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 يرفق بهذا النموذج:

 ه الورقة ذيقدم من خالل هاملشروع: االقتصادية لحامل  سياسةتوجيه استراتيجي تتطرق باستفاضة إلى ال ورقة

تحليل املالي لتقييم الجدوى التجارية الكذا و  يةاالقتصاد اتهتحليل اقتصادي لتقييم املشروع على أساس كل تأثير 

 . لمشروعل لحاملةا ؤسسةللمشروع، من وجهة نظر امل

 ه الورقة عرض بجميع العناصر ذيقدم من خالل هتقديرية للمشروع: ورقة تفصيلية توضح التكلفة املالية ال

بطريق تفصيلية. كما يجب تفصيل مقدار نفقات التشغيل التقديرية وشرح املشكلة لالستثمارات املالية 

حامل املشروع كذاك تقديم نبذة عن رئتيه املستقبلية في منهجيات تقدير املعتمدة في الحساب. يستوجب على 

 .على الكلف والجدول الزمني ث البعدين السيطرةمن حي املشروعدارة كيفية إ

 أن األموال املخصصة لتمويل جميع  تيثبما ه الورقة ذيقدم من خالل ه :خطة التمويل ورقة تفصيلية توضح

ا من مالك )ت تهاتم تحديدها وتعبئ قدعناصر التكلفة اإلجمالية التقديرية للمشروع  املشروع، مويل ذاتي مقّدم كليًّ

، إذا لزم األمر، الشروط الالزمة توضيحمع (. التقديرية التدفق النقدياملساهمين،  جاري  حساب بنكي،تميل 

 املساهمين(. جاري  ولديون املساهمين )حساب للديون املصرفية

  املالية  ا األداءفرضيات السوق املعتمدة وكذ: تقديم املشروعخطة /عمالأل اخطة  فرضياتل لعرض تقديميورقة

االقتصادية والسياسية ، املاليةللمخاطر  استباقي . تقديم تصور حد أدنى لضمان استمرارية املشروعاملطلوب ك

 .تؤثر على استمرارية املشروع قداملحتملة والتي 

  على برنامج إكسيل مشروع على مدى خمس سنوات" مالية للةعمل "ديناميكيخطة «EXECL» . 

  تحليل نقاط القوة والضعف والفرص واملخاطر/  باملشروععن تحليل للمخاطر المرتبطة ورقة تفصيلية 

"SWOT(.االحتمالية واألثر) املخاطر هذه وصف وتقييم، ": الهدف من خالل الورقة هو تعريف 



متواجدة مسبقا وتزاول نشاطا أو عدة نشاطات مختلفة عن النشاط موضوع  الحاملة للمشروعالشركة ما إذا كانت في حال 

 كذاك: ذا النموذجيرفق بهالترخيص، 

 تقديم طلب للحصول على ترخيص ختاري تسبقالتي للسنوات الثالث األخيرة  القوائم املالية. 

 ،حسابات الشركة  والتي تخص صادرة عن مراجع الحسابات الخارجيال جميع تقارير وتنبيهات، إذا وجدت

 .مسك الدفاتر في السنوات الثالث املاضية طريقةوال

 يرجع تاريخه إلى أقل من شهر واحد من تاريخ تقديم الطلب التجاري  نموذج مستخرج السجل. 

   للسنوات الثالث األخيرة تحليل رقم املعامالت حسب االنشطةمع  ل لألنشطة الفعلية للشركة،فص  بيان وصفي م. 

  للشركة مع اإلدارة الضريبية ذمة(براءة ) الوضعية القانونية السليمةشهادة تفيد 

  يالضمان االجتماعمع جهاز  للشركة (براءة ذمةالوضعية القانونية السليمة )شهادة تفيد 

 المال العامل المتوقع االستثمار وصافي رأسعناصر  .1
 

 العناصر
 مدة

 االستهالك

 املبلغ

 1السنة 

 ملبلغ

 2السنة 

 ملبلغ

 3السنة 

 ملبلغ

 4السنة 

 ملبلغ

 5السنة 

إرفاق 

 *املستند

        اكتساب أصول ثابتة

        اكتساب أصول ثابتة املادية

        معدات اإلنتاج/البرمجة

        معدات البث

        ديوهاتو ستإل معدات ا

        معدات السالمة

        أجهزة الحاسوب

        وأماكن العملمباني 

        أخرى  وأصول ثابتةمعدات 

 *مرفق       املادية الغير اكتساب أصول ثابتة

        **املقابل املادي

        تكاليف التطوير

        ميزانية التدريب

        استثمارات هامة أخرى 

 المادية المقترحة الغير مذكرة وصفية لطبيعة االستثمارات ثابتة*

 الهاكا من طرف خانةال هملء هذت**

 

 

 



 العناصر
 املبلغ

 1السنة 

 ملبلغا

 2السنة 

 ملبلغا

 3السنة 

 ملبلغا

 4السنة 

 ملبلغ

 5السنة 

      متوسط األرصدة املدينة +

      متوسط املخزون+ 

      متوسط الديون املعلقة -

      املال العامل املتوقع صافي رأس
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 العناصر
 املبلغ

* 
 املدة

فترة 

 اإلمهال

سعر 

 الفائدة

 إرفاق مستندات

)فقط  * *التزامات

استخدام في حالة 

 تمويل املعني(

 املبلغ

السنة 

1* 

 ملبلغ

السنة 

2* 

 ملبلغ

السنة 

3* 

 ملبلغ

السنة 

4* 

 ملبلغ

السنة 

5* 

رأس املال املستثمر )تمويل ذاتي الذي 

 تم ضخه(

 مرفق    
     

ديون املساهمين 

 املساهمين( جاري  )حساب

غير 

 مجمدة

     
     

      مرفق     مجمدة

      مرفق     سنة واحدةالقروض ألكثر من 

      مرفق     القروض ألقل من سنة واحدة

           (هاوسائل تميل أخرى )تحديد

يرجى ملء ، متواجدة مسبقا وتزاول نشاطا أو عدة نشاطات مختلفة عن النشاط موضوع الترخيصة للمشروع ملالشركة الحاما إذا كانت في حال *

في  اأو التي سيتم استخدامه ةالمستخدم بصرف النظر عن تلك، موضوع الترخيصالمطلوبة على أساس التمويل اإلضافي الالزم للمشروع  عناصرال

 (. جديدةالتعاقد على قروض جديدة،  ساهمينمديون  ،المالزيادة رأس )بافي نشاطات 

 الحصول على الترخيص.يجب أن يكون االلتزام ثابت وغير قابل لإللغاء ومعين بشرط  * *
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 5السنة  4السنة  3السنة  2السنة  1السنة  العناصر
إرفاق 

 *املستند

       )المجموع( "التشغيل إيرادات " العمليات إيرادات

       إيرادات اإلشهار

       ةالراعي إيرادات

       الهاتفيةإيرادات الرسائل الق صير واملكاملات 

       اإلعالن على شبكة اإلنترنت إيرادات

 مرفق      إيرادات اإلشراك )خدمات مدفوعة الثمن(

 مرفق      إيرادات بيع الحقوق 

 مرفق      (هاأخرى )تحديد إيرادات

       )المجموع(مصاريف التشغيل 

 مرفق      مصاريف البث )من دون احتساب اإلتاوات(

 مرفق      البرمجةو/أو  املباشرة لإلنتاج صاريفامل

 مرفق      اكتساب حقوق  مصاريف

       اكتساب حقوق بث األحداث مصاريف



من طرف  الخانة هملء هذتاملحصلة ) اإلتاوات

 (الهيئة العليا
     

 

       الضرائب والرسوم

 مرفق      املوظفين مصاريف 

       وضائف العمليات %

       الدعم وضائف %

 مرفق      تشغيل أخرى  مصاريف

 مرفق      اإلهالك/تكلفة االستهالك

       المحصلة من العمليات المالية اإليرادات

       اإليرادات غير التشغيلية

       المصاريف غير التشغيلية

 مرفق      رباحألا حصة توزيع

 مصاريف"" و  البرمجةاإلنتاج و/أو  مصاريف" للعنصرينومنهجيات الحساب المتبعة. بأنسبة  الفرضيات المعتمدةر بر   تو ض  ر  ع  ت   ورقة إرفاق *

وكذا حصة هذا اإلنتاج من مجموع مصاريف كل  اإلنتاج الوطنيفيما يخص  المعتمدةتوضيح المنهجية  منهما، ، لكلالضروريمن "  اكتساب حقوق

             .عنصر
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 عند بدء التشغيل لموارد البشريةهيكل ا
 

عند بدء التشغيل القوى العاملة الفئة  (%) نسبة المحليين سنوات( 5)بعد  مستهدفة القوى العاملة 

    ةتقني

    ةداريإ

    فنية

    صحفية

    فنية-تقنية

    املجموع

 

 الوضع القانوني للموظفين

 

 (%نسبة المحليين ) تقني فني صحفي الوضع القانوني

     الدائمون 

     ون املؤقت

     املستقلين

     املجموع

 

 إدارة المشروع
 

موقعة ومصادق عليها() االهتمامرسالة للتعبير عن  الجنسية االسم واللقب الوظيفة  

 مرفق   مدير البرمجة

 مرفق   تقنيمدير 

 مرفق   ألخبارامدير 

 

 


