
 مشروع المشاركة اإلقتصادیة للمرأة

ھا النساءیردأو تالتي تملكھا  طلب إستمارة للشركات الصغیرة والمتوسطة  
ھذا الطلب مّوجھ للنساء فقط)     المشروع،(للمشاركة في 

ص رــلفاى ــلأة إرــلمل اوــصوة ــة صعوبــى معالجــلا. إدــة كنــل حكومــن قبــمل وــلممأة، ارــة للمــیدإلقتصااكة راــلمشاوع رــمشف دــیھ
م ــألماج ــن برنامــكة ییارــبالشن اــل لبنــجبل وماــلشاي ــفوع رــلمشا اذــذ ھــم تنفیــمنھا. یتدة إلستفااى  ــا علــتھرقدوا ــا بھــتحكمھوة ــیدإلقتصاا
ن اــلبن، ودوت )(AARفــلریاب ــطایأة ــنیوتعا)، وBerytechك (ــة بیریتــمؤسس)، وRMFض (وــھ معــینیرة ــمؤسسوي ــإلنمائة ادــلمتحا
)DOT LEBANON(لمراألھلیة لمتابعة قضایا اة ــللجن، وا) أةCFUWI( : 

 
 

معاییر الجدارة:
• سیدات األعمال اللبنانّیات اللواتي لدیھّن  أعمال تجاریة ألكثر من عامین؛ (یجب أن تقود النساء أعمالھن أو أن یكون لدیھن على األقل غالبیة األسھم)؛ 

 ؛على األقل خالل العامین الماضیین سابقة،یجب تقدیم أدلة على عملیات • 
 ؛یجب تقدیم توفر المنتج (أو أكثر)• 
 ؛الموقع / المتجرمحل / ال وجودت یینبغي تثب• 
 ؛سنة 18أكثر من  الشركة المرأة التي أّسست یكون عمر یجب أن• 
 ؛القدرة على استخدام أجھزة الكمبیوترالمرأة التي أّسست الشركة یجب أن تمتلك • 
 ؛سجلةمُ أن تكون الشركة  لزاميإلمن غیر ال• 
 ؛تأثیر اجتماعي أو اقتصادي أو بیئي یكون للشركةیجب أن • 
 .أخرىمانحة مبادرات الدعم المالي من جھات من  مستفیدة تكون الشركة غیر نیجب أ• 

 سالسل القیمة للمشروع:
 والعسل. الصغیرة،المجترات  الفریكة، )،سالسل القیمة الزراعیة: األوریجانو (البریة والمزروعة• 
 .(ICT)وتكنولوجیا االتصاالت والمعلومات  المتجددة،والطاقة  الیدویة،سالسل القیمة غیر الزراعیة: الحرف • 

تفاصیل البرنامج: 
ستتاح الفرصة للشركات التي سوف یتم ّ اختیارھا حضور ورش العمل التدریبیة وجلسات التدریب والتوجیھ. كما ستتمكن الشركة المختارة من الحصول 
على منحة عینیة بناًء على احتیاجاتھا وتحدیاتھا. المواضیع التي ستتم ّ تغطیتھا في الجلسات ستكون حول فكرة األعمال والمنتجات والخدمات والتسویق 

والتمویل والجوانب القانونیة وما إلى ذلك. 

معیار االختیار: 
بناًء على تعبئة الطلب واالمتثال بمعاییر الجدارة اعاله، سیتم ّ اختیار الشركات الصغیرة والمتوسطة إلجراء تقییم أولي. ستسمح ھذه الخطوات للجنة 

التقییم باختیار الشركات الصغیرة والمتوسطة التي لدیھا القدرة على االستفادة من البرنامج. 

 سّریة. الكریم. تبقى اجوبتكِ من وقتِك  یقةدق 30الى  20تعبئة ھذه االستمارة یتطلب   .اھتماَمُكن بمشروع تمكین المرأة شاكرین

 :معلومات شخصیة ) أ
 :إسم .1

 الشھرة   إسم األب                        اإلسم                                   

  شمال لبنان   �       جبل لبنان�      محافظة      ال  العنوان       .2

قضاء  
قریة   

 18 < �    العمر .3
�  19-30
� 31-45

  � <45  



البرید االلكتروني:  .4

الھاتف :    جّوال :       .5
 :ھاتف األرضيرقم ال      

 لبنانیة �    الجنسیة: .6
أخرى , ما ھي  �   

 كیف َعْلمِت بمشروعنا؟ .7

 وموقعِك اإللكتروني: بمشروعكِ  ةموقع التواصل اإلجتماعي الخاصالیرجى إدخال  .8
Website links)(Social media/  

 :الصغیرة والمتوسطة معلومات عن شركتكِ  ) ب
 :اسم شركتكِ  .9

 عنوان الشركة: .10

 البرید اإللكتروني للشركة: .11
 ):رفِّ إذا توّ موقع الشركة ( .12
 تاریخ اإلطالق: .13
 لة؟سجّ ھل الشركة مُ  .14

 نعم 
 ال 
 قید اإلنتظار 

 ؟لتسجیل الشركة ینمتى تخطط قید اإلنتظار* إذا كانت    

 : (Company’s revenue streams)حّدیدھا؟ (Generating revenues) شركتكِ ل راداتاإلما ھي مصادر  .15

 :الشركة ملكیةال  .16
  لنساءمن ا٪ 100مملوكة بنسبة    ملكیة مشتركة 

 أنثى ٪:           الذكر ٪:



 ؟شركتكِ  تنتجالقطاع: في أي قطاع  .17
 Oregano)زوباع ( \ زعتر بري       �  زراعي . أ

 الفریكة  �   
 المجترات الصغیرة (ماغز, غنم,.....)  �   
 عسل  �   

 حرف الیدویة �      غیر زراعي . ب
 طاقة متجددة �

واالتصاالت تكنولوجیا المعلومات �  

 أو الُمنتجات التي تنتجھا شركتِك؟ \ما ھي الخدمات  .18

 مطلوبة؟ حلھا في السوق؟ لماذا المنتج / الخدمة الخاصة بكِ  ین. بمعنى آخر، ما المشكلة التي تحاولحّددي المشكلة بوضوح .19

 فیھ؟ ینإلى القطاع الذي تعملشركتِك ما ھو االبتكار الذي تجلبھ  .20

 ؟األثر االجتماعي على فیھ (مباشر أو غیر مباشر) وما ھي رؤیتكِ  ینللمجتمع الذي تعمل شركتكِ  ما الفوائد االجتماعیة التي تجلبھا .21

 )؟، تصدیرعمیلللموقع  عبر؟ (عبر اإلنترنت، في المتجر، / خدماتكِ  منتجاتكِ  ینأین تبیع .22

 لین عملِك؟موّ أو كیف تُ  لتيموّ كیف  .23
 قرض 
 شخصي أو مدخرات دخل 
  ّةمنحة من منظمة غیر حكومیة أخرى / منظمة غیر ربحی 
 مؤسسة مالیة 
 مستثمرون 



 أخرى حّددي 

 في المنطقة؟ لشركتكِ كم عدد الشركات األخرى المشابھة  .24
 ) 0ال شيء( 
 ) 3-1قلیل( 
 ) 4كثیر(+ 

 ؟منافسیكِ بمن تلك الخاصة  / خدمتكِ  ز منتجكِ ما الذي یمیّ  .25

 التي حققتھا في العام الماضي؟ Turnover)( ما مقدار المبیعات .26

 ري كل ما ینطبق.اختللتوسع؟ إ التي تواجھینھا ما ھي العقبات .27

 الحصول على االئتمان أو التمویل 
  عن السوق المعنيالنقص في المعلومات 
 المنافسة في السوق 
 نقص الموارد البشریة 
 المرعّیة االجراء القانون واألنظمة 
 قلة الخبرة 
 حّددي  أخرى 

 داخل شركتِك. تحسین /لتطویرل احتمالت 3-2ري ااخت .28
 تسویق 
  التواصل االجتماعي مواقعوجود 
 خدمات مالیة 
 إدارة / قیادة 
 الموارد البشریة 
  ّيدأخرى حد  

 ؟شركتكِ  ؟ أین ترینع الخاصة بكِ یللسنوات الثالث القادمة. ما ھي خطط التنفیذ / التوس مستقبليتصور مع  خطة عملكِ  يناقش .29



 نظرة عامة على اإلدارة والتوظیف: ) ت
 أو فریق إدارة؟مجلس إدارة للشركة  ھل .30

 نعم 
 ال 

 .مھامھم باختصار يففكم عدد األعضاء الذین یشكلون مجلس اإلدارة / فریق اإلدارة؟ صِّ  بنعم،إذا كانت اإلجابة  .31

 .ھنصفي باختصار مھامكم عدد النساء في مجلس اإلدارة / فریق اإلدارة؟  .32

 الحالیین:عدد الموظفین مجموع  .33
  العامالتعدد النساء: 
 عدد الرجال العاملین: 

 كل ما ینطبق: رياإخت: العملدوام نوع  .34
 دوام كامل 
 دوام جزئي 
  ّمستقلأو  أجر بالساعة / یومي 

 معلومة اضافیة: ) ث
 أنواع التدریبات التي حضرتھا حتى اآلن؟؟ إذا كانت اإلجابة بنعم، ما في السابقلبناء القدرات  ةأي مبادر في أو شاركتِ  ھل تلقیتِ  .35

؟ منھُ  وماذا تتوقعین المشاركة اإلقتصادیة للمرأة :مشروعقررِت المشاركة في ھذا  . لماذا .36

 ومساعدتِك. الرشادكِ  جاھزاً  فریقنا وسیكون معنا تواصلال یشرفنا تعلیق أو إستفسار أي وجود حال في
 وشكراً  

  Bldg. | Office #24 

 

   wep@rmf.org.lb | 543511 3  ۹٦۱+ | + ۹٦۱ 70181051+  |  ۹٦۱ ۷۸ ۸۸۸۲٥٤ الـمـكـتـــب  

 |  أوتـسـتــــراد غـزیـــر  |  جـونـیـــة  |  لـبـنــان  ۲٤مـكـتــــب #بـنـایــــة مــنســــى  |  


	Text1: 
	Text2: 
	Text3: 
	Check Box4: Off
	Check Box5: Off
	Text6: 
	Text7: 
	Check Box8: Off
	Check Box9: Off
	Check Box10: Off
	Check Box11: Off
	Text12: 
	Text13: 
	Text14: 
	Text15: 
	Check Box16: Off
	Check Box17: Off
	Text18: 
	Text19: 
	Text20: 
	Text21: 
	Text22: 
	Text23: 
	Text24: 
	Text25: 
	Text26: 
	Text27: 
	Text29: 
	Text30: 
	Text31: 
	Text32: 
	Text33: 
	Text34: 
	Text35: 
	Text36: 
	Check Box37: Off
	Check Box38: Off
	Check Box39: Off
	Text40: 
	Text41: 
	Text42: 
	Text43: 
	Text44: 
	Text45: 
	Text46: 
	Check Box47: Off
	Check Box48: Off
	Text49: 
	Text50: 
	Check Box51: Off
	Check Box52: Off
	Check Box53: Off
	Check Box54: Off
	Check Box55: Off
	Check Box56: Off
	Check Box57: Off
	Text58: 
	Text59: 
	Text60: 
	Text61: 
	Text62: 
	Text63: 
	Text64: 
	Text65: 
	Text66: 
	Text67: 
	Text68: 
	Text69: 
	Text70: 
	Text71: 
	Text73: 
	Text74: 
	Text75: 
	Text76: 
	Text77: 
	Text78: 
	Text79: 
	Text80: 
	Text81: 
	Text82: 
	Text83: 
	Text84: 
	Check Box85: Off
	Check Box86: Off
	Check Box87: Off
	Check Box88: Off
	Check Box89: Off
	Check Box90: Off
	Text91: 
	Text92: 
	Check Box93: Off
	Check Box94: Off
	Check Box95: Off
	Text96: 
	Text97: 
	Text98: 
	Text99: 
	Text100: 
	Text101: 
	Text102: 
	Check Box103: Off
	Check Box104: Off
	Check Box105: Off
	Check Box106: Off
	Check Box107: Off
	Check Box108: Off
	Check Box109: Off
	Text110: 
	Text111: 
	Check Box112: Off
	Check Box113: Off
	Check Box114: Off
	Check Box115: Off
	Check Box116: Off
	Check Box117: Off
	Text118: 
	Text119: 
	Text120: 
	Text122: 
	Text123: 
	Text124: 
	Text125: 
	Text126: 
	Text127: 
	Check Box128: Off
	Check Box129: Off
	Text130: 
	Text131: 
	Text132: 
	Text133: 
	Text134: 
	Text135: 
	Text136: 
	Text137: 
	Text138: 
	Text139: 
	Check Box140: Off
	Check Box141: Off
	Text142: 
	Text143: 
	Check Box144: Off
	Check Box145: Off
	Check Box146: Off
	Text147: 
	Text148: 
	Text149: 
	Text151: 
	Text152: 
	Text153: 
	Text154: 
	Text155: 
	Text156: 
	Text157: 


