
أعداد دراسات المشاريع
 المتعثرة وتحت التعثر



مسئولية ذات  مصرية  شركة  هي  مشروعك   شركة 
مجموعة شركات  إحدى  وهي   لتطوير BSS محدودة 
الدراسات بعمل  معنية  مشروعك  وشركة   األعمال، 
والخدمات الحلول  وتقديم  والفنية   االقتصادية 
واإلدارية والفنية  المالية  المجاالت  في   االستشارية 
البناء أن  مفادها  محورية  رؤية  الشركة  وتنتهج   وغيرها. 
يقام على أسس علمية ومعايير  الحقيقي لالستثمارات 
في باالستثمار  مشروعك  شركة  وتقوم   عالمية، 
أحدث على  وتدريبهم  هم  إعداد  خالل  من   منسوبيها 
تمكنت وقد  األعمال،  تنفيذ  في  العالمية   األساليب 
 شركة مشروعك - بفضل الله – من كسب ثقة الكثير من
الـعـمـالء في الـقـطـاعـات الـعـامـة والخـاصـة بجميع بلدان

 الوطن العربي، ما قاد إلى شراكات ونجاحات مستمرة.

نظرة عامة

والحلول االستشارات  لتقديم  الرائدة  الشركة  تكون   أن 
 الـتــطــويــريــة في تــأســيــس وتــنـميـة االستثمارات بمعايير

عالمية.

رؤية مشروعك

 تقديم خدمات نوعية في مجاالت االستشارات وتطوير
 األعمال مما يمكنها إحداث تأثيرات إيجابية على الـبـيـئـات

االستثمارية.

رسالة مشروعك
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أعداد دراسات المشاريع
الــمـتـعـثــرة وتـحت التعثر



بناء ملف مصرفي قوي للتعامالت المصرفية.

سياسات تحجيم المخاطر المتبعة داخل الشركة وأثرها على اتخاذ القرار.

إعادة بناء وتقويم الهيكل الوظيفي طبقا لطبيعة الصناعة.

دراسة ربحية المنشأة طبقا لالتي

دراسة الطاقات اإلنتاجية المتاحة والمستغلة ودراسة الفجوة بينهما.

أعداد دراسة مالية متكاملة للسيناريو المقترح تنفيذه.

توصيات الدراسة.

العائد الخالي من الخطر

تكلفة التمويل

تكلفة الفرصة البديلة

عائد الشركات المنافسة



 للشركة وتحديد أهم المزايا التنافسية بها والداعمة SWOT ANALYSIS إجراء تحليل
على استمرارها باألسواق

تحديد أهم أسباب فشل الشرة وتعثرها وأسباب انخفاض عوائدها االقتصادية

 دراسة حجم وقيمة األصول الحالية من حيث القيمة الدفترية والقيمة السوقية (بعد
(قيام الشركة بتحديد أحد المتخصصين في اعمال التقييم للقيام بهذه المهمة

 استخدام األدوات المالية الحديثة إلعادة هندسة األصول في ضوء احتياجات
الشركة المالية

اقتراح هيكل التمويل األمثل للمشروع ومصادر التمويل األخرى وتكلفة كل مصدر

 تقدم شركة مشروعك دراسات واستشارات للمشروعات المتعثرة التي تواجه أي نوع من
 أنواع التعثر أو التي تبحث في استعادة حصتها التسويقية أو تطوير إنتاجها وذلك بدراسة
المشروعات هذه  واستكمال  التعثر  هذا  إلزالة  األمثل  األسلوب  وتحديد  تعثرها،   أسباب 

 ومتابعة تنفيذ إجراءات إزالة التعثر والبت فى المشكالت التى تعترض هذا التنفيذ، وتقييم
النتائج بعد استكمال هذه المشروعات وتحديد األسلوب األمثل لتشغيلها.

دراسة الفرص االستثمارية
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