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CONCEPT NOTE

مذكرة عمل

Date

التاريخ
/

/

Company Information/ project

 المشروع/ معلومات الشركة

Company or Project Name

اسم الشركة أو المشروع

Sector

القطاع

Offered Services / Products

المنتجات و الخدمات المطروحة

Number of Years in Business

عدد سنوات العمل

Number of Qatari Partners

عدد الشركاء القطريين

Qatari Partners Ownership Percentage

نسبة ملكية الشركاء القطريين
مرحلة الفكرة
Idea Stage

Current company status

مشروع صغير
Start-Up

مشروع قائم
Established

Expected Value in QAR

وضع الشركة الحالي
القيمة المتوقعة بالريال القطري

Location in Qatar

الموقع داخل قطر

Company buildings (Owned/Leased)

) المستأجرة/ مباني الشركة (المملوكة

Buildings Rent in QAR

إيجار المباني بالريال القطري
نعم
Yes

Land attained

ال
No

استخدام األراضي
)ًعدد الموظفين (تقريبا

Number of Employees (Approximately)

)ًرواتب الموظفين الشهرية (تقريبا

Employees Monthly Salaries (Approximately)

Company or Project Summary

ملخص الشركة أو المشروع

What are the Products and Services offered?

ما هي الخدمات والمنتجات المقدمة؟

Who are your targeted clients? (Please Specify)

)ما هي فئة العمالء المستهدفة ؟ (يرجى التحديد

What are the Income / Revenue Streams?

 الدخل؟/ ماهي مصادر اإليرادات

Who is the Technical Expert / Operator?

من هو الخبير التقني؟

what is his/her status?

ما هو منصبه؟
شريك
Partner

موظف
Employee

شراكة عمل
Joint Venture

اتفاقية
Agreement
)أخرى (يرجى التحديد
Other (Please specify)

Educational Qualifications

المؤهالت التعليمية
شهادة مدرسية
School Degree

شهادة دبلوم
Diploma

شهادة باكلوريوس
Bachelor

نعم
Yes

ال
No

Do you have Experience in the same field?

هل لديك خبرة سابقة في نفس المجال ؟

How many Years of Experience do you have in the same field?
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 دكتوراة/ شهادة ماجستير
Masters / PhD

كم عدد سنوات الخبرة في نفس المجال ؟
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Value of Fixed Assets
Description

قيمة األصول الثابتة
Value (Approximately)

Quantity

الكمية

القيمة التقريبية

الوصف
 اآلالت/ المعدات

Machinery / Equipment
Buildings

المباني

Furniture

األثاث
المركبات

Vehicles

أجهزة حاسب آلي

Computers

أخرى

Other

Client Approval

موافقة العميل
Client Signature
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توقيع العميل
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