
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

  

 المملكه بداخل امتياز طلب نموذج

 وخارجها

 nfoI ersonalP -  الشخصيه البيانات

 يالدراس المؤهل

 السفر جواز رقم

 Name  االسم NO ID الهويه رقم

 Age  العمر

  Gender  الجنس

    onfI ontactC - لصالتوا بيانات  

 التليفون رقم

  البريد صندوق

 شات السناب

  التليفون رقم االيميل

 الجوال رقم

 االنستجرام

  obJ urrentC   -  الحالى العمل

  العنوان

 الوظيفه

  التليفون رقم

 االيميل

  العمل جهه الخبره سنوات

 العمل جهه عنوان

 situation financial -  الماليه الحاله
 

 باللاير السنوى  الدخل اجمالى

  لديكم التجارى السجل نشاط

 شركاء يتواجد هل

 للبدء المتوقع المال راس

  قروض بسداد تقوم هل

 سداده والمتبقى القرض مده

 السجل رقم

 التجارى

  البنكى الحساب نوع

 االلتحاق تاريخ

  بنفسك العمل تدير هل

 ال          نعم ال          نعم

 ال          نعم
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 ال        نعم

 ال          نعم

 ال             نعم

 ال             نعم

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

  

 

                                                                   

 EXPERIENCE - الخبره

 بالقهوه خبراتكم

 نجح هل لك مشروع اخر

 ادارته تم عدد اكثر

  هى المفضله قهوتك ؟باالداره خبره لديكم هل

  Franchise - الفرانشايز

 ؟القهوه بمجال العمل مارست هل

 بنا؟ سمعت كيف

 استثماره المراد المال راس

 المنطقه سكان عدد

 بالمنطقه المعيشه مستوى

 المطلوبه المده

 للبدء االستعداد وقت

 ؟المحدده بالمنطقه عالقات لديك هل

 المطلوبه؟ العماله توفير ستطيعت كم خالل

 مشروعك تتوقع كيف ؟الفرص تقتنص هل

 ؟ذكيه خطه بناء تستطيع هل

 ؟ستحضر هل

 ؟التدريب

 US WITH SUCCESS - معنا النجاح

 المطلوب الموقع

 االفرع عدد

 وبيتك؟ عملك بين توازن لديك هل

 ال            نعم    

 ال        نعم

 ال        نعم

 ال          نعم

 ال        نعم

 عنا تعرف ماذا

 ؟المختاره بالدوله افتتاحها ممكن التى الفروع عدد كم

 ؟اخر امتياز لديك هل

  ؟المجال بنفس امتياز اى االقارب من احد لدى هل

 ؟اخر امتياز اى لطلب تقدمت هل

 US ABOUT KNOW  YOU DO WHAT - التاسعه قهوه عن معلوماتك

 ؟االمتيار ترغب منطقه/ مدينه اى فى

                                            ال               نعم

 وما النتيجه؟                                            ال         نعم

  ؟ عاملين لديك هل
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 قبول             رفض



 

 : الملف هذا مع باالتى تزويدنا ويرجى سيادتكم من المعلومات هذه بتلقى تشرفنا

 شركتكم بروفايل •

 التجارى السجل •

 شهور 3 الخر معتمد بنكى حساب •

  فيه النظر يتم حتى دقيق بشكل النموذج هذا بملىء التكرم سيادتكم من نرجوا •

 يطلع ولن السريه غايه فى هى الينا تقديمها تم التى المعلومات هذه ان سيادتكم عنايه نوجه •

 تامه بعنايه عليها واالطالع دراستها يتم وسوف سيادتكم. من كتابى اذن بعد اال احد اى عليها

  عدمه من بالموافقه سيادتكم وابالغ

 : بها تزويدنا سيادتكم تريد مالحظات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 التالى البريد على وارسالها المعلومات كل استفاء يرجى

9CAFE@9CAFE.NET 

 

 

   


