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 اضف صفحة اضافية في حالة االحتياج 

 خطة العمل 

  

  اسم المتقدم الثالثي: 

  تقديم: التاريخ 

  :  عنوان السكن

  المشروع: اسم

  : 1رقم الهاتف

  : 2رقم الهاتف 

  رقم البطاقة التموينية:  UNHCR/ رقم 

  العمر:                                                                     الجنس:

  )    ( ة والثروة الحيوانيةالزراع  ,)    لخدمة (  ,ا )      التصنيع (,  )     البيع بالتجزئة (  ة األعمال: ئف 

  (     ) بدء عمل  (     ) , نوع االعمال : (توسعة عمل 

  

(إدراج اسم فريق اإلدارة ومواقعهم ، إذا كانت شراكة يرجى تفسير  دور كل شريك.  عملك هو (ملكية فردية / أو شراكة)الهيكل القانوني: 
  ومسؤولياتهم. 

  

 االسم الكامل  المركز المسؤوليات 
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 اضف صفحة اضافية في حالة االحتياج 

 وصف المشروع: )1

 ما هو المنتج الذي سوف تقوم ببيعه او الخدمة التي سوف تقوم بتقديمها؟   .أ

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................  

 لماذا قمت باختيار هذا النوع من االعمال؟   .ب

..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................  

  او مواد الخام الخاصة بمشروعك؟  المواد االوليةمن اين سوف تقوم بشراء . ت

..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................  

  الخدمات؟ او تقديمأين ستقوم  ببيع المنتجات .  ث

..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................  

  ؟)ساعة االغالق فتح / ساعة ال(  التجاري اوقات فتح المشروع )2

..................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................  
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 اضف صفحة اضافية في حالة االحتياج 

 بسبب: أعتقد أن هذا العمل مربح )3

..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................  

 الزبائن على استعداد لشراء المنتجات او الخدمات لألسباب التالية : )4
   

  شرح: -أ. المكان وطريقة التسليم 

 .....................................................................................................
 .....................................................................................................

...................................................... ...............................................  
  

  :اشرح - واإلعالن الترويج طريقةب. 

 .....................................................................................................
 ........................................................................ .............................

 .....................................................................................................  
  

  :بشرح -القيمة المضافة للمنتج / الخدمة  ج. 
  

 .....................................................................................................
 .....................................................................................................

...................................................... ...............................................  
  

  شرح: –منافسة  األسعار د. 

 .....................................................................................................
 .....................................................................................................

...................................................... ...............................................  
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 اضف صفحة اضافية في حالة االحتياج 

 عدات:والم والسعر الموقع حيث من لعملي المنافسون )5
  

 .....................................................................................................
 .....................................................................................................

...................................................... ...............................................  
  

  أو التقني و الفني الدعم أو)  العراقي بالدينار المطلوب المبلغ ذكر يرجى( المالي الدعم مثال بنجاح؟ عملك خطة  تنفيذل تحتاج ماذا )6
 اإلضافيين  الموظفين

  

 .....................................................................................................
 .....................................................................................................

...................................................... ...............................................  
  

 حجم العمل:  )7

  الممتلكات ( أ )  المبلغ  (ب) المتطلبات المبلغ

قيمة الممتلكات     قرض  
  الثابتة 

الديون   
  التجارية 

  عمل في  النقد    

النفقات   
  المستحقة

  

  

  

  المخزون

  ديون الزبائن     اخرى  

مجموع  
  المتطلبات (ب) 

  

  

مجموع 
 الممتلكات (أ )

  

 القيمة الصافية      

  ب-أ
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 اضف صفحة اضافية في حالة االحتياج 

  ): بي الخاصة التكاليف ذلك في بما(  التكاليف إجمالي
 

  ): من ماله الخاص يغطيها مقدم الطلب التي التكاليف( تطوير االعمال/بدء العمل مشاريع  تكاليف
  

التكاليف التي يغطيها مقدم الطلب من ماله الخاص) ( تطوير االعمال/مشاريع بدء العمل   

 المادة  العدد  تكلفة الوحدة  التكلفة االجمالية

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

موع ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمج   
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 اضف صفحة اضافية في حالة االحتياج 

  

 DRC التكاليف و المواد التي تغطيها منظمة
  الدفعة االولى 

 في الدفعة االولى  DRCالتكاليف و المواد التي تغطيها منظمة 

 المادة  العدد  تكلفة الوحدة  التكلفة االجمالية

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

موع ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمج   
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 اضف صفحة اضافية في حالة االحتياج 

 

  الثانيةالدفعة  

 ثانية في الدفعة ال DRCالتكاليف و المواد التي تغطيها منظمة 

 المادة  العدد  تكلفة الوحدة  التكلفة االجمالية

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

موع ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمج   
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 اضف صفحة اضافية في حالة االحتياج 

  بيان الدخل / شهريا 

  
 

 المبيعات

 
 تكلفة البضائع

  
 الربح االجمالي

 
 مبيعات اخرى 

  
 الشهرية لمصاريفا

  

  

 
  الربح صافي 

 

  

 المثال سبيل المساعدة المطلوبة على نوع فما ، بنعم اإلجابة كانت إذا ل؟امعاال منحة عن النظر غضب إضافي دعم  أي إلى تحتاج هل )8
 ) محدًدا كن. (إلخ التدريب،/  التوجيه

  

..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................  
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 اضف صفحة اضافية في حالة االحتياج 

  

  

 توسيع  أو لبدء تجارية منحة) العراقي بالدينار القيمة(........................................................ على للحصول بطلب أتقدم أنا

  أداء على الثانية الدفعة تعتمد. متساويتين دفعتين على المنحة دفع  سيتم ، الموافقة بعد أنه أدرك. الصغير التجاري نشاطي نطاق

  جميع الحصول على عند إال  الثانية الدفعة صرف يتم لن. المنحة منتصف وتقييم العمل لخطة  وفقًا والتنفيذ والمطابقة ، عملي

  قدر الدقة توخي يرجى. أعاله الثانية والدفعة األول القسط جدولي في المدرجة البضائع لشراء منها والتحقق األصلية اإليصاالت

  .والثانية  األولى الدفعة في  تغطيها التي التكاليف كتابة عند اإلمكان

  

  

  : وجد  إن ، )العراقي بالدينار(  مقدار المبلغ و المستفيد مساهمة وضح

                                                                                                         .  

  

  

  

  

  اسم المتقدم والتوقيع:             

  

  التاريخ: 

 

  


