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، فٌُرجى استكمال ما (EIDL)إذا كان المقترض قد تقدَّم بطلب للحصول على قرض الكوارث المسببة لألضرار االقتصادٌة 

 ٌلً:
 

 ؟(EIDL)كم كان مقدار قرض الكوارث المسببة لألضرار االقتصادٌة 
 

 ؟(EIDLماذا كان الغرض من قرض الكوارث المسببة لألضرار االقتصادٌة ) 
 

  ؟(EIDLارث المسببة لألضرار االقتصادٌة )متى تم صرف قرض الكو
 
 

 إذا كان المقترض امتٌاًزا، فٌُرجى استكمال ما ٌلً:
 

 ما هو اسم االمتٌاز؟
 

 ( لالمتٌازات؟SBAهل االمتٌاز معتمد فً دلٌل إدارة األعمال التجارٌة الصغٌرة ) 
 
 
____________________________________________________________________________

__ 
 
 

م الطلب  المعلومات التكمٌلٌة لمقد ِّ
 

 المعلومات التكمٌلٌة  عام

   اسم الشركة

الصناعي في أمريكا كود نظام التصنيف 
 (NAICSالشمالية )

00000 

   االمتياز

   عدد الموظفين الحالي

   عدد الوظائف التي تم توفيرها

   عدد الوظائف المشغولة

   تاريخ تأسيس العمل التجاري

   العمل التجاري األساسي

   شركة غير عاملة مؤهلة أو شركة عاملة

 

 

 

 

 

 

 ال تعبئ هذا النموذج. عبئ النموذج اإلنجليزي.

 



 

 

 (ٌُرجى إكمال معلومات جمٌع مالكً الكٌان المقترضمعلومات المالك الرئٌسً )

 1#   معلومات الشخص الرئٌسً

   االسم األول

   الحرف األول من االسم األوسط

   االسم األخير 

   إدارة الحصة المسيطرة

   النسبة المئوية للملكية

   تاريخ الميالد

   مكان الميالد )المدينة(

   مكان الميالد )الوالية(

   مكان الميالد )الدولة(

   المواطنة

   النوع الجنساني

   محارب قديم

   الِعرق األساسي

   الرمز البريدي

   عنوان الشارع

   المدينة والوالية

 

 2#   معلومات الشخص الرئٌسً

   االسم األول

   الحرف األول من االسم األوسط

   االسم األخير

   إدارة الحصة المسيطرة

   النسبة المئوية للملكية

   تاريخ الميالد

   مكان الميالد )المدينة(

   مكان الميالد )الوالية(

   مكان الميالد )الدولة(

   المواطنة

   النوع الجنساني

   محارب قديم

   الِعرق األساسي

   الرمز البريدي

   عنوان الشارع

   المدينة والوالية

 

 



 

 

ت التابعة، فٌُرجى تقدٌم تفاصٌل إذا كانت هناك العدٌد من الكٌانا  ، فٌُرجى إكمال المعلومات أدناه.ما تابعة لشركتك هناك كٌان إذا كان

 كل عمل تجاري تابع.

 معلومات الكٌان التابع

 المعلومات التكمٌلٌة للكٌان التابع 

 المعلومات التكمٌلٌة  عام

   اسم الشركة

   عنوان الشركة

   االتصال لدى الشركةاسم جهة 

عنوان البريد اإللكتروني الخاص بجهة 
 االتصال لدى الشركة

  

   رقم هاتف جهة االتصال لدى الشركة

كود نظام التصنيف الصناعي في أمريكا 
 (NAICSالشمالية )

00000 

   االمتياز

   عدد الموظفين الحالي

   عدد الوظائف التي تم توفيرها

   المشغولةعدد الوظائف 

   تاريخ تأسيس العمل التجاري

   العمل التجاري األساسي

 

 معلومات المالك الرئٌسً للكٌان التابع

 1#   معلومات الشخص التابع

   االسم األول

   الحرف األول من االسم األوسط

   االسم األخير

   إدارة الحصة المسيطرة

   النسبة المئوية للملكية

 

 2#   الشخص الرئٌسًمعلومات 

   االسم األول

   الحرف األول من االسم األوسط

   االسم األخير

   إدارة الحصة المسيطرة

   النسبة المئوية للملكية

 


