
 

 
 
 
 

‘ NAZART VISION ‘ 
  ' ابـدأ مشـروعك  '

balance . time . family . creativity . independence    

 
 

       هل ترغب أن تكون مستقال
        هل لدیك فكرة إلقامة مصلحة اقتصادیة وبحاجة الى استشارة, توجیه, مرافقة أو تمویل

 
  مرسم الیاس عاقله بمشاركة مركز معوف الناصرة ندعوكم لالنضمام الى برنامج "ابدأ

  مشروعك"(יוזמים עסק) الممول من قبل وزارة االقتصاد
 
 
 
 
 



 ستحصل على رزمة خدمات متكاملة تشمل:
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 • دورة ممیزة في موضوع المبادرة االقتصادیة وطرق إدارة المصلحة االقتصادیة الناجحة تتكون الدورة من
 12 لقاء (56 ساعة أكادیمیة) لقاء في االسبوع, وتكلفتها 336 شیكل للمشترك فقط  .

 • فحص الجدوى االقتصادیة لمشروعك االقتصادي وتزویدك باالستشارة االلزمة والمرافقة المهنیة إلى حیز
 التنفیذ .

 • تحضیر خطة عمل لبناء المشروع .
 • المساعدة في الحصول على تمویل (قروض) من إحدى الصنادیق المخصصة لهذا الغرض .

 
 

 برنامج مرافقة وارشاد للمبادرین من الفكرة وحتى أقامة املصلحة
 لقاءلقاء تحلیلتحلیل تجاريتجاري – الستكشافالستكشاف  وفحصوفحص اواويليل لفكرةلفكرة ااململرشرشوعوع●
 دورةدورة يفيف ااململبادرةبادرة االقتصادیةاالقتصادیة- دورةدورة شاملةشاملة إلقامةإلقامة وإدارةوإدارة مصلحةمصلحة تجاریةتجاریة ناجحةناجحة●
 استشارةاستشارة اقتصادیةاقتصادیة- مرافقةمرافقة ومتابعةومتابعة بإقامةبإقامة ااململصلحةصلحة●
 تمویلتمویل وقروضوقروض – استشارةاستشارة ومرافقةومرافقة فعلیةفعلیة يفيف الحصولالحصول ععىلىل التمویلالتمویل االواالويليل إلقامةإلقامة ااململصلحةصلحة التجاریةالتجاریة●

 بتمویل ورقابة وكالة املصالح الصغیرة واملتوسطة يف وزارة االقتصاد والصناعة
 

 



     

 

 ماذا ستتعلم في اللقاءات
 لقاءلقاء 1 تعارف، بناء اتفاقیة للمجموعة ومالئمة توقعات المبادرة ومعناها، اعتبارات في اختیار فكرة لمصلحة

 تحدید الفكرة االقتصادیة (فكرة المصلحة)

  لقاءلقاء 2 الخطة االقتصادیة كخطة عمل وخطوات أولیة في تحضیرها

 لقاءلقاء 3 تأسیس الجاهزیة لنجاح اقتصادي: مهارات الحزم, استعمال قدراتي الذاتیة، تحضیر المكان والزمان

 لمصلحتي

   لقاءلقاء 4 المصروفات الثابتة والمتغیرة في مصلحتك

 لقاءلقاء 5 مدخل في التسویق: تحدید المنتوج الخاص أو الخدمة الخاصة بي وصف الزبائن، تحدید السوق،

 منافسین

   لقاءلقاء 6 أسس في بناء الخطة التسویقیة لقاء

 لقاءلقاء 7 تحدید سعر منتوجك أو خدمتك

   لقاءلقاء 8 مدخوالت مقابل ارباح: ما هي مدخوالتك؟ ما هي أرباحك؟

 لقاءلقاء 9 نقطة التوازن السیولة النقدیة كأداة عمل

   لقاءلقاء 10 قنوات التسویق والدعایة للمصلحة الصغیرة ومالئمتها للخطة التسویقیة.

  لقاءلقاء 11 العالقة مع مؤسسات: ضریبة الدخل, ضریبة القیمة اإلضافیة التأمین الوطني والبنوك

  لقاءلقاء 12 انهاء الخطط االقتصادیة وعرضها امام المشاركات والموجهات تلخیص وتقییم

 

 

 لالستفسار والتسجیل
elias-naz-art@hotmail.com I 0547748307 
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