إستمارة تقديم الطلب
Application Form

Your Identity

ﺷﺮﻛﺔ اﻟﻨﻔﻂ اﻟﻌﻤﺎﻧﻴﺔ ﻟﻠﺘﺴﻮﻳﻖ ش م ع ع
+٩٦٨ ٢٤٥٧٤١٠١ : ﻓﺎﻛﺲ،+٩٦٨ ٢٤٥٧٤١٠٠ : ﻫﺎﺗﻒ، ﺳﻠﻄﻨﺔ ﻋﻤﺎن، ﻣﻴﻨﺎء اﻟﻔﺤﻞ،١١٦ : اﻟﺮﻣﺰ اﻟﺒﺮﻳﺪي،٩٢ :ب.ص

Oman Oil Marketing Company SAOG
P O Box 92, Postal Code 116, Mina Al Fahal, Sultanate of Oman, Phone: +968 24574100, Fax: +968 24574101

oman-oil-marketing-company

omanoil

omanoil_oomco

omanoil_oomco

Reg. No.:

:رقم التسجيل

: االسم

Name:

Mobile number:

Criteria for shortlisting (100%)
• In case two or more projects are equal in terms of meeting
requirements, the following criteria will be used in the assessment
• Clarity of the application data (25%)
• Financial strength (25%)
• Profitability period of the project (25%)
• Seniority of the project and the period he/she received subsidy from
Al Rafd Fund (25%).

:رقم الهاتف النقال
Selection criteria for the final ten projects:

:رقم البطاقة الشخصية

ID number:

: المحافظة

Governorate:

:الوالية

Wilayat:

:المسمى التجاري

Trade Name:

:نشاط المشروع

Business:

• The interview and presentation: (60%)
• Clarity of the project objectives and how it aligns with the presentation
objectives of the submitted plan (20%).
• Adequate explanation and evidence to all the points need to be
clarified by the committee (20%)
• Measuring the extent of the person's desire to take serious advantage
of the support (20%)
• Site survey: (40%)
• Assure that the information and requirements are matching on site
(10%)
• The possibility of meeting demands and achieving business objectives
(10%)
• The project positioning, its importance and the ability to promote it
(10%)
• Project management and the quality of services provided (10%)
Undertaking
I, the undersigned undertake that the data shown above are correct and
complete to the best of my knowledge. If I am nominated, I understand
that any wrong or inaccurate information in the application or during
the interview may terminate my nomination for the competition.
I do not mind publishing my news or pictures or images or any news
about my project for any of the purposes that may serve the Tasweik
program or highlight its active role in the society.

Reg. No.:

:)%100( المعايير التفضيلية
فــي حــال تســاوى أي مشــروع أو أكثــر مــع اآلخــر مــن حيــث اكتمــال الشــروط
: يخضــع التقييــم إلــى المعاييــر التاليــة، أعــاه
.)%25( الوضوح والدقة في التفاصيل والبيانات المقدمة في الطلب
.)%25(قوة المركز المالي للمشروع
.)%25( طول الربحية المستمرة للمشروع
أقدميــة المشــروع مــن حيــث عمــره ومــدة حصولــه علــى الدعــم مــن صنــدوق
.)%25( الرفــد

•

إستمارة تقديم الطلب
Application Form

•
•
•
•

:معايير إختيار المشاريع ضمن العشرة مشاريع المستفيدة
)%60( :• المقابلة والعرض المرئي
.)%20( • وضوح األهداف وتطابق العرض مع الخطة المقدمة
)%20( • الشرح الوافي وباألدلة لجميع النقاط المراد استيضاحها من اللجنة
)%20( • قياس مدى رغبة الشخص لالستفادة الجادة من الدعم
)%40( : • الزيارة الميدانية
)%10( • التأكد من تطابق المعلومات والمتطلبات مع الواقع الميداني

Date of receiving the application:

: تاريخ إستالم الطلب

Personal Data

: البيانات الشخصية

Name:
Mobile number:
ID number:
Governorate:
Wilayat:

)%10( • إمكانية تطبيق المتطلبات وتحقيق األهداف من الناحية التجارية

Signature:
Date:

)%10( • جودة إدارة المشروع والخدمات المقدمة فيه

Data of the project
Trade Name:

:التعهد
. أتعهــد أنــا الموقــع أدنــاه بــأن البيانــات الــواردة أعــاه هــي بيانــات صحيحــة وكاملــة
وفــي حــال ترشــيحي فإنــي أعــي بــأن أيــة معلومــات خاطئــة أو غيــر صحيحــة ســواء
.فــي الطلــب أو المقابــات قــد تــؤدي إلــى إنهــاء الترشــيح فــي المســابقة
وال أمانــع مــن نشــر أخبــاري أو صــوري وصــور وأخبــار مشــروعي التجــاري ألي غــرض
مــن األغــراض التــي تخــدم برنامــج "تســويق" وتظهــر أهميتــه ودوره الفاعــل فــي
.المجتمــع

:اسم مقدم الطلب

:التوقيع
:التاريخ

22022222 : رقم التواصل لصندوق الرفد
media@alraffd.gov.om : اإليميل ألي استفسار
Al Rafd Fund contact: 22022222
For inquiry: media@alraffd.gov.om

Al Rafd Fund contact: 22022222
For inquiry: media@alraffd.gov.om

: االسم
:رقم الهاتف النقال
:رقم البطاقة الشخصية
: المحافظة
:الوالية

)%10( • موقع المشروع وأهميته بالنسبة للمتطلبات والقدرة على ترويجه

Business:
Loan amount:
Project Location:
Marketing support for the shortlisted projects will include
all or some of the following:
• Design of brand identity.
• Marketing through social media.
• Marketing through various media (radio, TV, newspapers and
magazines)
• Developing and designing office environment (reception) or business
premises.
• Developing identity uses in commercial materials. (Staff clothes,
bags, business regulations, posters, used tools etc.)
• Marketing through events and activities associated with the project.
• Marketing through websites and applications, whether to create
website and special applications or promoting through existing
programs.
Required Data
• Copy of the ID
• Company documents
• Authenticated bank statement of the last six months
• Marketing plan as per the domains shown in the form.
• One quotation for the required materials
• Data authentication form from Al Rafd Fund

Name of the applicant:

:رقم التسجيل

22022222 : رقم التواصل لصندوق الرفد
media@alraffd.gov.om : اإليميل ألي استفسار

Project Selection Criteria
• It should be one of the projects that received the subsidy of the
Al Rafd Fund.
• Should highlight the aspects to be developed in the project in terms
of the marketing plan. The plan should include the methodology
for implementation, the implementation stages and the expected
outcomes of the plan.
• The development requirements should be part of the marketing
support listed earlier.
• Should submit a quotation for the services and works required.
• Should share a presentation on the development plans and other
details of the project.
• Should apply within the timeline specified in the Tasweik
announcement.

: بيانات المشروع
:المسمى التجاري
:نشاط المشروع
:قيمة القرض
:موقع المشروع
نطاقات الدعم المستهدفه للمشاريع
.• تصميم الهوية التجارية
.• التسويق من خالل وسائل التواصل االجتماعي
 الجرائــد،  التلفزيــون، • التســويق مــن خــال وســائل اإلعــام المختلفــة (اإلذاعــة
)والمجــات
.• تطوير وتصميم بيئة المكتب (االستقبال) أو المحل التجاري
، (مالبــس الموظفيــن.تطويــر اســتخدامات الهويــة فــي المجــاالت التجاريــة

•

) األدوات المســتخدمة الــخ، الملصقــات العامــة، اللوائــح التجاريــة،األكيــاس
.• التسويق من خالل الفعاليات واألنشطة المرتبطة بالمشروع
• التســويق مــن خــال المواقــع اإللكترونيــة والتطبيقــات ســواء بإنشــاء مواقــع
.وتطبيقــات خاصــة أو الترويــج مــن خــال برامــج موجــودة
:المستندات المطلوبة
• نسخة من البطاقة الشخصية
• أوراق المؤسسة
• كشف حساب مصدق آلخر ستة أشهر
• خطة تسويقية حسب النطاقات الموضحة في اإلستمارة
• إرفاق عرض أسعار باالحتياجات حسب الخطة الموضحة
.• إستمارة تصديق بيانات من صندوق الرفد
: شروط اختيار المشروع
المجــازة والحاصلــة علــى
ُ • أن يكــون المشــروع المتقــدم مــن ضمــن المشــاريع
.دعــم صنــدوق الرفــد
• أن يتــم توضيــح الجوانــب المــراد تطويرهــا فــي المشــروع مــن حيــث الجانــب
التســويقي بخطــة واضحــة تشــمل علــى آليــات تنفيــذ األعمــال ومراحلهــا
. المختلفــة واألهــداف المتوقعــة مــن الخطــة
• أن تكــون متطلبــات التطويــر مــن ضمــن النطاقــات المســتهدفة فــي مشــروع
.تســويق
.• تقديم عرض أسعار للخدمات واألعمال المراد إستغالل الدعم من أجلها
.• اإلستعداد لتقديم عرض مرئي عن خطة التطوير وتفاصيل المشروع
.• أن يتقدم في فترة التسجيل المحددة في اإلعالن

