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اسم المشروعشريك مؤسس

شريك مؤسس

شريك مؤسسشريك مؤسس

شريك مؤسس

القطاع

شريك مؤسس

معلومات أساسية

المرشد

اكتب اسم مشروعك ؟

ما هو قطاع عملك؟

( التعليƠƠم, البيئة )

اسم المؤسس والشركاء

.

.
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ما هي القيمة المضافة الخاصة بك؟

من هم الشريحة المستهدفة؟

ما هو المنتج أو ما هي الخدمة التي تقدمها؟

ماهي األهداف التي تملكها لشركتك؟ ما الذي تحاول الوصول إليه؟

المرشد

الملخص التنفيذي

الملخص التنفيذي هو مقدمة
لمشروعك يجب أن يكون الملخص

ا ويشمل وصف
ً
واضًحا و موجز

للعناصر التالية:

القيمة المضافة الخاصة بك

المنتج أو الخدمة التي تبيعها

شريحة العمالء المستهدفة

مستقبل مشروعك واألهداف
 المستقبلية في مجالك 
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أعضاء االشركة

المرشد

أبحاث السوق

الرؤية

العناصر التي يشملها البحث:

المهمة

الهيكل القانوني 

أعضاء الشركة األساسيين
مثال: الرئيس التنفيذي،

 والرئيس التشغيلي،
والرئيس التسويقي

القيام ببحث دقيق لنشاطك 
التجاري والمجال الذي يخدمه، 

سياعد ذلك المطلعين 
والمستثمرين المحتملين على 
فهم نموذج نشاطك التجاري.

مهمة منشأتك :

أعضاء شركتك وأدوارهم 

ما هو هدفك؟  مثال : لماذا ستنشئ هذا المشروع؟

الهيكل القانوني لشركتك مثال: شركة ذات مسؤولية محدودة، شركة لشخص واحد 
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صف مجالك

من هم منافسوك ؟

صف عمالئك

ماهي المزايا التي تملكها ضد منافسيك ؟

ماهي الوائح القانونية التي تنطبق على شركتك ؟ مثال : ترخيص الممارسة ، رخصة تصنيع ، ترخيص الرعايا الصحية

كتابة معلومات تفصيلية توضح فهم 
كامل للقطاع الذي تعمل فيه 

نوصي بتضمين وصف للعميل 
المستهدف في نشاطك التجاري، 

وتحليال لمنافسيك وأي متطلبات قانونية 
تؤثر على نشاطك التجاري ومجالك

المرشد

أبحاث السوق
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المرشد

خط اإلنتاج/ الخدمة

ِصف بدقة ماذا ستفعل لتنمية 
وتطوير المنتجات والخدمات الجديدة؟

ماهي الخدمة/المنتج التي ستقدمها شركتك؟

ِصف استراتيجية التسعير الخاصة بك

في أي مرحلة من مراحل تطور العمل التجاري يتواجد فيها منتجك أو خدمتك؟ (أمثلة: الفكرة، النموذج األولي، البداية، النمو، النضج)
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( أمثلة : عالمكات تجارية ، حقوق نشر ، براءات اختراع ، أسرار تجارية )ما هي الحقوق الفكرية الذي تمتلكها؟

ما هي نشاطات البحوث التسويقية والتطويرية لديك ؟

صف بدقة ماذا ستفعل لتنمية
وتطوير المنتجات والخدمات

الجديدة

المرشد
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ماهي خططك لتنمية شركتك ؟

( أمثلة : اجتماعات ، فعاليات ، شبكة التواصل اإلجتماعي )كيف ستتواصل مع عمالئك؟

المرشد

استراتيجيات التسويق 

يشمل هذا الوصف
 العناصر التالية:

كيف ستتمكن شركتك
من التواصل ؟

كيف تخطط شركتك لنموها ؟

كيف ستعلن لمنتجك
أو خدمتك؟

ِصف كيف ستركز شركتك على 
عمالئها من خالل استراتيجيات 

التسويق والمبيعات.

ح كيف ستصل 
ِّ

بعد ذلك، وض
شركتك لعمالئها وكيف ستبيع 

منتجاتها؟
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التسعير العالي .1

التسعير لالستحواذ على السوق .2

المرشد

استراتيجيات التسعير 

في التسعير العالي ، تقوم المشاريع التجارية بتحديد أسعارها بأسعار أعلى من منافسيها.

الوضع  أيامها األولى، و  المنتج في  العالي عادة يكون في أقصى فعاليته عندما تكون دورة حياة  التسعير 

المثالي أن يكون المنتج للمشاريع التجارية الصغيرة التي تقوم ببيع منتجات مميزة ونادرة.

ألن العمالء يجب أن يروا أن المنتجات تستحق تسعيرها العالية ، فإن المشروع التجاري يجب أن يحرص بشدة على 

خلق قيمة مضافة.

مع تقديم منتج عاِل الجودة ، يجب على المالك أن يركزوا على الجهود التسويقية مع الحرص على تغليف المنتج 

وديكور المحل مع بعضها لتبرر السعر العالي المنتج.

ا  للسلع والخدمات. مع 
ً

استراتيجيات االستحواذ تهدف إلى جذب المشترين عن طريق تقديم أسعار أكثر انخفاض

ما  عادة  االستراتيجية  هذه  لكن  منافسيها  من  االنتباه  لسحب  االستراتيجية  هذه  تستخدم  الشركات  أن 

تتسبب بخسائر مادية في الدخل في البداية للمشروع التجاري.

مع الوقت، و زيادة وعي ومعرفة الناس بالعالمة التجارية، فإن األرباح تبدأ بالتدفق لتساعد المشاريع الصغيرة 

برفع  الشركات  هذه  عادة  تبدأ   ، السوق  في  بعمق  التغلغل  وبعد  الطويل،  المدى  على  نظرائها.  عن  لتتميز 

أسعارها لتعكس بشكل أفضل مكانتها في السوق.
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التسعير االقتصادي .3

كشط األسعار .4

تحظى هذه االستراتيجية بإقبال واسع من عدة شركات من ضمنها: مزودي المواد الغذائية وتجار التجزئة للبضائع 

المخفضة. يهدف التسعير االقتصادي إلى جذب أكثر المستهلكين وعًيا باألسعار. باستخدام هذه االستراتيجية 

، تقوم الشركات بتخفيض تكاليف التسويق واإلنتاج إلبقاء السعر المنخفض للمنتجات. ونتيجة لذلك، سيتمكن 

المستهلكون من شراء المنتج الذي يحتاجونه بدون أي إضافات كمالية. وبالرغم من فعالية استراتيجية التسعير 

االقتصادي لدى الشركات الكبيرة مثل: وول مارت وتارجت، إال إنه عندما يأتي األمر إلى الشركات الصغيرة فهذه 

االستراتيجية قد تكون خطرة. ذلك ألن الشركات الصغيرة تفتقر لحجم المبيعات المرتفع للشركات الكبيرة. 

بالرغم من ذلك فإن تصميم تخفيضات مخصصة لزبائنك المخلصين قد تكون طريقة رائعة لضمان رعايتهم لسنوات 

قادمة.

تم تصميم استراتيجية كشط األسعار لمساعدة الشركات على رفع مبيعات المنتجات أو الخدمات الجديدة للحد 

األقصى. وتتضمن هذه استراتيجية رفع األسعار في المرحلة األولى، ثم تقوم هذه الشركات بخفض األسعار 

ا مع دخول منتجات منافسة في السوق. 
ً
تدريجًيا تزامن

احدى فوائد استراتيجية كشط األسعار أنها تمكن الشركات من رفع األرباح من المستهلكين األوائل قبل خفض 

األسعار لجذب عدد أكبر من المستهلكين الراغبين بأسعار أقل. استراتيجية كشط األسعار ال تساعد الشركات 

الصغيرة على تعويض مصاريف تنمية الشركة فحسب، بل تخلق صورة للمنتج الجديد توحي بالجودة والتميز حين 

دخوله للسوق للمرة األولى.
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المرشد

استراتيجيات التسعير 



التسعير الجمعي .6

التسعير النفسي .5

المرشد

استراتيجيات التسعير 

بالرغم من أن الوضع االقتصادي في طور استعادة عافيته، مازالت األسعار تثير قلق المستهلك. التسعير 

النفسي هو استراتيجية يستخدمها المسوقون لدفع المستهلك للتفاعل مع األسعار عاطفًيا ال عقالنًيا. 

فعلى سبيل المثال: أثبت أن تسعير ساعة بƠ 199 دوالر بدال من 200 دوالر يجذب مستهلكين أكثر، بالرغم من 

 ما يركز على الرقم األول من السعر أكثر من األرقام 
ً

أن الفرق الفعلي زهيد جًدا. وذلك ألن المستهلك عادة

األخرى. وتهدف استراتيجية التسعير النفسي إلى رفع الطلب على المنتج من خالل إعطاء المستهلك صورة 

توحي بقيمة مغرية.

تمكن هذه االستراتيجية الشركات الصغيرة من بيع عدة بضائع مع بعضها البعض بسعر أقل مما هي عليه لو 

تم شراؤها كل على حده. تجميع البضائع وبيعها كمجموعة ال يعد فقط طريقة فعالة لتفريغ المخازن في 

شركتك من البضائع الغير مباعة بل تساعد هذه الطريقة على تعزيز القيمة المضافة للمستهلك، خاصة أنك 

ا. وتعد استراتيجية التسعير الجمعي فعالة أكثر بالنسبة للشركات التي تبيع منتجات 
ً
ا ما مجان

ً
تمنحهم شيئ

مكملة لمنتجات أخرى. 

على سبيل المثال: يمكن أن يستفيد مطعم ما من هذه االستراتيجية من خالل إضافة طبق تحلية مع كل 

طبق رئيسي في يوم معين من أيام األسبوع. 

10


	2: 
	3: 
	4: 
	5: 
	6: 
	7: 
	8: 
	9: 
	10: 
	11: 
	12: 
	1: 
	13: 
	14: 
	15: 
	16: 
	17: 
	18: 
	19: 
	20: 
	21: 
	22: 
	23: 
	24: 
	25: 
	26: 
	27: 
	28: 
	29: 
	30: 
	31: 
	32: 
	33: 
	34: 


