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 ايک مثالی تجارتی منصوبہ
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 •  کمپنی کا نام، پتہ، ٹيلی فون اور فيکس نمبر  سرورق
•  کمپنی کے اہم اہلکار اور انکے عہدے

 •  اپنے تجارتی منصوبے کے اہم موضوعات درج کريں فہرست مضامين

عملی کاروائيوں 
خالصہ کا

 •  1-2صفحات پرمشتمل آپکے تجارتی منصوبے کے اہم ترين نقاط کا   
خالصہ

 

ادارے کی انتظاميہ

 •  کمپنی کی مکمل تاريخ
•  کمپنی کے اغراض و مقاصد
 •  مالی وسائل کيلئے مطلوبہ رقم

•  کمپنی کے مستقبل کے منصوبے

 •  کليدی عملہ کا پس منظر، ذمہ دارياں اور اہليتدارے کی انتظاميہا
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ويزمالی تج  
 •  نقد کاروبار کی پيش گوئی

دائيگی کی تجويزادوبارہ    • 
 • ضمانت

 

عملی اعدادوشمار
 •  اکاؤنٹ مينجر، وکيل اور اکاؤئنٹنٹ سے رابطہ کے نمبر

)انکارپوريشن وغيرہ(کاروبارکی قانونی حيثيت    • 
 •  تجارت کی عملی صورت کيا ہوگی۔ 

 

 ماحولياتی بيان
منصوبہ“ گرين”ادارے کا    • 

 اختتام

 •  اپنے اغراض ، مقاصد کو دوبارہ بيان کريں
مطلوبہ رقم کی فہرست اور مالی مطا لبہ کی وجوہات سرمايہ کيلۓ   • 

•  يہ تفصيل سے بيان کريں کہ آپ مالی معاونت کيلئے نماياں
ارکيوں ہيںاميدو     

 ضميمہ

 •  انتظاميہ کے عملہ کی سوانح عمری 
 •  مصنوعات کے بارے ميں معلومات

 •  اثاثوں کی ماليت
 • کهاتوں کی تفصيالت

د کاروبار کی پيش گوئی کی تفصيالتنق   • 
 •  اہم ٹهيکے

 •  نفع اور نقصان کی اسٹيٹمنٹ

 منڈی يا بازار ميں 
خريد وفروخت کی 

 •  مصنوعات يا خدمات کی تفصيالت اور متعلقہ الگت
 •  منڈی کے بارے ميں کی گئی ريسرچ

 •  تجارت کی کاميابی کے نظريات
 •  فروغ اور عوامی رابطے کی مہم
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  )ی کی ترتيب سے فہرستحروف تہج(کاروباری منصوبہ کے ڈهانچے بال معاوضہ

 

)بزنس ڈويلپمنٹ بينک آف کينيڈا(  (Business Development Bank of Canada) BDC 

http://www.bdc.ca/en/business_tools/business_plan/default.htm 

  

BMO 

http://www4.bmo.com/business/0,2273,35490_14043444,00.html 

۔پر کلک کريں جو دائيں ہاته کے کالم ميں ہے "Business Planning Resources" < 

 

CIBC 

 http://www.cibc.com/ca/small-business/article-tools/business-planning.html 

 

 Interactive Business Planner (انٹرايکٹو بزنس پالنر) 
 ( اگورنمنٹ آف کينڈ ) (Government of Canada) 

http://www.canadabusiness.ca/ibp/ 

  

RBC 

http://www.rbcroyalbank.com/RBC:RKAHyo71A8QAAg1OPbs/sme/create-
plan/business-plans.html 

  

Scotiabank 

http://cgi.scotiabank.com/planwriter/scotia_sb.html 

 

TD-Canada Trust 

http://www.tdcanadatrust.com/smallbusiness/pdf/SBBPlanner.pdf  


