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اأ  ف�������ري�������ق ال�����ت�����خ�����ط�����ي�����ط

املع�����ل���������وم��������������������ات اأ  اإدارة 

اأ  ال�������ص���خ�������ص���ي���ة امل����ط����ل����وب����ة

ج  م����ل����خ���������س اخل����������ط����������وات

ج  امل����������ن����������اف���������������������ص����������ون

ج  املـــــــهـــــــارات الأ�ــــســــا�ــــســــيــــة

ــة ــ ــي ــ ــس ــ ــا� ــ ــس ــ ب  املــــكــــونــــات الأ�

ب  ال�������������������زب�������������������ائ�������������������ن

ب  مل������������اذا ال�����ع�����م�����ل احل������������ر

فهم اخلطة

جمع املعلومات

 طرق التحليل

الفكرة

 تطوير املنتج

 الهوية

د  ال������ف������وائ������د واحل����������������دود

د  ك��������ف��������اءت��������ك اأن��������������������ت

العملد  ق�������ائ�������م�������ة ال������������ب������������دء

 احلر

1

 اأ�سا�سات اخلطة

اأمور قانونية

املواقع امل�صاندة قائمة الأعذار

مفاهيم اأ�صا�صيةاأنت والعمل احلر

اأري�����������د م��������اذا  اأع���������رف  اأ  ل 

ج  ع��������دم ت�����وف�����ر ال�������وق�������ت

ب  اأخ�������ص�����������ى امل����خ����اط��������������رة

د  ع����������دم ت�������وف�������ر امل���������������ال

اأ  م�������ص���ط���ل���ح���ات وت�����ع�����اري�����ف

ج  اأخ����الق����ي����ات ال���ع���م���ل احل������ر

ب  اخل������ط������وات ال����رئ����ي���������ص����ة

د  اأن�����������������واع امل���������������ص�������اري�������ع

والتخ�ص�صي التقني  اأ  البحث 

ج  اإعـــــــــــــــــــــداد اخلـــــــــطـــــــــط

ب  اجلـــــــهـــــــات املــــــ�ــــــســــــانــــــدة

د  ال����ه����وي����ة وال����ت���������ص����ام����ي����م

ــم ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــس اأ  ال�

Slogan ال�صع������ار اللف��ظ����������ي       
ج

Logo  ال�ص�������������ع����������������������������ار       
ب

Domain ال�ســـم اللكتـــــروين       
د

اأ  ف��ك��������������������رة امل�����ص��������������������روع

  )USP( التــــــفــــــــــــــــــــــــــرد       
ج

ب  الإب�������������������������������������������������������داع

Franchise  ح�ق المت���ي���از     
د

اأ  ال���������ص����ك����ل ال�������ق�������ان�������وين

ج  امل�������������������ح�������������������ام�������������������ي

ب  امل����ل����ك����ي����ة ال������ف������ك������ري������ة

د  ال���راخ���ي�������س وال�������ص���رائ���ب

اأ  ت�������ط�������وي�������ر ال��������ع��������م��������ل

ج  اخ��������ر من����������وذج ع����م����ل����ك

ب  امل�������ن�������ت�������ج اجل�����������دي�����������د

امل�ن�����������������ت��������������������������ج د  اإدارة 

SWOT  اأ

G.E.Matrix  ج

Benchmarking  ب

Strategies  د

  Mission ـــــة  ــالـــ ـــ ـــ ـــ ـــ الــر�ــســـ اأ 

  KPI’S ــــــــــــــرات  ــــ ــــ ــــ املـــوؤ�ـــسـ  
ج

  Vision ــة  ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــروؤيـــ الـــ  
ب

  SMART الأه���داف الذكي�����ة 
د

اأ  امل�������زي�������ج ال����ت���������ص����وي����ق����ي

ج  ال������روي������ج الل��������ك��������روين

ب  ال�������روي�������ج ال����ت����ق����ل����ي����دي

د  ال���ع���ائ���د ع���ل���ى ال���ت�������ص���وي���ق

الت�صعري املقر

الزبونالرويج

اأ  الخــــــــــــــــــتــــــــــــــــــيــــــــــــــــــار

ج  امل�������وق�������ع الل����������ك����������روين

ب  ق��������ن��������وات ال��������ت��������وزي��������ع

د  جت�������ه�������ي�������زات امل����������ك����������ان

اأ  م����������ن ه����������و زب������������ون������������ك

ج  اإدارة عالق����������ات الزب���������ائ��ن

ب  م���������اذا ي�����ري�����د ال�������زي�������ون

د  الح����ت����ف����اظ ب����ال����زب����ائ����ن

اأ  ح�����������ص�����اب ال�����ت�����ك�����ال�����ي�����ف

ج  ا���ص��رات��ي��ج��ي��ات ال��ت�����ص��ع��ري

ب  ت����ق����دي����ر الإي���������������������رادات

د  اح�����ص��ب ال��ت��خ��ف��ي�����ص��ات ���ص��ح

التاأ�سي�س

 التخطيط

 الت�صويق
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اأ  اإدارة الت������ق����������ن����������ي����������������������ة

ج  ��������ص�������ب�������ط اجل����������������������������ودة

ب  ��������ص�������ب�������ط اخل��������������دم��������������ة
خطةالعملاخلدمة واجلودة

اخلطةالت�صغيلية

د   ال������ن�������������ص��������������������اب���������������������������ون

النطالق الأداء اأ  م������������وؤ�ص������������������������������رات 

ج  ال�����و������ص�����ائ�����ل واجل������������������داول

امل������ت������وازن الأداء  ب  ب���ط���اق���ات 

د  م��������راج��������ع��������ة اخل����������ط����������ة

اأ  من��������اذج م�����ن خ����ط����ة ال����ع����م����ل

ج  ك�����ت�����اب�����ة خ�����ط�����ة ال�����ع�����م�����ل

ب  جت���م���ي���ع اأ�����ص����ا�����ص����ات اخل����ط����ة

د  احل���������ص����ول ع���ل���ى ال����ت����م����وي����ل

اأ   ال��ن��م��اذج وال��ق��وائ��م الإداري�������ة

ج  ي����������������وم الف������������ت������������ت������������اح

ب   ال���ن���م���اذج وال���ق���وائ���م امل���ال���ي���ة

د  الح�����ت�����ي�����اط م�����ن ال����ف���������ص����ل

اأ  ق�����ائ�����م�����ة امل�������������ص������اري������ف

اأ  م�����������ص�����ادر راأ������������س امل�����������ال

اأ  م�����������������ص��������ط��������ل��������ح��������ات

ج  امل���������ص����ري����ات وامل��������خ��������ازن

ج  ق�������واع�������د الق����������را�����������س

ال����ع����م����ل ف�����ري�����ق  ج  اإدارة 

ب  ن�����������ص�����ب امل���������������ص�������اري�������ف

ب  ت�������ص���غ���ري راأ�������������س امل������������ال

ال��ب�����ص��ري��ة امل�������وارد  ب  اإدارة 

اإدارة امل�صاريف

  املال الأ�صا�صي

 تنمية الإيرادات

  امل�ساندة املالية

الوثائق املالية

   ال�ص��راكة

د  ال�������������������ت�������������������اأم�������������������ن

د  ن�������������ص������ائ������ح م��������ال��������ي��������ة

د  الق������ي�������������������������ادة  اأم الإدارة

التحليالت واملوؤ�صرات

  امليزانية املبدئية

 اإدارة املوظفني

 مبادئ

التوظيف والتعاقد

الهيكل وال�صالحيات

اأ  ق�������واع�������د ال�����ت�����وظ�����ي�����ف

ج  ف���ن امل���ق���اب���الت ال�����ص��خ�����ص��ي��ة

ب  الخــــــــــــــــــتــــــــــــــــــيــــــــــــــــــار

د  ال���ت���ع���اق���دات اخل����ارج����ي����ة

اأ  اأن�������������������واع ال������ه������ي������اك������ل

ج  اإدارة املـــــــــواهــــــــــــــــــــــــــــــــب

ب  ال���ت���و����ص���ي���ف ال����وظ����ي����ف����ي

د  ال������ق������ي������ادة ال�����ظ�����رف�����ي�����ة

اأ   احل�����ق�����وق وال������واج������ب������ات

ج  ال���ت���ح���ف���ي���ز وامل������ك������اف������اآت

ب  ال�����������ت�����������ق�����������ي�����������ي�����������م

د  الــــــــــــــــــتــــــــــــــــــدريــــــــــــــــــب

اأ  ف����ه����م ال�������ص���������������راك���������������ة

ج  اإدارة ال�ص������������رك���������������������������اء

ب  ن�������ص���ب ال�������ص���������������راك���������������ة

د  رات������������ب������������ك اأن������������������������ت

اأ  ح����ا�����ص����ن����ات الأع���������م���������ال

ج  ال���������ص����رك����ات وال�����ب�����ن�����وك

ب  ج����ه����ات دع������م امل���������ص����اري����ع

Crowd funding  التمويل اجلماعي     
د

اأ  امل�������ص���اري���ف ال��ت�����ص��غ��ي��ل��ي��ة

ج  الإيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرادات

اخل��دم��ة اأو  الإن���ت���اج  ب  تكلفة 

د  اإع�����داد امل��ي��زان��ي��ة امل��ب��دئ��ي��ة

Budget   اأ     امليزاني��ة التقديري��ة

ج  ق���ائ���م���ة ال����ت����دف����ق امل��������ايل

ب  ح�����ص��اب الأرب�����اح واخل�����ص��ائ��ر

د  ال�����ت�����ق�����ري�����ر ال�����������ص�����ن�����وي

اأ  ال�����زب�����ائ�����ن امل�����ر������ص�����ح�����ون

ج  اإق���������ن���������اع ال��������زب��������ائ��������ن

ب  حت�����ل�����ي�����ل ال���������زب���������ائ���������ن

د  ال�����ب�����ي�����ع الإل�����������ك�����������روين

اأ  م�����وؤ���ص��������������رات ال�������ص���ي���ول���ة

ج  م�����وؤ���ص��������������رات  ال���ص��ت��ث��م��ار

ب  م�������وؤ����ص�������������������رات ال����ك����ف����اءة

د  م��وؤ���ص�����������������رات ال��رب��ح��ي�����������ة

 املوارد

الب�صرية
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 راأ�س املال

 اإدارة املال

النطالق
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   امل�صروعات ال�صغرية واملتو�صطة   
منوذج الت�صجيل

gulf_innovation @gulf_innovation gulf-innovation g.innovation gulfinnovation1

Head Office State of Kuwait
Tel.:  (965)   22404883
Fax:  (965)   22404852

State of Qatar
Tel.:  (974)   44660526
Fax:  (974)   44821787

Sultanate of Oman
Tel.:  (968) 91770559

info@gulfinnovation.com gulfinnovation.com(965) 98853311

بيانات اجلهة :

ا�سم اجلهة: 

ا�صم ال�صخ�س امل�صوؤول: 

امل�صمى الوظيفي: 

الهاتف:  

الربيد الإلكروين: 

بيانات امل�صارك )1(:

ال�سم: 

امل�صمى الوظيفي: 

الهاتف:  

الربيد الإلكروين: 

بيانات امل�صارك )2(:

ال�سم: 

امل�صمى الوظيفي: 

الهاتف:  

الربيد الإلكروين: 

بيانات امل�صارك )3(:

ال�سم: 

امل�صمى الوظيفي: 

الهاتف:  

الربيد الإلكروين: 

التكلفة والت�صجيل :

�صعر الربنامج  1950 $ اأو 590 د.ك )�صاملة املادة، �صهادة ح�صور الربنامج وال�صيافة يوميًا(

اخل�صومات :

1750 $  اأو  530 د.كعند الت�صجيل املبكر قبل 4 فرباير 102018%خ�������ص���م ال���ت�������ص���ج���ي���ل امل���ب���ك���ر

خ�صم املجموعات

1660 $  اأو  500 د.كلكل م�صارك15%3 م�صاركن

1560 $  اأو  470 د.كلكل م�صارك اأو م�صارك خام�س جماين20%4 م�صاركن

1460 $  اأو  440 د.كلكل م�صارك اأو م�صارك جماين لكل اأربع م�صاركن 25%5 م�صاركن اأو اأكرث

الدفع :

Gulf  Innovation Company :اإ�صدار �صيك اأوحتويل بنكي با�صم

الدفع  طريقة 

ب����ال����دي����ن����ار 

الــــكــــويــــتــــي

IBAN )KW56KFHO0000000000011010195808(

Kuwait Finance House - H.O. Branch - Kuwait
Swift Code: KFHOKWKW

الدفع  طريقة 

بـــــــالـــــــدولر 

الأم����ري����ك����ي

IBAN (KW58KFHO0000000000091010158908)
Kuwait Finance House - AL-Fiha Branch - Kuwait
Swift Code: KFHOKWKW

الدفع الإلكروين:

تفا�صيل امل�صاركة:

  وقت انعقاد الربنامج : 9:00 �صباحًا - 3:00 ظهراً   لغة الربنامج : اللغة العربية 

  مكان انعقاد الربنامج : الكويت     تاريخ انعقاد الربنامج : 4 - 8 مار�س  2018

�صروط الت�صجيل :

   برجاء اأن يكون الت�صجيل على النموذج املعتمد وموقع 

من ال�صخ�س امل�صوؤول

   الإلغاء يكون بكتاب خطي ولي�س �صفهيًا

   يف حال��ة الإلغ��اء بعد ا�ص��تالم النم��وذج تدفع اجلهة 

500 $  ر�صوم اإدارية

   يف حالة الغياب تدفع قيمة الر�صوم كاملة

املوافقة على الت�صجيل:

اأوافق اأنا ال�صخ�س امل�صوؤول على امل�صاركة يف الربنامج املدون 

اأعاله وقد اطلع����ت على كافة �صروط الت�صجيل والإلغاء

التوقيع:


