
 

 

 

ةعزيزي   ،،   رئيس مكتب الخبر

ة    جملة أو جملتي   يتوجب عليكم اإلجابة عىل كل بند من البنود التالية عبر صياغة   تعكس حقيقة الخدمات المقدمة من مكتب الخبر

 ومملخص هذا اليتم تقديم يجب أن )مالحظة: . . 
ً
 عىل أوراق المكتب الرسميةمكتمال

ً
 (طبوعا

 لمكتب الخبرةالبيانات الرئيسية  -1

ة نبذة عن ال   1-1  ي أنشأ بسببها مكتب الخبر
 فكرة الت 

ة    1-2   نبذة عن رئيس مكتب الخبر

ة    1-3  ي مكتب الخبر
 
 نبذة عن فريق العمل ف

( )تجنب المصطلحات الرؤية والرسالة   1-4 
ً
 اإلنشائية وكن واقعيا

 )يجب أن تتوائم مع أهداف معهد البحوث واالستشارات( أهداف المكتب   1-5 

 البيانات الرئيسية للخدمة التي يقدمها مكتب الخبرة -2

ة؟    2-1  ي سيقدمها مكتب الخبر
 ماهي الخدمة الت 

ي ستقوم بتلبيتها؟  ماهي    2-2 
 احتياجات العميل األساسية الت 

؟    2-3 
ً
 كيف يتم التعامل مع هذه الحاجة حاليا

ي تمثلها خدمتك؟    2-4 
 ما القيمة المضافة الت 

 البيانات الرئيسية للعمالء والمستفيدين من خدمات مكتب الخبرة -3

ة  من هم عمالؤك المستهدفون؟   3-1  ة(  – )بطريقة مباشر  بطريقة غب  مباشر

ةكيف سيستخدم عمالؤك المستهدفون    3-2   ؟ الخدمة المقدمة من مكتب الخبر

هم؟  خدمتك لماذا يحتاج هؤالء العمالء إىل    3-3   من غب 
 أكبر

 البيانات الرئيسية للعمليات التجارية واإلدارية لمكتب الخبرة -4

 )كيف ستقوم بتحقيق األرباح( إيرادات المكتب؟ ماهو نموذج    4-1 

 حدد الخطوط العريضة لعملية البيع. ماذا يحدث للعميل من لحظة االتصال به إىل نهاية عالقته؟    4-2 

 ؟ التحكم بها ما هي التكاليف الرئيسية وكيف يمكن    4-3 

 والعميل؟   تبالمك؟ ما هي نقاط االتصال بي   ي   المستهدف عمالئكتصل إىل س كيف    4-4 

 بشكل فعال؟  خدمتككيف ستقوم بتسويق    4-5 

 أهداف االستدامة لمكتب الخبرة -5

اتيجية   5-1   التجارية؟  ةعالم  للمكتب إلنشاء  ماهي اسب 

ون؟ اكتب فقرة عن كل منهم من    5-2  ون وغب  المباشر  .هم منافسوك المباشر

 ؟ المنافسي   الحاليي   مواجهة المكتب لخطط ي كيف    5-3 

ونية الحالية؟    5-4  ي ماهو واقع هويتك اإللكب 
ون   وسيلة التواصل الرئيسية(  –)موقعك اإللكب 

ونية حدد    5-5  اتيجيات التجارة اإللكب   إن أمكن.  اسب 

 

لإلنطالق ةقياس مستوى جاهزية مكاتب الخبرقائمة التحقق ل  

  (3-)تصنيف  –ملف موجز المشروع 


