
 مشروع المشاركة اإلقتصادیة للمرأة

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

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

 :معاییر الجدارة
 ؛)یجب أن تقود النساء أعمالھن أو أن یكون لدیھن على األقل غالبیة األسھم( عامین؛أعمال تجاریة ألكثر من  اللواتي لدیھنّ  البنانّیاتاألعمال  سیدات• 
 ؛على األقل خالل العامین الماضیین سابقة،یجب تقدیم أدلة على عملیات • 
 ؛یجب تقدیم توفر المنتج (أو أكثر)• 
 ؛الموقع / المتجرمحل / ال وجودت یینبغي تثب• 
 ؛سنة ۱۸أكثر 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• 
من النساء ، حیث غالبیة  اتالجنسین (حیث المستفیداواة بین والشركات التي تدعم المس ؛تأثیر اجتماعي أو اقتصادي أو بیئي یكون للشركةیجب أن • 

 أعضاء الفریق من النساء)
 .أخرىمانحة مبادرات الدعم المالي من جھات من  مستفیدة تكون الشركة غیر نیجب أ• 

 سالسل القیمة للمشروع:
 لعسل.وا 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 الناشئة التي سوف یتم ّ اختیارھا حضور ورش العمل التدریبیة وجلسات التدریب والتوجیھ. كما ستتمكن الشركة المختارة من 
الحصول على عینیة نقدیة 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 الناشئة إلجراء تقییم أولي. ستسمح ھذه الخطوات للجنة التقییم باختیار 

الشركات الناشئة التي لدیھا القدرة على االستفادة من البرنامج. 

 سّریة. من وقتِك الكریم. تبقى اجوبتكِ  یقةدق ۳۰الى  ۲۰تعبئة ھذه االستمارة یتطلب   .اھتماَمُكن بمشروع تمكین المرأة شاكرین

 :معلومات شخصیة ) أ
 :إسم .۱

 الشھرة   إسم األب  اإلسم             

  شمال لبنان   �       جبل لبنان�      محافظة      ال  العنوان       .۲

قضاء  
قریة   

 ۱۸ < �    العمر .۳
      �  ۱۹-۳۰ 
  � ۳۱-٤٥ 
  � <٤٥   



البرید االلكتروني:  .٤

الھاتف :    جّوال :       .٥
 :ھاتف األرضيرقم ال      

  لبنانیة �    الجنسیة: .٦
أخرى , ما ھي  �       

 كیف َعْلمِت بمشروعنا؟ .۷

 وموقعِك اإللكتروني: بمشروعكِ  ةموقع التواصل اإلجتماعي الخاصالیرجى إدخال  .۸
Website links)(Social media/  

 :الناشئة معلومات عن شركتكِ  ) ب
 :(إذا تّوفِّر)الناشئة  اسم شركتكِ  .۹

 )أقصى كحد كلمةً  ۱۰۰( سطور بضعة في سیرتكِ  ِصفي .۱۰

 القطاع: في أي قطاع تنتج شركتِك؟ .۱۱
 Oregano)زوباع ( \زعتر بري              �  زراعي . أ

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

 حرف الیدویة  �غیر زراعي       . ب
 طاقة متجددة �

لومات واالتصاالت تكنولوجیا المع�  
 :الناشئة شركتكِ  عن ثيتحدّ  .۱۲



 الفكرة مرحلة لوصف األفضل اإلجابة اختاري  لمشروعكِ  اطالقكِ  مراحل .۱۳
 ؟مشروعكِ  في بدأت خاللھا من التي الفكرة ھي ما .۱۳.۱

 فكرة/  مفھوم •

 البحوث بعض إجراء مع فكرة/  مفھوم •

 ) اإلیراداتمن  األدنى الحدولو األقل أو  حتى( اإلیرادات القلیل من مع مشروع •

 أخرى حّددي •

 :لألنشطة وصًفا فقدم ، بالفعل التشغیل قید الناشئة شركتك كانت إذا .۱۳.۲

 كم عدد الشركات األخرى المشابھة لشركتِك في المنطقة؟ - أ
 ) ۰ال شيء( 
 ) ۳-۱قلیل( 
 ) ٤كثیر(+ 

 أو كیف ُتمّولین عملِك؟ مّولتيكیف  - ب
 قرض 
 دخل شخصي أو مدخرات 
 منحة من منظمة غیر حكومیة أخرى / منظمة غیر ربحّیة 
 مؤسسة مالیة 
 مستثمرون 
 أخرى حّددي 

 . بمعنى آخر، ما المشكلة التي تحاولین حلھا في السوق؟ لماذا المنتج / الخدمة الخاصة بِك مطلوبة؟حّددي المشكلة بوضوح .۱٤

 الذي تجلبھ شركتِك إلى القطاع الذي تعملین فیھ؟ما ھو االبتكار  .۱٥

 للمجتمع الذي تعملین فیھ (مباشر أو غیر مباشر) وما ھي رؤیتِك على األثر االجتماعي؟ شركتكِ  ما الفوائد االجتماعیة التي تجلبھا .۱٦



 الفریق أعضاء  .۱۷
 الفریق أعضاء عدد .۱۷.۱

 النساء عدد 
 الرجال عدد 

 مھامھم .۱۷.۲

 : (Company’s revenue streams)حّدیدھا؟ (Generating revenues) شركتكِ ل راداتما ھي مصادر اإل .۱۸

 ؟ إذا كانت اإلجابة بنعم، ما أنواع التدریبات التي حضرتھا حتى اآلن؟ في السابقلبناء القدرات  ةفي أي مبادر ھل تلقیِت أو شاركتِ   .۱۹

 لمشروع؟ل ینھاتحتاجھ قد الذي الدعم وما ، معالجتھا تنوین وكیف حالًیا ھاینتواجھ التي التحدیات أكبر بعض ھي ما .۲۰

 احتمالت لتحسین /لتطویر داخل شركتِك. ۳-۲اختاري  .۲۱
 تسویق 
 وجود مواقع التواصل االجتماعي 
 خدمات مالیة 
 إدارة / قیادة 
 الموارد البشریة 
  أخرى حّددي 

 لشركتك؟ الرؤیة ھي ما سنوات؟ ۳ في عملك ترى أین .۲۲



؟ منھُ  وماذا تتوقعین المشاركة اإلقتصادیة للمرأة :مشروعقررِت المشاركة في ھذا  لماذا .۲۳

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

  Bldg. | Office #۲٤ 

 

   wep@rmf.org.lb | ٥٤۳٥۱۱ ۳  ۹٦۱+ | + ۹٦۱ ۷۰۱۸۱۰٥۱+  |  ۹٦۱ ۷۸ ۸۸۸۲٥٤ الـمـكـتـــب  

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