
ورشة عمل بما  یعرف بخطة العمل الكاملة 
اصحاب السعادة والمعالى    

السالم علیكم ورحمة اهللا وبركاتھ     

اشكرم التاحة الفرصة لتقدیم ھذا العمل الذى لسوف یساھم     
فى تطویراالقتصاد الوطنى وذلك بتفعیلھ لشریحة مھمة         

وذلك بتطویر المنظور وتقدیم       -بالقطاع الخاص   
وتوفیرالدراسات االقتصادیة المتكاملة للمنشئات الصغیرة           
والمتوسطة والتى تخولھا بالحصول على التمویل االزم              

لقیام المشروع المنوط بالمنشئة او النشاء اى منشئة جدیدة          



ورشة عمل بما  یعرف بخطة العمل الكاملة 

• اصحاب السعادة والمعالى ادناه ملخص وافى عن ما یعرف          
بمكونات خطة العمل وھو شرح وافى عن الخطة الكاملة           
النشاء اى منشئة وذلك من ایمانى العمیق باھمیتھا لوضع            
اصحاب ھذه المنشئات الصغیرة والمتوسطة فى الطریق        
الصحیح للحصول على التمویل المناسب وذلك بصیاغة              

موھالت وامكانیات الشركة فى ملخص ھو عرض ومضمون         
ورشة العمل ادناه  



ورشة عمل بما  یعرف بخطة العمل الكاملة 

بموجب ھذا المخطط یستطیع صاحب اى منشئة الحصول على           
االئتمان والسیولة الالزمة من اى موسسات مالیة بنكیة او           
استثماریة محلیا وعالمیا مستوفیا الشروط المنوطة من قبل               
ھذه الموسسات من تتدفقات مالیة مرتبة وارباح ومیزانیات          
متوازنة كفیلة بجعلھم مطمئنمین بان اموالھم المستثمرة فى               

ایدى امینة  



ورشة عمل بما  یعرف بخطة العمل الكاملة       
ملخص اول للغرض -1

• 1-ملخص اول للغرض 
• اھداف المشروع-1.1

• الغرض من قیام الشركة   -1.2
• معاییر لنجاح الشركة   -1.3
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ملخص عن الشركة -2

• ملخص عن الشركة -2
• ملكیة الشركة  -2.1

• التاریخ العملى للشركة وانجازاتھا اذا لم تكن جدیدة         -2.2
• خطة لبدایة العمل اذا كانت الشركة جدیدة     -2.3

• مكان الشركة وامكانیاتھا     -2.4
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3-المنتج او الخدمة المراد ترویجھا      

• 3-المنتج او الخدمة المراد ترویجھا   
• -ومن ثم عرض موجز عن المنتج او الخدمة المراد ترویجھا -3.1

ھلم معى-احساس دافى وداخلى یجعلك منقاد الى المعرفة    
• مقارنة المنافسة بجودة الموجود والعرض والمطلوب ان وجد   -3.2

• نبذة عن درامیة البیع-3.3
• نبذة عن االصل للمنتج وطنى من الخارج او مطلى وكم ھى -3.4

نسبة المكنج
• نبذة عن التقنیة المصاحبة للمنتج او الخدمة   -3.5

• الخطط المستقبلیة لتطویر المنتج او الخدمة او اضافة منتجات او       -3.6
خدمات جدیدة  
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ملخص تسویقى عن السوق المستھدف     -4

• 4-ملخص تسویقى عن السوق المستھدف
• تحلیل للشرایح التى یتكون منھا السوق وتقدیم مستھدف توصوع    -4.1

عمومى وخاص
• نظرة على الشریحة المستھدفة بالسوق  -4.2 :

• احتیاج السوق -4.2.1
• االتجاھات العلنیة والبینیة والخفیة للشریحة المستھدفة بالسوق      -4.2.2
• معدل النمو بالشریحة المستھدفة وكیفیة االستفادة القصوى من    -4.2.3

النمو وكیفیة المشاركة الحداث الطفرة التى ستودى للحتمیة البقائیة   
.ونماء النمو
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ملخص تسویقى عن السوق المستھدف     -4

• 4.3-التحلیل الصناعى بالسوق المستھدف ان كان من الغرض  
• تحلیل للمشتركین والموجودین بالصناعة تحت            -4.3.1

االعتنبار  
• وكاالت فى بعض االحیان      -نمط التوزیع ان وجد    -4.3.2

• المنافسة والنمط الشرائى     -4.3.3
• المنافسین الرئیسین للمنتج او الخدمة تحت االعتبار            -4.3.4
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ملخص لالستراتیجیة وتنفیذھا         -5

• 5-ملخص لالستراتیجیة وتنفیذھا      
• النظریة االستراتیجیة الھرمیة    -5.1

• نظرة تقیمیة عالیة المستوى للمقترح للمنتج او الخدمة          -5.2
• نظرة تفوقیة تنافسیة للمنتج او الخدمة          -5.3
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ملخص لالستراتیجیة وتنفیذھا        -5

• 5.4-استراتیجیة التسویق  
• كیفیة عرض المنتج -5.4.1

• وضع السعر التنافسى االفضل  -5.4.2
• تصمیم وتنفیذ برنامج ترویجى امثل  -5.4.3

• تصمیم وتنفیذ برنامج توریع امثل او ایجاد وكالء یتمتعوا   -5.4.4
بقدرة على ترویج المنتج فى المناطق المطلوبة تحت االعتبار  

• البرنامج التسویقى الشامل وھنا یرمز لالعالنات والعالقات   -5.4.5
العامة بالمنظار الشمولى
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ملخص لالستراتیجیة وتنفیذھا        -5

• 5.5-استراتیجیة المبیعات    
• توقعات المبیعات       -5.5.1

• اعتمادا على المنتج او الخدمة حیث         -برنامج المبیعات     -5.5.2
توجد برامج ذات تقنیة ونفاذیة عالیة تربط كل جھات           

البائع والمشترى والوكیل      -االختصاص ببعضھا البعض    
وخدمة ما بعد البیع وقطع الغیار ان وجد       

• تغطیة اعالنیة وبینیة وخفیة للشراكات واالستحوازات            -5.6
واالندماجات ذات الصلة ان وجدت       

• المعالم الرئیسیة واالجندة لخطة العمل       -5.7
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• ملخص لالدارة للمنتج او الخدمة 
• تكوین وتعیین مھام الھیكل الوظیفى للمنشئة او الشركة            -6.1

• تكوین وتعیین مھام الفریق االدارى        -6.2
• خلف االسوار -مالم یدركھ الفریق االدارى  -6.3

• الخطة الشخصیة   -6.4



ورشة عمل بما  یعرف بخطة العمل الكاملة       
الخطة المالیة    -7

• واخیرا الثالثة كلمات بیت القصید    

• 7-الخطة المالیة او من یمنحك البریفلج لتنفیذ المشروع    (القرقنقش) او الثالث 
كلمات التى تنشدھا عند تقدیم خطة العمل الى اى موسسة مالیة للحصول  على 

التمویل   
• You Get It

• -YGI-
• انھا خلف اسوار ھذا المخطط   

• فاحصل علیھا او علیھ  
• كل الطرق تاتى بك الینا 

• TIC
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الخطة المالیة    -7

• 7-الخطة المالیة 
• االفتراضات االساسیة  -7.1

• الموشرات المالیة الرئیسىة المھمة-7.2
• متى تبدأ بالربح-المعادل التحلیلى  -7.3

• توقعات الربح والخسارة -7.4
• توقعات التدفقات النقدیة    -7.5

• توقعات المیزانیة السنویة او الختامیة  -7.6
• نسبة موازنة العمل-7.7

• خطة العمل طویلة المدى -7.8
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• كل ذلك تجده لدینا بمدخل برمجى عالى 
التقنیة

• التسمینیانز انترناشونال كوربوریشن
• قسم تصمیم وبناء خطة العمل 
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• شركة التسمانیانز العالمیة 

• قسم تصمیم وبناء خطة العمل    
• -س-اى-ت-

• The Tesmanians International Corporation
• Business Planning Division

• -TIC-
• 00966505521640-موبایل  -00966505521643
• 00249917279001-موبایل  -00249917279001
• 00966505521643-Mob. 00966505521643
• 00249917279001-Mob: 00249917279001

• Email:ahmedmutasim@hotmail.com
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• ونحن   مع تحیاتى وخالص شكرى وامنتنانى لحسن اصغائكم     
ننتظر قراركم الصائب باختیاركم لنا لنكون شركائكم فى بناء       

خطة عملكم الجدید برویة التسمانیانز العالمیة لعالم    
-البیزنیز  -االعمال 

• المھندس والمستشار احمد المعتصم محمد احمد 
• العضو المنتدب ورئیس مجلس االدارة   

• شركة التیسمانیانز العالمیة 



The Business Plan Components

اصحاب السعادة والمعالى
السالم علیكم ورحمة اهللا

Good Afternoon Your Excellencies



The Business Plan Components

• I would like to thank you very much your
Excellencies for allowing me to have this
great honour to meet with you to presents

this sensuous,  immanent & Vital
Components of any Development

requirements Now a days
• How to make A complete Business Plan

and work through its Components
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1.0-Executive Summary

• 1.0-Executive Summary:
1.1-Objectives
1.2-Mission statement
1.3-Key to success
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2.0-Company Summary

• 2.0-Company Summary:
2.1-Company ownership
2.2-Company history (Your & mine)
2.3-start up plan
2.4-Company Location and Facilities
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3.0-Products and Services

• 3.0-Products and Services:
3.1-Products and services Descriptions
3.2-Competitive comparison, if any (None
in this case, list appraisal)
3.3-Sales Literature
3.4-Sourcing
3.5-Technology
3.6-Future products and services
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4.0-Market Analysis Summary

• 4.0-Market Analysis Summary:

4.1-Market Segmentation

4.2-Target Market Segment Strategy:
4.2.1-Market needs
4.2.2-Market Trends
4.2.3-Market Growth
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4.0-Market Analysis Summary

• 4.3-Industry Analsyis:

• 4.3.1-Industry participants
4.3.2-Distribution Patterns
4.3.3-Competition and buying Patterns
4.3.4-Main Competitors, (if any, In this case
none)
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5.0-Strategy and Implementation Summary

• 5.0-Strategy and Implementation Summary:

• 5.1-Strategy Pyramids
5.2-Value Propositions
5.3-Competitive Edge
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5.0-Strategy and Implementation Summary

• 5.4-Marketing Strategy:
5.4.1-Positioning Statements
5.4.2-Pricing Strategy
5.4.3-Promotion Strategy
5.4.4-Distribution Patterns
5.4.5-Marketing Program.

•
• This is the cream!
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5.0-Strategy and Implementation Summary

• 5.5-Sales Strategy:
5.5.1-Sales Forecast
5.5.2-Sales Program, this is the other part
of the cream!

5.6-Strategic Alliances

5.7-Milestones
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6.0-Management Summary

• 6.0-Management Summary:
6.1-Organization Structure
6.2-Managements Team
6.3-Managemenst Team Gaps
6.5-Personnel Plan
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7.0-Financial plan

• At Last but not Least

• 7-The Financial Plan,

• A study once you apply with it to any financial institution &
• If it is a well done Job

• The three Ward sentence will  always be given

• You Get It

• -YGI-
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7.0-Financial plan

• 7.0-Financial plan:
7.1-Important Assumptions
7.2-Key Financial Indicators
7.3-Break-Events Analysis
7.4-Projected Profit and Loss
7.5-Projected Cash Flow
7.6-Projected Balance Sheet
7.7-Business Ratio
7.8-Long Term Plan
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• It is behind the Fences of  our Business Plan
• Get it (the YGI) from Your Bank

• or
• Get our BP (Business Plan)

• If you are looking for those three Words from
Your Bank

• All the ways Now a days will pop you to our
Path

• You are Most than Welcome
• We will Guide  & show you How to get that

(YGI) from Your Bank
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• All that you will find it with us with innovative
technical & commercial Edge to the most

powerful tools to access the Business of Today
Dynamic Environment

• It is Absolutely available at
• The Tesmanians International

Corporation
• -TIC-

• Business Plan Planning Division
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• The Tesmanians International Corporation

• Business Plan Planning Division
• -TIC-

• شركة التسمانیانز العالمیة 
• قسم تصمیم وبناء خطة العمل    

• -س-اى-ت-
• 00966505521640-موبایل  -00966505521643
• 00249917279001-موبایل  -00249917279001
• 00966505521643-Mob. 00966505521643
• 00249917279001-Mob: 00249917279001

• Email:ahmedmutasim@hotmail.com
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• With my sincere thanks and gratefulness for your
kind listening to the presentation and for your Right
Choice to allow us to be your Partners to plan and

build your Business Plan with our New Tesmanians
Vision to the Business of Business Planning

• Ahmed EL-Mutasim Mohammed Ahmed
• The Chairman and the Managing Director
• Tesmanians International Corporation (TIC)
• Professional Engineer, Financial & Technical Consultant
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