطوير المعلومات وتعديلها( 4) 

.  ةتنفيذ الخطة وتقديم العروض التي تم التوصل إليها في الخطوة السابق✓

.دراسة استجابة العمالء✓

عمل التعديالت والتغيرات الالزمة✓
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Merci

Danke 
gut

Thank 
you

Dhanyavad

يسعدني سماع 
أسئلتكم

شكرا  


