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 ا�رحلة (١): البدء

 أهداف هذه ا�رحلة

زيادة قيمة الخدمات التي تقدمها أو ا�نتجات التي تنتجها

زيادة الدخل وا�رباح

توسيع قاعدة العم�ء

سداد الديون

 ا�جراءات ا�تبعة في� يتعلق بهذه ا�رحلة

ا�ستث�ر � ا�عدات

السعي وراء الحصول ع� ا�زيد من التمويل ال�زم

تحديد ا�نتجات أو الخدمات الجديدة ا�قرر عرضها

البدء بتفويض ا�وظف¦ با�هام ا�نوطة بهم

 أهداف هذه ا�رحلة

ا�حتفاظ بقاعدة عم�ء قوية

تحس¦ الدراية بالع�مة التجارية

 ا�جراءات ا�تبعة في� يتعلق بهذه ا�رحلة

̄كيز ع� الصورة الكب»ة للم�وع تفويض ا�وظف¦ وال

 ا�ستمرار � تنقيح وتوسيع الجهود التسويقية واستخدام ا�زيد من

ا�دوات ا�عقدة لتتبع الحم�ت ومراقبة مدى الوصول

 أهداف هذه ا�رحلة

تنقيح وتوسيع العروض ا�قدمة للوفاء بطلبات السوق

بناء ا�ع�نات ال¯ويجية مع وضع ا�حوال السوقية � ا�عتبار

توسيع التمويل لتحفيز النمو

البدء � إتباع خطتك التكتيكية

 ا�جراءات ا�تبعة في� يتعلق بهذه ا�رحلة

متابعة ا�يرادات للتعرف ع� التغي»ات الجوهرية الواقعة

م�حظة ا�حوال الجديدة للسوق

مراقبة التغ» � الخيارات ا�فضة بالنسبة للعم�ء

إنشاء خطة تكتيكية للمستقبل

العثور ع� فرض ¼اكة جديدة

 أهداف هذه ا�رحلة

اتخاذ قرارك استنادا إ½ ا�هداف الشخصية وأهداف ا��وع

̄ة طويلة من الوصول  البحث عن الخيارات وا�ختيار في� بينها مسبقا قبل ف

إ½ هذه ا�رحلة

 ض�ن خضوعك للح�ية والتشاور مع ا�ستشار القانوÃ للم�وع، متى كان

ذلك ممكنا

 ا�جراءات ا�تبعة في� يتعلق بهذه ا�رحلة

اختيار صديق أو فرد من أفراد ا�Åة أو موظف ليتو½ إدارة ا��وع

بيع ا��وع

ا�حتفاظ با�لكية الجزئية للم�وع

 إقفال ا��وع باعتبار ذلك Èورة أو نظرا لرغبتك � التقاعد أو البدء �

م�وع جديد

 أهداف هذه ا�رحلة

تأم¦ التمويل ال�زم

بناء قاعدة عم�ء

البدء � زيادة ا�بيعات

تحديد طرق زيادة التدفق النقدي

 ا�جراءات ا�تبعة في� يتعلق بهذه ا�رحلة

البحث عن السوق وا�نافس¦

كتابة خطة للم�وع

البدء � عملية التسويق

اختيار اسم وسجل

تتبع التدفق النقدي
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̄اوح من شهر إ½ عا ̄ة ت  يكون ذلك أثناء قيامك بالبحث والتخطيط وإط�ق م�وعك؛ وتستغرق عملية البدء ف

ا�رحلة (٢): النمو

 يكون ذلك عند قيام م�وعك لتحقيق منجزات كÒى وقيامه بإنشاء قاعدة عم�ء

̄كيز ع� النمو قوية، حيث يكون الوقت قد حان عندئذ لل

ا�رحلة (٣): النضج

 بعد عدة سنوات من إقامة ا��وع، قد يكون م�وعك قد وصل إ½ مرحلة النضج حيث

يتمتع ا��وع با�ستقرار ويدر الربح

 ا�رحلة (٤): التحول

 � هذه ا�رحلة، قد يواجه م�وعك تغي»ات إيجابية أو سلبية

 بسبب الكث» من العوامل، ومن بينها: ركود ا�بيعات أو التغي» �

أوضاع السوق أو فرص النمو الجديدة

  ا�رحلة (٥): التعاقب

 تعتÒ هذه ا�رحلة Úثابة نهاية دورة حياة ا��وع، حيث تقع عندما يقرر أي ملك

.ا�قفال أو البيع أو تحويل ا�لكية لخلف بحيث يتو½ هذا الخلف إدارة ال�كة

.

.

.

.

للبيع

مقهى

 تفرض كل مرحلة من مراحل دورة حياة ا��وع مجموعة مختلفة من التحديات

 والفرص الفريدة. وÛكنك تخطيط ا�هداف والتخطيط للمستقبل من خ�ل فهم

. ا�رحلة التي Ûر بها م�وعك


