الخدمات االستشارية للمؤسسات الصغيرة

نموذج الطلب
معلومات الشركة
التفاصيل
رقم السجل التجاري

اسم الشركة بالكامل
العنوان

			
			

التليفون

الفاكس

			

البريد االلكتروني

الموقع االلكتروني

			

اسم المدير العام

المسمى الوظيفي للمدير( في حال وجود مسمى اخر غير المدير العام(

		

جنس المدير

عمر المدير

			

سنة التأسيس

ايرادات الشركة السنوية ( باليورو(

			
	 		

رقم التسجيل في ضريبة المبيعات (ان وجد(

العاملين بالشركة
عدد العاملين من السيدات

عدد العاملين بالشركة

الصناعة:

			

		 		

وصف عام للشركة (تاريخها و منتجاتها و خدماتها و عمالئها وحجمها و اهم االنجازات بها(

تاريخ الشركة (اخر  5الى  10سنوات(
السنة

عدد العاملين

االيرادات السنوية ( باليورو(

أهم التطورات في تاريخ الشركة
)خصخصة ,اعادة هيكلة ,تطبيق معايير للجودة او الصناعة(

ممولة من حساب الجهات المانحة المتعددة لدول
جنوب وشرق البحر األبيض المتوسط وصندوق
التعاون لدول جنوب وشرق البحر األبيض المتوسط

الخدمات االستشارية للمؤسسات الصغيرة
هيكل الملكية (توزيع الحصص بالنسبة المئوية(:
 %محلي

				

%أجنبي

				

 %خاص ( غير حكومي (

				

%سيدات

			

السلع و الخدمات و ونسبتها من ايرادات الشركة:

التصدير

%

		

%

		

%

		

%

		

%

		

االستثمارات  /القروض المقدمة من االطراف الخارجية (يرجي امدادنا بالمعلومات عن القروض التي حصلت عليها الشركة(
السنة

اسم الجهة المقرضة

مبلغ القرض باليورو

توصيف المشروع االستشاري المطلوب
ماهي النواحي التي ترغب الشركة بأن يشملها المشروع؟

أي نوع من االستشارات تودون الحصول عليه؟

ماهي الغاية من المشروع؟

ممولة من حساب الجهات المانحة المتعددة لدول
جنوب وشرق البحر األبيض المتوسط وصندوق
التعاون لدول جنوب وشرق البحر األبيض المتوسط

.سعر الفائدة

الحالة

تم الحصول علي القرض ,تم
سداد القرض ,هناك رغبة في
الحصول علي قرض
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الخدمات االستشارية للمؤسسات الصغيرة
االستشاري المقترح
)اذا كان لديكم استشاري لمشروعكم نرجو تزويدنا باسم الشركة و سبل االتصال بها و اسم الشخص المسؤول عن المشروع(

التاريخ المتوقع لبداية المشروع

				

الشخص المسؤول عن متابعة المشروع في شركتكم
المنصب

االسم

			

العنوان

				

التليفون

		 		

البريد االلكتروني

		 		

التاريخ
تم توقيع الطلب من قبل

التوقيع

			

				

من أين عرفتم عن البنك األوربي إلعادة االعمار و التنمية
الموقع االلكتروني

مستشار

			

عمالء سابقون

لقاءات ,ورشات ومؤتمرات البنك

			

مكتب البنك األوروبي لإلعادة االعمار و التنمية في االردن

موظفين البنك

			

اخري (يرجي التحديد(

			

هل استعانت شركتكم باستشاريين من قبل؟ يرجي التحديد اذا كانت االجابة بنعم

= سعر الصرف المعتمد لليورو في هذا النموذج  1يورو

				

يرجي ارفاق المستندات االتية مع الطلب
نموذج الطلب المعبأ
صورة من السجل التجاري  /شهادة التسجيل
صورة من عقد التأسيس و شهادة المفوضين بالتوقيع موضحة حصص الملكية للمساهمين
صورة من القوائم المالية للشركة عن أخر سنتين شامل (قائمة الدخل و قائمة التدفقات النقدية و الميزانية العمومية) علي أن تكون مختومة بختم الشركة

مالحظة  :عند تقديم أية معلومات أو بيانات كجزء من هذا الطلب  ,سيحتفظ البنك األوروبي العادة االعمار و التنمية االحتفاظ بنسخة من المعلومات المقدمة
سيقوم البنك األوروبي لإلعادة االعمار و التنمية باالحتفاظ بسرية البيانات و المعلومات الخاصة بكم و لن يقوم باإلفصاح عن تلك البيانات و المعلومات بأي شكل من األشكال للغير اال اذا تطلبت القوانين السارية ذلك

فريق عمل دعم األعمال الصغيرة البنك األوروبي إلعادة اإلعمار والتنمية
الطابق  - 15ابراج اعمار – مبنى رقم  196شارع زهران عمان – االردن
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