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نموذج خطة عمل شركة إستثمارية برأس مال غير قطري
Business Plan template for Non-Qatari project

1. كتابة وصف موجز للشركة و المنتجات أو الخدمات التي تقدمها.
2. ذكر ما يميز الشركة من المنتجات أو الخدمات المقدمة، متمثلة 

في:
- القيمة المضافة.

- نقل المعرفة.
- المسؤوليات ا�جتماعية.

بما يتساوى مع الحوافز و ا�متيازات التي يجوز للشركة الحصول عليها.

الدراسة التسويقية: 
• وصف المنتج أو الخدمات المقدمة.

• السوق المستهدف والعم�ء.
• المنافسين ومجال المنافسة.

• حجم تغطية السوق المتوقعة (%).
.(SWOT) تحليل نقاط القوة و الضعف •

الدراسة المالية: 
• التكاليف التأسيسية والتكاليف التشغيلية بالتفصيل (للسنة ا�ولى - 

جدول توضيحي).
• مصادر التمويل للمشروع.

• متطلبات رأس المال العامل (لث�ث سنوات – جدول توضيحي).
• ا°رباح والخسائر والتدفق النقدي المتوقع (لث�ث سنوات – جدول 

توضيحي).
• فترة ا�سترداد (المعيار الزمني).

الدراسة ا�دارية: 
• الهيكل ا�داري للمشروع (أسماء و عدد الوظائف) عند تأسيس 

المشروع.
ية) الحالية والمستقبلية. • خطة الوظائف الوطنية (القطر

1. Write a brief description of the company and its 
products or services 
2. Describing what distinguishes your company, through 
demonstrating on: 

- Added value, 
- Knowledge transfer, 
- Corporate social responsibility, 

(The incentives and privileges that the company may obtain).

Market Analysis: 
• Description of Products and / Or services offered
• Targeted market and clients 
• Competitors and field of competition. 
• Size of Expected coverage in market (%)
• SWOT analysis (Strength – weakness – Opportunities – 
challenges).

Financial Analysis:
• Establishment and Operation costs in details for the first 
year (illustrative table).
• Founding Sources 
• Working capital requirements for three years (illustrative 
table).
• Profit, losses and cash flow expected for three years 
(illustrative table)
• Payback period

Operational analysis 
• Organizational structure (Name and number of 
Positions) Company / Project
• Current and Future plan for National (Qatari) recruitment 


