
 بإنشاء الصيدلياتالجدوى الخاصة  في دراساتالعناصر النموذجية 
 

 ُملّخص تنفيذي:
لعمل واإلدارة إلى  وأسلوبه في ا من المشروعف المرجوة هذا القسم نضع تعريفاً موجزاً باألهدا في

عند االستثمار في إنشاء وأشكال المخاطر التي يمكن أن تنشأ  جانب التكاليف والعائدات المتوقعة له
 سلسلة جديدة من الصيدليات. 

 

 :األهداف
 نوعين من األهداف: إل  أهداف المشروع  تنقسم

 

 األهداف االستراتيجية:
مىا والهدف والقيمة المعنوية العائدة من دخول سوق العمل الصىيدلي  قسم عليك مناقشةوفي هذا ال

وناقش أيضاً الميزة أو في هذا السوق.  ترمي إل  تحقيقه بسعيك ألن تحتل بمشروعك موقعاً متميزاً 
 عل  الوضع الحالي لسوق العمل. مشروعك  يعود بهايمكن أن المزايا التي 

 

 الية:ىىىاألهداف الم
خالل مدة إقامة المشروع، عل  أن تضع افك المتعلقة بحجم المبيعات واألرباح أهدقم هنا بمناقشة و

 التفاصيل الخاصة بالجانب المالي في قسم منفصل. 
 

 تقييم األوضاع واالحتياجات:
، وقد تشمل هذه األسىباب على  سىبيل تطرق إل  مناقشة أسبابك المنطقية من وراء إقامة المشروع

 ليس الحصر ما يلي:المثال و
 مناخ العمل الصيدالني: 

o  صيدلية جديدة؟ سجل كافة هىذه  لفتحالقانونية المطلوبة  والمستنداتما المتطلبات
 المتطلبات. 

o  و/أو المستشفيات األخرى؟ هل للصيدليات الحق في بيع منتجاتها إل  الصيدليات 

o  هل تستطيع الصيدليات تقديم عطاءاتها في المناقصات؟ 

o فىي معمىم تتىوافر للصىيدليات روط الىدفع أو التسىهيالت االئتمانيىة التىي ما هي ش
 الحاالت؟ 

o  ؟  هو الذي يتول  توريدها أوحد وكيل الصيدالنيةالمنتجات  يبيعهل 

o  هل يوجد أي نىوع مىن أنىواع الرقابىة على  استيراد/تصىدير أي منىتت أو منتجىات
 بسيطة؟  المنتجات الأو مستحضرات التجميل أخرى مثل 

o ؟  رتبط الصيدليات بعقود تأمين مع الشركاتهل ت 

o  عل  تحديد أسعار المنتجات؟  حكوميةهل توجد أي رقابة 

  سوق الصيادلة  احتياجات 

o  الصيدليات الموجودة  تلبيهل ً  احتياجات السوق بالكامل؟  حاليا

o  المستهلكين؟  رضاءالخدمات التي تقدمها الصيدليات الموجودة حالياً تحقق هل 

 فرص المزاولة 

o  .إذا تواجدت الحاجة، فالفرص متواجدة بالتأكيد 

 األهداف الخدمية للمشروع 

  والمشاكل المتوقعة من عقد شراكات معهم. توجهات أصحاب الصيدليات 



  نشىاء الصىيدلية واألنشىطة المسىموح إل تنمم الشروط القانونيةالقوانين والتشريعات )التي
 عها( أنواعل  اختالف ونقل المنتجات لها بمزاولتها 

  .أشياء أخرى 

 

 المسح السوقي  
 : حاول أن تسجل أكبر قدر من التفاصيل تتعلق بالنقاط التالية

  ال يوجد بعد، ال يزال في طىور النشىأة، ثابىت ال يت،يىر، ينمىو ويزدهىر، دورة حياة السوق(
 (وانكماش في تراجعينفجر، 

  هي الصيدليات وشركات األدوية المستحوذة حالياً عل  السوق؟ ما   

  ما المعلومات المتوافرة عن المنافسين الحاليين والمستقبليين؟ 

o  .عدد الصيدليات والشركات العاملة في السوق 

o   عدد الصيدليات المتواجدة بالفعل؟ 

o  ما حجم كل منها وما تتسم به من نقاط ضعف أو قوة؟ 

  كيف ترى حجم السوق في الوقت الحالي ومستقبالً؟ 

o ؟ ما حجم سوق العمل الطبي 

o حجم سوق العمل الصيدلي؟  ما 

o  ؟( الدوائية أو غير الدوائيةما العدد اإلجمالي للصيدليات )سواء 

o  ؟  السكان الذي تخدمهم الصيدلياتما عدد 

o  كل صىيدلية وقىارن هىذه ل المالئمحاول أن تخرج بنسبة تحدد متوسط عدد السكان
 بالنسب التي لدينا. النسبة 

o متوقىىع قيامىىاً علىى  العوامىىل االجتماعيىىة مىىا هىىو هيكىىل الىىدخل العىىام والتصىىنيف ال
 واالقتصادية السائدة؟  

  في تسعير المنتجات؟  ما هي الممارسات السائدة  

o  ما هي الضوابط واألدوات الرقابية التي تستخدمها الحكومة؟ 

o ؟ ما هي الممارسات الراهنة للمنافسين فيما يتعلق بالتسعير 

   مستويات الجودة؟ 

o ؟ لتحقيقهات معينة من الجودة أو عل  األقل يسعون هل يملك المنافسون مستويا 

o  ما هو الحد األدن  الذي تفرضه الحكومة عل  مستوى الجودة الخاص بالمنتجات؟ 

o  في جودة الخدمات التي يقدمها المنافسون المختلفون؟ هل هناك أي تفاوت  

 ؟ هوامش الربح 

o لحد األدن  المفروضما هو ا  ً  لهامش الربح؟  قانونا

o  ؟  هامش الربح الذي يحققه المنافسون المتنوعونتوسط مما هو 

o  ضرائب؟  هل هناك أي 

o  ما هو هيكل التكلفة الخاص بإنشاء الصيدلية؟ 

 القيمة اإليجارية للمكان؟  •

 رواتب العاملين؟  •

 ؟  أخرى غير مباشرةأي تكاليف  •

  حجم القيمة العائدة عل  المستهلك وما أشكال من حيث ما الذي سيساهم فيه هذا المشروع
 الوقاية الضرورية من المنافسة؟  

  وال تنسى  التمييىز بىين المستهلكين بأكبر قدر ممكن من التفصيل، أنماط وفئات قم بتعريف
المستهلكين العابرين والشىركات المتعاقىدة والمستشىفيات و/أو الصىيدليات التىي يمكىن أن 

 ة المختلفة. نورد لها المنتجات الطبي

   أشياء أخرى 



 

 التمايز )الميزة التنافسية(  
 ما األشياء التي تتميز بها صيدليتك عن الصيدليات األخرى وتجعل لها ميزة تنافسية عليها؟ 

 :الخطة التسويقية
 : النقاط التالية بخصوصتعليقاتك سجل مالحماتك و

 المبيعات المتوقعة 

o  .المبيعات المتوقعة لكل صيدلية 

 اتالخدم 

o ا نوع الخدمات التي سيتم تقديمها: هل هي خدمات رعاية أم خدمات لوجستية؟ م 

 الدعاية واإلعالن 

 طرق وأساليب البيع 

  والتوصيل للمنازلالخدمات 

 الخطط الخاصة بتسهيالت السداد والدفع 

 الخطط اإلدارية 

  خطط التعيين وإدارة شؤون العاملين 

  تحليل المخاطر 

 

 :اإلجراءات التش،يلية
 لألساليب المتبعة في تحقيق هذه المهام.  وعرض موجز المهامبكبرى وتتضمن عرضاً عاماً 

 

 الموقع/المواقع
 )من مستهلكين وبائعين وموردين الخ( وأثره عل  كافة األطرافالموقع المكاني 

 

 :إدارة المخاطر والتخطيط للطوارئ
اقش أيضىاً نى حىول منىاخ العمىل.  كأفكىارك ومعتقىداتاألحداث والمروف التي يمكىن أن تهىدد ناقش 

عل  أوضاع السىوق الحاليىة والجوانىب الماليىة المباشىرة وغيىر المباشىرة اآلثار السلبية المحتملة 
 لذلك. 

 

 :العقبات التي تعترض دخول السوق والخروج منه
 اجه دخول إقامة المشروع وإغالقه. ناقش العقبات الرئيسية التي تو

 
 
 
 

 خطة المشروع:
إنجاز كل مهمىة واإلطىار  واألفراد المنوط بهم قائمة بكبرى المهام التي يتحتم إنجازها وهي تتضمن

 كما يجب أيضاً تحديد الموارد واألشخاص المشاركين في الموضوع. الموضوع لذلك. الزمني 
 

 :التنبؤات المالية
لىيس الحصىر وهنا يتم ستخدم عدد من األساليب المالية المتنوعة، وهي تشمل عل  سىبيل المثىال و

 ما يلي:



 

 التدفق النقدي:
رأس مىن وتشىمل النفقىات كىالً الخاصة بالمشروع ضمن إطار زمني معىين. والعائدات حدد النفقات 

، أما العائدات فتشمل حجم المبيعىات إيجار المكانوالتكاليف الالحقة مثل الرواتب أو االبتدائي المال 
صنيف البيانات في فئىات زمنيىة قصىيرة )عىادة على  وينب،ي أن يتم تالمتوقعة التي يمكن تحقيقها. 

 .  شكل شهري(
 

 :الرأسمالية المصروفات
 متوافرة منذ البداية.  للمشروع ينب،ي أن تكون كافة المصروفات الرأسمالية االبتدائية

 

 عل  رأس المال المومف:العائد 
 االستثمار  قيمة وهو النسبة المئوية للربح عل  

 

 فترة االسترداد:
 حساب فترة الالزمة السترداد قيمة استثماراتك قياماً عل  التدفقات النقدية المتوقعة. قم ب
 

 صافي القيمة الحالية:
 وهو قيمة المال باستخدام النسب المخصومة.

 

 معدل العائد الداخلي:
 وهو معروف.

 

 مقابل األرباح: النقد
ففي عملية التوزيع، قد تتولد متولدة. يجب التميز بشكل واضح بين التدفقات النقدية وبين األرباح ال

وقد تتحقق الصورة المعاكسىة فىي عمليىات األرباح ولكن قد يصحب ذلك تأخر في التدفقات النقدية. 
 التجزئة. 

 

 :المتابعةمعايير 
ويمكىن . بمىا وضىعته مىن افتراضىاتومقارنتهىا أن تضع مؤشرات موضوعية يمكن قياسىها  ينب،ي

 اولها هذه المعايير من خطة المشروع. تحديد أبرز النقاط التي تتن
 
 

 نصائح إلجراء الدراسة:
ً  ال تتوان  عن بذل أي مجهود • فىة المعلومىات المطلوبىة مىن أجىل جمىع كا مهمىاً يكىن شىاقا

 للدراسة.

 وتفانما عليك عمله بإخالص أد  •

جىودة وصىحة مىا تجمعىه مىن معلومىات بىأكثر مىن اجعل اهتمامك في البحث منصىباً على   •
 كميتها. 

 عند إجراءك للدراسة.  العقباتتحل  بالمرونة واالستعداد لمواجهة  •

 إليه من نتائت.  توصلتكرر خطواتك البحثية حت  تتيقن من صحة ما  •



والمصىادرة على  المطلىوب اإليحىاء  دون اسىتخدامبنفسىها دع النتائت تكشىف عىن نفسىها  •
 لقسرها عل  اتخاذ إتجاه معين. 

 لمنتجات أو الخدمات إذا أجبرتك المروف عل  ذلك. كن عل  استعداد لت،يير نوعية ا •

 ال تجعل قلة المعلومات المتوافرة يؤثر عل  معنوياتك.  •

  ، فال تمل منها.اعلم أن عملية البحث تزيد من حصيلة معلوماتك وخبراتك •
 
  
 


