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  وكار كسب طرح تهيه راهنماي

Business Plan  
  

  
o Start – up Business  plan       

 )کسب وکارجديد (          
o Development  Business plan               
  )توسعه کسب وکار (

  
  

   دفترمطالعات راهبردی - الوانی 

  ٨٩ديماه  
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  :مقدمه 
اين يک سئوال درست ،معقول وبه راستی حياتی است که . نوشته می شودچراطرح تجاری مهم است وچراطرح تجاری 

  .شمابايدقبل ازآغازنوشتن ازخودبپرسيد 

سخت اگرشماطرح تجاری رادرفضائی که احساس می کنيد مجبوربه تهيه آن هستيد ،بنويسيد ،آنگاه درگيريک فرآيند
 وبه منظوری خاص وبرای خواننده يا سازمانی مشخص ودرانتهابی هدف شده ايد، امااگرشماطرح تجاری رابايک ياچندهدف

  .آغازکنيدآنگاه يک نوشته واطالعات عملی وخوب خواهيدداشت  بايک انگيزه عالی

يک طرح ممکن  .هرطرح کسب وکاری براساس موضوع آن، متفاوت باساير طرح ها می باشد :  توضيح
بديهی است جداول اطالعاتی که .نوشته شود فروش محصول وياتوليدمحصولی  است برای ارائه خدمات  ،

طرح تهيه می شود ،بايکديگرمتفاوت بوده وبستگی به نوع فعاليت ، هرسبات موردنيازاجهت برآوردهاومح
بدين لحاظ ميسرنيست که يک نوع جدول استانداردويافرمت . شرايط ومنظوروهدف ازنوشتن طرح دارد 

شخص ياشرکت تهيه کننده باتوجه به مقتضيات  لذا.داد خاصی برای تهيه کليه طرح هاتدوين وتعميم 
اهداف موردانتظار  ، مبادرت به تهيه طرح وفرمت جداول فعاليت خود جهت کسب  وشرايط سازمان ونوع

  .که بتواند انتظارات ذينفعان واستفاده کنندگان راتامين کند می نمايد  یاطالعاتی موردنظر

 Business   Plan( برای تهيه يک طرح تجاری  " که معموال هدف اين مقاله ارائه سرفصلهايی است
  .مورداستفاده قرارمی گيرد ) 

  

  :نوشتن طرح کسب وکار  فوايد                                             

اين .اولين وشايدمهمترين دليل نوشتن طرح کسب وکار،بررسی امکانپذيری وتوجيه پذيری انجام يک فعاليت اقتصادی است 
طرح يک راهنمای عملی وعلمی است جهت فعاليت های سازمان بمنظورچگونگی واطمينان ازرسيدن به اهداف خود، 

  .درواقع يک ابزارتصميم گيری درنحوه اجرای طرح است 

طرح همچنين عالوه براينکه بمنظورتامين منابع موردنيازدرمقاطع ضروری تهيه وتدوين می گردد ، مسيرارزيابی جامعی 
  .زبرنامه های استراتژيک ، توليد ، بازاريابی ،مديريت ومالی راارائه می دهد ا

کندونشان می دهدکه شما مسائل آينده  مالی شرکت برای انجام يک فعاليت اقتصادی راآشکارمیچشم انداز ،  طرح تجاری
ح تجاری اهداف رامشخص وکمی می شمادرطر. ايد وبرای رويارويی باچالش های آينده برنامه ريزی کرده رادرنظرگرفته ايد

  .واين ابزاری برای کنترل فعاليت های کسب وکارشمافراهم می کند  کنيد

اين نقشه راه بايستی اهداف در .فرض کنيم بهترمی توانيم اهميت آنرادرک نمائيم  راه اگربرنامه کسب وکارراهماننديک نقشه
  .دارای پنج ويژگی زير باشد 

A.  مشخص وشفاف باشد        .                 Specific   ) بهتراست طرح بصورت ساده وسليس تهيه شود( 
B.  قابل اندازه گيری باشد      .            Masurable 
C.  قابل دستيابی باشد        .               Achievable 
D.  واقعی باشد         .                                Realistic 
E.  دارای محدوده زمانی باشد       .Time   Limited  
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 Executive  Summary)       مديريتی(خالصه اجرائی 

ونتيجه نهائی باطرح رابطورخالصه ) تصميم گيرنده ياسازمان (هدف ازخالصه اجرائی طرح کسب وکاراين است که خواننده 
  .آشناسازد آرمان هاواهداف اجرای طرح ، ونهايتاجدول خالصه سرمايه گذاری 

  چی ؟  کجا ؟  چه وقت ؟  چه کسی ؟ چرا ؟. پاسخ داده شود ) چرا ( سئوال  ٦دريک طرح تجاری بايستی به  "معموال

  چگونه ؟

  :وکار معرفی کسب

آنچه  هدف ازاين بخش عبارتست ازتفصيل وتشريح دقيق) معرفی محصول  –ارائه خدمات (عنوان ومعرفی کسب وکار  
  .کسب وکارشمابرای مشتری انجام می دهدوآنچه اين محصوالت وخدمات رامطلوب مشتری می سازد 

   : بازاروبازاريابی استراتژی برنامه

نمايش نحوه برنامه ريزی  هدف ازاين بخش...)  بازارهدف ، بررسی بازار  –شامل بخش بندی بازار ( توصيف بازار 
  )فروش وارتقاء می باشد  –توزيع  –استراتژی های قيمت گذاری شمابرای ورودبه بازاراست وشامل 

که به احتمال زيادمحصوالت ياخدمات  )    Scopingقلمرو عمليات  (  بازازهدف عبارتست ازگروههايی ازمصرف کنندگان
  شمارامی خرند،

ثانوی شناخته می  بازارهدفنخستين گروه موردهدف گذاری شما،بنام بازارهدف اصلی واوليه ودومين گروه بنام "معموال
  .فهم ، تشخيص ومعرفی بازارهدف اهميت فراوانی دارد .شوند

  .درصورت امکان ويژگيهای محصول ياخدمات طرح خودراتوصيف نمائيد 

  

  

  چنانچه بررسی سودآوری وتوجيه يک طرح جديد ويا توسعه فعاليت فعلی مورد نظرباشد: توجه 

  وهدف امکان سنجی ورسيدن به توجيه ياعدم توجيه اقتصادی آن مد نظر باشد درآنصورت پيشنهاد  

  .استفاده شود    SWOTمی شودازمدل تجزيه وتحليل 

 SWOT   ANALYSIS –    مدل تجزيه وتحليل S.W.O.T  

اطرات ناشی ازعوامل درون وبرون سازمان دربرنامه ريزی استراتژيک بمنظورتصميم گيری عقالئی وبه حداقل رساندن اشتباهات ومخ
به .موردبررسی وارزيابی قرارمی گيرد   SWOTتحليل ، سنجش فرصت ها ، توانمندی ها ،ضعف ها وتهديدها توسط مدلی به نام 

مزيت  فرصتهای استثنايی درمحيط خارجی باشد،بلکه بايدتالش کندتاباتقويت قوت های درونی اش هرحال شرکت نبايدمنتظربوجودآمدن
خلق اين مزيت های رقابتی ازطريق هماهنگی بين قوت هاوتوانايی های درون .برای شرکت ياسازمان خلق کندا ر رقابتی جديدی

برای توسعه اين استراتژيها،يعنی همان استراتژيهايی که باعث هماهنگی قوت های .سازمانی وفرصتهای کوچک وبزرگ خارجی است 
  .بهره برد  swotخارجی است ،می توان ازماتريس درون سازمانی بافرصتهای محيط 

SWOT                                  برگرفته شده ازاول کلمات زيراست.  
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          ) S " (Strengths  نقاط قوت ،  

          )w " (Weakness  نقاط ضعف،  

        ) o  " (opportunities  فرصت ها،  

        )      Threats " ( T  تهديدات ،  
آيد        اين سنجش وبررسی ها درما تريسی ثبت می گردندوازمقايسه وتحليل دو به دو آن ها استراتژی های زير بدست می          

  .برای تصميم گيری قرارداده می شوند swotکه درجدولی به نام جدول تحليل 

مزيت   به منظورايجاديک قوت های سازمان همان منابع وتوانائی است که دراختيارداردومی تواندازآنها :  )   S ( نقاط قوت  
  :مثل .رقابتی استفاده نمايد 

  نام تجاری وبرندشناخته شده           

  شهرت درمجموعه صنعت يادربين مشتريان          

  دسترسی به شبکه توزيع مناسب           

  ری وتعهدپرسنل نسبت به سازمانوفادا          

  :نبودن بعضی ازتوانائی های کليدی درسازمان  ، مثل    W   )    :(نقاط ضعف  

  نام تجاری وبرندضعيف           

  ناشناخته بودن دربين مشتريان          

  ساختارپرهزينه درشرکت           

  عدم دسترسی به شبکه توزيع           

  انسانی ناکارآمدنيروی           

  عدم چابکی شرکت           

وهمين شناسايی وبررسی دقيق محيط خارجی می تواندفرصتهای جديدی رابرای مديران شرکت نمايان سازد:  )  O:   (  فرصت 
  :مثل .فرصتها می توانندآغازگرمسيرجديدی برای توسعه ورشدباشد 

  نيازبرطرف نشده مشتری           

  اقتصادی وايجادبازارهای جديد تحريم          

  وجودامکانات مناسب منطقه ای           

  .تغيردرمتغيرهای خارجی ومحيطی می تواندتهديدهايی رابرای شرکت درپی داشته باشد :  )  T(  تهديد ها  

   ظهورمحصوالت جايگزين پرقدرت          

  افزايش محدوديتهای تجاری           

  اقتصادی وعدم امکان گشايش اعتبارتحريم          

  افزايش هزينه های انرژی           
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وتهديدهابايستی يک  بازنگری وانتخاب نهايی وکارشناسانه / فرصت / ضعف /پس ازشناسايی نقاط قوت  
  .راتشکيل داد  SWOTازعوامل ذکرشده بعمل آورد تابتوان جدول  

) تهديد  /فرصت / ضعف / نقاط قوت (    S W O Tشناخت عوامل تشکيل دهنده جدول  
 ، تفکرتيمی ازکارشناسانبهره گيری ازبسيارحائزاهميت بوده وپيشنهاد می شودکه بادقت نظر و

انتخاب استراتژی مناسب ( انتخاب راه کار   وهاچون درتجزيه وتحليل  ، وانتخاب قرار گيرند موردبررسی
 .عامل نقش اساسی وتعيين کننده دارند  ٤اين ت شرکهدف گذاری ها وبرنامه ريزی ) نقشه راه  / 

  .لذابررسی ودقت نظردرتعيين عوامل فوق الذکر بسيار اثرگذارخواهدبود 

  
                    بمنظورانتخاب استراتژی مناسب SWOTجدول  روش تهيه                                    

_________________________________________________________________________  

                                               ) S " (Strengths                       )w " (Weakness  
 ،  

                         نقاط ضعف                    نقاط قوت                                                                     

                        _________________________________________________________
O )   " (opportunities         استراتژی هایso                                  استراتژی های  WO                                  

  استراتژی رشدوتهاجم                            استراتژی ثبات ومحافظه کاری                               ،فرصت ها  

_________________________________________________________  

)    T ( Threats  تهديد ها         استراتژی هایST                     استراتژی های  WT  
استراتژی بازسازی وبهبود                        استراتژی انفعالی وتصميم                                                                

 برادامه                                    

  حيات،کاهش ياانحالل                                                                                                                              

  

  

چنانچه طرح تجاری بمنظوريک نقشه راه برای انجام يک فعاليت اقتصادی تهيه : يادآوری 
  .پيشنهاد می گردد ) WT (تهديد  –ونقاطضعف )   so(فرصت   –وت گردددرآنصورت به کارگيری نقاط ق

SO    - چگونگی استفاده ازفرصت هاباتوجه به نقاط قوت شرکت  ،S O  استراتژيهايی هستندکه درپی
  .استفاده ازفرصتهاهستندوبه خوبی باتوانايی های سازمان هماهنگی دارند 

WT – ه ای وجوددارد باتوجه به نقاط ضعف چه موارد تهديد کنند– W T  دفاعی "يک استراتژی کامال
  .است که مانع آسيب ديدن شرکت به علت ضعفهايش ازتهديدات محيط خارجی می شود 

S T –  شناسايی روشهايی که شرکت می تواندبااستفاده ازآنهاخطر پذيری خودراازتهديدهاکاهش دهدW 
O –  غلبه برضعفهابه منظوراستفاده ازفرصت هاست.  
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  :وجوددارد عبارتند از     Business Planاطالعاتی که دريک 

 مقدمه 
  تاريخچه ومعرفی شرکت  
 طرحعنوان  
 طرحشرح مختصری از 
 طرح    هدف ازاجرای  
 )آنچه که می خواهيم به آن برسيم   ارائه يک تصويرروشن از(چشم انداز ،  
 ماموريت 
 ومشتريان )  SCOPIKG قلمرو عمليات  (بازارهای هدف    

  )برای يک وياسه سال آينده (برآوردميزان تقاضای بازار      -             

 )برای يک سال ويا سه سال آينده  (برآوردسهم بازارقابل حصول وميزان توليد       -           

 :بررسی وتحليل رقبا  شامل  
 کارشماراانجام می دهند"رقبای مستقيم  ،اين رقباشرکت هايی هستندکه دقيقا  -
رقبای غيرمستقيم ،اين رقباشرکت هايی هستندکه محصوالت جايگزينی برای محصوالت شما ارائه می   -

 .دهند 

اين عمل موقعيت يابی محصول  ( تفاوت ياتمايزمحصوالت ياخدمات خودرابارقيبان توضيح دهيد 
)PRODUCT  POSITIONING     ( نيز ناميده می شود. 

 )ياارائه محصول / نحوه فروش (  کانال توزيع 
 )روش تبليغات  –هزينه های تبليغات (تبليغات  
 خدمات / جدول قيمت محصوالت  
ازچه روشهايی برای افزايش فروش وجذب مشتريان بيشتر ، استفاده خواهدشد –روش های بهبودفروش  
. 

 امورمالی  
 به پيوست می باشدشرح کامل بودجه جامع ) بودجه جامع  تهيه ( بودجه موردنياز   
 )برای تامين منابع مالی ، ازچه روشی استفاده می کنيد ( روش تامين مالی 

برای اخذوام   )   Feasibility  Study ( اقتصادی  –تهيه طرح توجيه فنی  بديهی است(          
           وتسهيالت ضرورت دارد  

 )چگونگی بازپرداخت وام  –وام دهنده  –ميزان وام (  وام بانکی 
 )جاری   –ثابت (دارائی ها   
 ..... ) -انرژی  –تلفن  –اجاره –دستمزدها (ثابت ومتغير  -  هاصورت حساب هزينه  
 هزينه استهالک 
 جدول قيمت تمام شده 
 جدول پيش بينی ميزان درآمد 
 )هزينه های ثابت  /فروش کل  –هزينه های متغير (  تحليل نقطه سربه سر   
 پيش بينی ميزان سود 
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 جدول سودوزيان  
 )درصورت امکان وبمنظور توان تحليل مالی طرح  (  ترازنامه 
 جدول سرمايه ثابت  
 سرمايه درگردش  
 جدول کل سرمايه موردنياز 
 نمودارهزينه ها 
 نمودارفروش 
 نمودارسود 

 

 هاتوانائی هاودانش های موردنيازبرای اجرای پروژه  

 

  چه تخصص هايی برای اجرای پروژه الزم است  
 چه دانش هايی برای اجرای پروژه الزم است  
   

 اجرای طرح زمان 
  تاريخ آغاز 
  پيش بينی خاتمه  
  طرحجدول زمانبندی اجرای  
 ) چارت گانت  (   Gant   chartتهيه  
   

 طرحمنابع موردنيازبرای اجرای  

 

  تخصص  –تحصيالت  –سمت (  تعداد نيروی انسانی موردنياز وتخصص های الزم جدول  

  )              نوع استخدام   –جدول دستمزد  –سابقه –مهارت /                                      

  سخت افزار  –ابزار  –تجهيزات  –ماشين آالت (   اداری/، توليدی  تجهيزات موردنياز 

  )نرم افزار                                       

 )به چه اطالعاتی نيازداريم   طرحبرای اجرای (نيازهای اطالعاتی   

 

  به پيوست ميباشد  )   Estimating(  سودآوری  مالی وتحليل  

 

  نرخ بازگشت سرمايه  
  IRRنرخ بازده داخلی   
 نسبت های نقدينگی 
 نسبت فعاليت  
 سودآورینسبت های  
 نرخ بازده حقوق صاحبان سهام 
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  طرحجدول خالصه ازاجرای  

 

درپايان طرح تجاری جدولی ازخالصه وآيتم هايئ که درسرمايه گذاری نقش تعيين  
 کننده دارند وتصميم گيری براساس آنها صورت می گيرد آورده 

  . می شود      

  

  

  

  

  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

 >>پيوست    <<                                                                   
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  :بودجه جامع  

  .تجاری باتهيه بودجه جامع صورت می گيرد  برنامه ريزی مالی ساالنه دريک شرکت ياواحد            

  هزينه ها بودجه جامع درواقع عبارتست ازيک سری گزارش ازپيش بينی های مديريت درزمينه فروش ها ،           

  .ميزان وحجم توليد وبطورکلی انواع وقايع مالی شرکت دردوره آينده             

  دراختيارمديريت                 یلدرابتدای دوره بودجه يک برنامه است ودرانتهای دوره بعنوان يک وسيله کنتر           

  .وکارشناسان جهت ارزيابی عملکردشرکت درمقابل برنامه های پيش بينی شده است            

  :ساختار بودجه جامع 

 ، مثلاين بودجه منعکس کننده تصميمات مربوط به عملکردوفعاليت ها ست  - بودجه عملياتی   .١
 بودجه فروش  
 ..سربارکارخانه و  –کارمستقيم  –موادغيرمستقيم  –موادمستقيم : بودجه توليد   شامل  
 بودجه هزينه های اداری وعملياتی  
 سود وزيان پيش بينی شده  

 

 ، مثل اين بودجه تصميمات مالی رانشان می دهد -    بودجه مالی .٢
 بودجه هزينه های سرمايه ای  
 دريافت ها وپرداختها برآوردنيازمالی شرکت وجزئيات مربوط به: بودجه نقدی  شامل  
  ترازنامه پيش بينی شده 

  تنظيم وتهيه بودجه باتوجه به ماهيت ونوع فعاليت وماموريت تعريف شده برای هرشرکت متفاوت جداول : توضيح 

  تهيه اين جداول ازيک فرمت وعناوين  برای می توان گفت خاص همان شرکت تهيه می گردد ولی بطورکلی " وتقريبا

  رتهيه دواستفاده ازآنها وکمک درتهيه برآورد بودجه بمنظور يکنواختی  که اين جداول . مشخصی استفاده می شود 

  .وکار توسط مديريت توسعه سرمايه گذاری تهيه ودراختيارشرکت های گروه قرارداده شده است طرح کسب 

  .وتجزيه وتحليل اين اطالعات  به پيوست می باشد   SWOTهمچنين نمونه ای از نحوه تهيه جداول 



١٠ 
 

  



١١ 
 

  :تجزيه وتحليل به کمک نسبت های مالی 

 ،، توانائی شرکت درجوابگوئی به تعهدات کوتاه مدت: نسبتهای نقدينگی  -١

  مطلوب          ١  > دارائی جاری   /بدهی جاری =نسبت جاری                

  مطلوب     ١>  دارائی جاری   –) موجودی کاال + پيش پرداختها /   (بدهيهای جاری  = نسبت سريع               

  )فروش محصول ( توانائی مديريت دربکارگيری  دارائی ها درفعاليت نهائی شرکت : نسبت فعاليت    - ٢      

  فروش رفتهبهای تمام شده کاالی /  ميانگين موجودی کاال    = موجوديهانسبت گردش               

نشاندهنده تعدادروزهائی است که بطورمتوسط طول می کشدتاطلب شرکت : ميانگين دوره وصول مطالبات               
  وصول شود 

راضی   يکی ازشاخص های مهم طرح توانائی درکسب سود قابل قبول  ، بابرگشتی : نسبت های سودآوری   – ٣           
  .است کننده روی سرمايه گذاری آن 

  خالص  سود/  فروش خالص  =  حاشيه  سود                 

  سودخا/  ميانگين کل دارائيها   = بازده دارائيها                 

  نرخ بازده حقوق صاحبان سهام :

  

  

  

  



١٢ 
 

  :خذ منابع وما     

  ) ديويد  -فردآر(مديريت استراتژيک  -
  ليف بختياری  تا- حسابداری ومديريت مالی -
 ترجمه دکترداودمحب علی -مديريت استراتژيک کاربردی   -
   )نوو –ريموند پی (  مديريت مالی   -
 تدبير ماهنامه های–) مهندس انصاری (طراحی ساختاربرنامه ريزی استراتژيک   -
       استفاده ازمنابع متعدد دراينترنت   -

  

  

  

  


