استمارة مشروع

استمارة مشروع
باعثة المشروع
معلومات عامة

.I

: االسم واللقب
: تاريخ ومكان الوالدة
: رقم بطاقة تعريف وطنية
: البريد اإللكتروني
:الهاتف
: العنوان الكامل

مؤهالت باعثة المشروع

.II

:) االختصاص وسنة التخرج،المؤهل الدراسي (الشهادة
:الخبرة المهنية
:المعرفة بإدارة الشركات
:التفرغ للمشروع
:أخرى

المشروع
تقديم المشروع
 اصل فكرة المشروع-1
) (بينها أخرى

 مشروع عائلي

 )شخصية (ذاتية
:  تسجيل الفكرة-2

) (اذكر متى وأين صار التسجيل فكرة مسجلة



فكرة غير مسجلة

:  مرحلة تطور المشروع-3
)(حدد النسبة

 في طور اإلنجاز

 فكرة مفصلة

 فكرة أولية
:  وسائل تقديم المشروع-4

 أخرى

 تجربة

 نموذج

 تقرير

Ce projet est financé par le Département d’Etat Américain, Bureau des Affaires du Proche-Orient, Agence de l'Initiative de
partenariat au Moyen-Orient / Middle East Partnership Initiative (MEPI). Le MEPI est un programme unique conçu pour
dialoguer et investir avec les peuples du Moyen-Orient et l’Afrique du Nord (MENA). Le MEPI œuvre pour la création des
partenariats dynamiques avec les citoyens pour favoriser le développement de sociétés pluralistes, participatives et prospères à
travers la région MENA. Ainsi, le MEPI conclut des partenariats avec les organisations non gouvernementales nationales,
régionales et internationales, le secteur privé, les établissements universitaires et les gouvernements. Plus d'informations sur le
MEPI peuvent être consultées dans le site suivant: www.mepi.state.gov

.I

استمارة مشروع

الخصائص التقنية للمشروع

.II

 -1المجال
 -2األهداف المتوقعة للمشروع
 -3الوسائل المقترحة لتنفيذ المشروع
 -4الفترة المتوقعة إلنجاز المشروع

المردود االقتصادي للمشروع

.III

 -1األسواق المحتملة (الداخلية والخارجية)
 -2الثمن التقديري للمنتوج
 -3الربح السنوي المتوقع للمشروع

التمويل
مخطط التمويل

.IV

 -1الموازنة التقديرية لنشاط الشركة في السنة األولى:
 -2التفاصيل حسب العناصر
القيمة

العنصر
الموارد البشرية
التجهيزات
االستشارات
مهمات

تكوين

و

زيارات

استطالعية
مستلزمات كتابية ومكتبية
نفقات أخرى
 -3إمكانية الحصول على قروض (المبلغ ،نسبة الربح,فترة السماح ,مدة االسترجاع )
 -4التمويل الذاتي (بموارد خاصة)
 -5مساهمة صاحب المشروع في رأس مال الشركة
المصاحيب





نسخة من البطاقة بطاقة تعريف وطنية
السيرة الذاتية لصاحب المشروع
 -ملخص المشروع

