برنامج توطين المشاريع
Soft Landing Program
1. General

 عام.1

Name of the business

اسم المشروع

Applicant name

اسم المتقدم

Industry Sector

قطاع المشروع

Legal structure of business
Country business licensed in

2. Developmental Stage
Year the company was founded &
incorporated (if a corporation)
Year product(s)/ service(s)
introduced

الهيكل القانوني للمشروع
بلد المنشأ

 المرحلة التطويرية.٢
سنة تأسيس المشروع
سنة اطالق المنتج أوالخدمة

Major milestones and successes
achieved

االنجازات االساسية للمشروع

Other developmental indicators
you may wish to add

انجازات تطويرية أخرى

Export markets accessed (which,
when, if succesful, if not why)

هل تم تصدير المنتج أو الخدمة؟ ما
 وهل كانت التجربة ناجحه؟، وأين،هي
 ماذا كانت األسباب؟،وإن لم تكن

3. Financial Status
Last three year’s total sales (domestic / export noted seperately)

4. Products and Services
General product/ service
description
Number and type of product/
service lines

 الحالة المالية.٣
ماهي مبيعات المشروع للثالثة سنوات
األخيرة؟ محلية كانت ام خارج بلد
المنشأ

 المنتجات و الخدمات.4
المنتج العام أو شرح الخدمة
عدد و أنواع المنتجات أو الخدمات

Number of products/ services in
each line

عدد و أنواع المنتجات أو الخدمات في
كل خط انتاج

What is your product or services
competitive advantage

ماهي الصفة التنافسية للمنتج أو
الخدمة المقدمة من طرفكم

5. Patents and Licenses

 براءات االختراع والتراخيص.5

Patents held/pending

ماهي حالة براءة اختراعكم ان وجد

Trademarks held/pending

ماهي حالة العالمة التجارية الخاصة
باالختراع

Licenses held/pending

ماهي حالة التصاريح و التراخيص
الخاصة باالختراع
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6. Markets and Clients

 األسواق والعمالء.6

Description of existing market
segment and client base

وصف للسوق المستهدف وقاعدة
العمالء الخاصة بمشروعك

Your market share for the various
markets you are in

7. Local Saudi Collaboration
Are you willing to collaborate
in some way with a local Saudi
business

ماهي حصة السوق الخاصة بك
لمختلف األسواق التي يستهدفها
المشروع

 التعاون السعودي المحلي.7
هل أنت قابل للتعاون التجاري مع
)مشاريع محلية (سعودية المنشأ

What form of collaboration would
this be

ماهو نوع التعاون التجاري الذي تطمح
له

Why do you consider Saudi Arabia
as a potential market

ماهي اسباب أختيار السوق السعودي
لمشروعك

