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برنامج دعم ریادة األعمال  

1نموذج األعمال  

 من أجل األشخاص الذین لم یؤسسوا عملھم حتى اآلن

 معلومات حول صاحب الطلب
  االسم واللقب

[  ] مواطن تركي      [  ] سوري     [  ]  الجنسیة
 أخرى

  رقم الھویة
  العنوان

  رقم الھاتف
عنوان البرید 

 اإللكتروني
 

  الجنس
  المیالد تاریخ

  الوضع التعلیمي
البرامج التي یشارك فیھا (التدریب، الندوات، االستشارات، 

 إلخ)
الشھادات (إن  المدة البرنامج شرح العام

 وجدت)
    
    
    

 معلومات حول الشركة المستھدف تأسیسھا
  مجال النشاط

المستوى 
 التكنولوجي

-متوسطة  و[  ] تكنولوجیا منخفضة أ  
منخفضة  

-[  ] تكنولوجیا متوسطة  علیا   
 [  ] تكنولوجیا علیا

 

 من أجل المؤسسات المؤسسة بالفعل

																																																													
األسلئة المطروحة في ھذا النموذج مقتبسة من "نموذج عمل برنامج رواد األعمال  1

الجدد" المعد من أجل االستخدام للتقدم لـ"لبرنامج دعم تحسین ریادة األعمال" 
).KOSGEBالتابعة لرئاسة إدارة تطویر ودعم المؤسسات الصغیرة والمتوسطة (  
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 معلومات حول مالك المؤسسة 
  االسم واللقب

[  ] مواطن تركي      [  ] سوري     [  ]  الجنسیة
 أخرى

  رقم الھویة
  العنوان

  رقم الھاتف
عنوان البرید 

 اإللكتروني
 

  الجنس
  تاریخ المیالد

  الوضع التعلیمي
البرامج التي یشارك فیھا (التدریب، الندوات، االستشارات، 

 إلخ)
الشھادات (إذا  المدة البرنامج شرح العام

تم الحصول 
 علیھا)

    
    
    

 معلومات حول المؤسسة
  اسم الشركة

  عنوان الشركة
  سنة التسجیل

  رقم السجل الضریبي
  مجال النشاط

المستوى 
 التكنولوجي

-[  ] تكنولوجیا منخفضة أة متوسطة   
منخفضة  

-[  ] تكنولوجیا متوسطة  علیا   
 [  ] تكنولوجیا علیا

النسبة المئویة 
للحصص الخاصة 
 بمالك المؤسسة

 

  عدد العاملین
  المبیعات السنویة
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1- معلومات حول رائد األعمال/ المؤسسة   
 

- نفسك وخبرتكم في العمل.عّرف باختصار    
- وضَّح أنشطة فكرك عن العمل أو أنشطة المؤسسة.   
- وضَّح الحالة الحالیة للمؤسسة، وھیكل رأس المال،  

ومدى استمراریة المؤسسة.  
- عّرفالخصائص الفیزیائیة لمكان العمل، ومكانھ،  

 وأسباب اختیاركم.
 

2-  مجموعات العمالء 
- مجموعات العمالء، من ھم عمالئكم؟ وضَّح كل واحدة من  

والمرحلة العمریة، والمنطقة، الجنس، والدخل وغیرھا 
 من المعاییر االجتماعیة.

 

3-  اقتراحات القیمة 
- ما ھي المنتجات والخدمات التي تقدمونھا للعمالء؟   
- صنَّف منتجاتك وخدماتك وفًقا لمجموعات العمالء الموضحة  

أعاله.  
- والخدمات التي وضَّح لماذا یحتاج العمالء للمنتجات  

تقدمھا، وكیف ستساعد العمالء في حل مشكالتھم.  
- من ھم المنافسون؟ قّیم اقتارحات القیمة، بالمقارنة  

 بین مؤسستك ومنافسیك.
 

4-  قنوات التوصیل/ التوزیع 
- كیف تخطط إیصال المنتج/ الخدمة إلى العمالء  

(مباشرة، غیر مباشر، جملة، قطاعي، من المتجر، عبر 
 خ)؟اإلنترنت، إل

 

5-  العالقة بالعمالء 
- ما ھي الطریقة المستقھدفة للتواصل األقسام مع كل  

عمیل تقومون بتحدیده في مجموعات العمالء؟  
- وضَّح أسالیب وطرق جذب عمالء جدد واالحتفاظ بھم.   
- ما ھي الطرق واألسالیب التي من المستھدف استخدامھا  

من أجل التعریف بالمنتجات/ الخدمات، وعرضھا، 
باإلضافة لخدمات ما بعد البیع؟  (منشورات دعائیة، 
صفحات إنترنت، مواقع التواصل االجتماعي، الھاتف، 
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 إلخ)
 

6-  األنشطة األساسیة 
- ما ھي األنشطة األساسیة المستھدفة من أجل تكوین  

المنتجات/ الخدمات، وتوزیعھا وتحقیق الربح منھا؟ 
الخدمات، حتى (حدد المدة كاملة بدًءا من المنتجات/ 

وصولھا إلى العمالء، وخدمات ما بعد البیع، باإلضافة 
 إلى التصاریح والتراخیص الالزمة)

 

7-  المصادر األساسیة 
- ما ھي المصادر التي تحتاجونھا من أجل تنفیذ األنشطة  

األساسیة؟ (العاملون، الماكینات، رأس المال، 
التكنولوجیا، األراضي، األبنیة، إلخ)  

- معلومات حول العاملین ومھامھم أو العاملین قدِّم  
 الذین تستھدف توظیفھم.

 

8-  الشركاء/ المتعاونون األساسیون 
- من ھم األشخاص/ المؤسسات/ الشركات الذین تستھدفون  

التعاون معھم من أجل تقدیم المنتجات/ الخدمات؟  
-  من ھم موردینكم؟ 

 

9-  الھیكل المالي 
1- المالیة التي تعتمدونھا من أجل  القیمة  ما ھي 

تأسیس عملكم؟  
 

القیمة  مصروفات استثمار البدایة
(لیرة 
 تركیة)

  مصروفات التأسیس
-مصروفات األراضي/ المشروع/ البناء   

 اإلنشاء/ التعدیالت
 

  مصروفات الماكینات والمعدات
  مصروفات التجدید

  مصروفات النقل والتأمین والتركیب
  االستیراد والجماركمصروفات 

  مصروفات التراخیص
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  المصروفات األخرى
  اإلجمالي (لیرة تركیة)

 
2- وضَّح مصدر مصروفات استثمارات البدایة.   

 
القیمة  مصدر إیرادات استثمارات البدایة

(لیرة 
 تركیة)

  استخدام المصادر
الدیون التي یتم الحصول علیھا من 

 األشخاص
 

  البنكیة االئتمانات
  أخرى (وضَّح: ...)

  اإلجمالي (لیرة تركیة)
 

3- ما ھي البنود المالیة األھم التي تقومون بھا من أجل  
تكوین المنتج/ الخدمات، وتوزیعھا وتحقیق الربح؟  

4- وضَّح كیفیة تلبیة احتیاجاتكم التمویلیة من میزان  
اإلیرادات المصروفات حتى إتمام التأسیس (رأس مال 

المعدات والماكینات، وغیرھا)، المؤسسة، الحصول على 
مع مراعاة طلبات الحصول على دعم الھبة، ومدد 

التقییم والسداد؛ وضَّح.  
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 تدفق اإلیرادات -10
- ما ھو نموذجكم لإلیرادات؟ (كیف ستحققون المكسب؟  

مبیعات المنتج/ الخدمات، العموالت، العضویة، الحصول 
على إعالنات، شراكة اإلیرادات، إلخ)  

- كیفیة االستفادة من المنتج/ الخدمات.وضَّح    
- ما ھي أسالیب السداد التي یستخدمھا عمیلكم/ التي  

یستطیع استخدامھا؟ (نقًدا، تقسیط، بطاقة ائتمانیة، 
إلخ)  

 اإلیرادات*
الریع  األشھر

 األول
الریع 
 الثاني

الربع 
 الثالث

الربع 
 الرابع

إجمالي 
السنة 
 األولى

 إجمالي
السنة 
 الثانیة

المنتج/ 
 1الخدمة 
(األكثر 
 مبیًعا)

      

المنتج/ 
 2الخدمة 

      

المنتج/ 
 3الخدمة 

      

أخرى 
(جمیع 

 المتبقي)

      

إیرادات 
خارج 

 المبیعات

      

إجمالي 
 اإلیرادات

      

 
 

 المصروفات*
الریع  األشھر

 األول
الریع 
 الثاني

الربع 
 الثالث

الربع 
 الرابع

إجمالي 
السنة 
 األولى

 إجمالي
السنة 
 الثانیة

مصروفات 
المواد 

 الخام

      

      مصروفات 
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 العاملین
مصروفات 

 الطاقة
      

مصروفات 
 التسویق

      

المحاسب/ 
المستشار 

 المالي

      

مصروفات 
 الضرائب

      

       أخرى 
إجمالي 

 المصروفات
      

 
فرق 

اإلیرادات 
 والمصروفات

      

 والمصروفات لإلیرادات وفقًا النموذج تعبئة یتم بالفعل ومؤسسة موجودة مؤسسة كنتم إذا* 
 وفقًا النموذج تعبئة یكون التأسیس مرحلة في كنتم إذا أما التأسیس؛ تاریخ من اعتباًرا المحققة
.المستقبل في والمصروفات لإلیرادات للمتوقع  

 
 


