
استـمــارة طـلــب االمـتـيـاز



اسـم مـقــدم الطـلـب :

الــتــاريــخ :

الــتـوقــيــع :

ســـــري
القـسم االول : معــلـومـات عـامــة

سيتم التعامل مع المعلومات المقدمة في هذا النموذج من قبل ريف العرب على أنها خاصة وسرية تمامًا
نشجعك على مشاركة أي أسئلة او اقتراحات ذات صلة ضرورية للنظر فيها عند منحك االمتياز

اليشكل إكمال هذا النموذج بأي حال التزاما من قبل (ريف العرب) أنه سيتم منح مقدم الطلب االمتياز تلقائيًا

االسم :

رقم الهاتف :

العنوان :

المدينة :

الدولة :
عنوان البريد االلكتروني :

الجنسية :

تاريخ الميالد :

الحالة االجتماعية :

هل لديك الشغف بصناعة األغذية والمشروبات؟

ماهو المطعم المفضل لديك؟ 

هل ستقوم بإدارة المشروع بنفسك؟

كيف عرفت عن ريف العرب؟

ما الذي تطمح له مع ريف العرب؟



القـسم الثــاني: المعـلـومـات الماليـة

القـسم الثــالــث: مـعــلومــات عــن الـمـوقــع

ماهـو حـجـم االسـتثـمار الـمـقــتـرح لـديـك للمـشروع؟

ماهــي الـتـغـطــية الـنقـديـة لـديــك ؟

ماهــو رصـيـدك االحـتيـاطي في الـبـنـوك؟

ماهـو مـصـدر تـمويــل المـشروع : شـخصي / شـراكـة / قـرض بـنـكي / جـهـة تـمويـل خـاص ؟

فـي أي مـنـطـقــة جـغـرافـيــة انت مهـتما بافـتـتـاح فـرع امـتياز ريــف الـعـرب؟

هــل انـت من : اهـل هـذه الـمنطـقة / مـقـيم حـالـيـا / تـعــمـل بـها ؟

هــل لـديـك مـوقـع للمـشروع ؟ إذا كانـت االجـابة بـنعـم الرجـاء اإليـضاح عـنـه ؟

هــل الموقـع لديــك ملـك ام ايـجار ؟ ماهي مـساحـة الموقـع ؟ واين منـطــقة الموقــع؟



القـسم الـرابـــع: الـخــبــرة الـتـجــاريـــة

ما هـي طـبــيـعــة عـمـلــك الـحــالـي؟

هـل لديـكـم مـشروع استــثـمـاري حالي؟ او مـشروع سابـق؟ ما هــو نـوع المـشـروع؟

هــل لـديــك خــبـرة في ادارة فــريـق عـمـل؟

هــل لـديــك خــبـرة في ادارة الـحــسـابات واالمــوال ؟

هــل لـديــك خــبــرة في إدارة وتــشـغـيــل الـمـطـاعــم؟

هل لديك أو لدى أي شخص آخر مرتبط بك أي اتصال أو خبرة مع منافس آخر / شركـة مماثــلة ؟

هل لديك أنت أو أي شخص في الفريق الخاص بك خبرة في صناعة األغذية والمشروبات ؟

هل لـديك أنت أو أي شخص في الفريق الخاص بك أي تضارب في المصالح مع مفاهيمن ؟

أنا أؤكد وأضمن أن جميع البيانات التي أدلي بها في الطلب اعاله صحيحة وأفهم أن هذا الطلب
ال ُيـلــزم أيــًا من الــطـرفـيــن بالدخـول في مـعامــلة تـجاريــة بأي شـكـل من األشـكــال.

الــتــوقــيـع :           االســـم :           


	fill_1: 
	fill_2: 
	fill_3: 
	fill_5: 
	fill_4: 
	fill_6: 
	fill_1_2: 
	fill_2_2: 
	fill_3_2: 
	fill_4_2: 
	fill_5_2: 
	fill_6_2: 
	fill_6_3: 
	fill_7_2: 
	fill_8_2: 
	fill_4_3: 
	fill_5_3: 
	fill_7: 
	fill_8: 
	fill_9: 
	fill_10: 
	fill_13: 
	fill_14: 
	fill_15: 
	fill_16: 
	fill_17: 
	fill_j: 
	Text13: 
	Text14: 
	fill_iuolm: 
	fill_10jkk: 
	fill_7kkkl: 
	fill_8]]]: 
	fill_11aa: 
	fill_12hjlbvcb: 


