
GENERAL COMPANY INFORMATION     معلومات عامة عن العميل
Name of parent

اسم الرشكة/المؤسسة

Account Number (Optional)
رقم الحساب (اختياري)

.C.R. No
رقم السجل التجاري

From
المصدر

Date of issue
تاريخ اإلصدار

Date of expiry
تاريخ االنتهاء

Legal Entity
الشكل القانوين

Date Established
تاريخ التأسيس

Main Activity
النشاط الرئييس

Country of Domicile
محل اإلقامة

Contact Person Name
اسم مسئول االتصال

Tel
رقم الهاتف

Fax
رقم الفاكس

E-mail
الربيد االلكرتوين

of Employees #
عدد الموظفني

NATIONAL ADDRESS FIELDS     العنوان الوطين
District منطقةStreet شارعBuilding NO رقم المبىن

Additional Number رقم إضايفZIP Code الرمز الربيديCity المدينة

 OWNERSHIP INFORMATION       معلومات عن الملكية

Contacts Details معلومات االتصال 

Does the client have any relatives working in Al Rajhi Bank or a board member?       هل للعميل أقارب يعملون لدى مرصف الراجحي أو 
عضو يف مجلس اإلدارة؟

If Yes please specify name  _____________________________________________________________  إذا كانت اإلجابة نعم، حدد

يرجى تحديد تاريخ التعديل األخري للمادة النظامية (للرشكات فقط) التاريخ _______________
Please specify the last amendment date of Article of Association (For Companies only) Date________________

اسم المالك
Owners Names

الحالة
مويص / متضامن صاحب 

مؤسسة
Status

نسبة الملكية
% Owner

عدد سنوات الخربة
Experience

العمر
Age



MANAGEMENT PERSONAL      اإلدارة التنفيذية
Board Directors, Senior/Key Management & Authorized Persons other than Company/Establishment Employees

Qualifica-
tion

المؤهل 
التعليمي

Years of 
Experience

سنوات 
الخربة

Known to 
ARB [Y/N]

معروف لدى 
البنك

Years with 
Company
السنوات مع 

الرشكة

Country of Le-
gal Residence

دولة السكن

Title/Relation-
ship

المنصب اإلداري

Age
العمر 

Name
االسم

Business Model       نموذج عمل المنشاة

إيضاح طبيعة عمل النشاط المؤسسة او الرشكة وعدد الفروع وتركز المبيعات والمزية التنافسية والمخاطر المحيطة بالنشاط اىل اخر...
Highlight how business operate, number of branches, sales concentration, competitive advantage and any related risks etc..  

CUSTOMER, BUYER & SELLING TERMS      العمالء وطريقة البيع والتحصيل

Contact Details
معلومات االتصال

Credit Terms/Tenor
طريقة السداد

!% of Sales
% مبيعات

 Product
Sold
المنتج

Customer/Buyer Name
االسم

SUPPLIER/AGENCY, PRODUCTS & TERMS OF TRADE FINANCE      الموردين وطريقة الدفع لهم

Contact Details *
معلومات االتصال

State Credit Terms/
Tenor

طريقة السداد

Origin
بلد المنشأ

% of Purchases
% مشرتيات

Product
المنتج

Supplier/Agency*
االسم



PRINCIPAL COMPETITORS       المنافسني
Who are the Key-Competitors?

Region
المنطقة

Market Share (%)
الحصة السوقية

Product
المنتج

Competitor Name
االسم

Optionalبيان باآلالت والمعدات لدة المؤسسة أو الرشكة          Equipment/Asset In Company use اختياري

العدد Quantity    النوع Type م

1

2

3

4

5

 Banks Relationships بنوك التعامل

محطات نقاط البيع 
POS Terminals

بدون تسهيالت
No Facilities

التسهيـالت
Facilitiesاسم البنك

Bank Name غري ممولة 
Non Funded

ممولة 
Funded

الرشكات التابعة/المؤسسات/ أو السجالت التجارية المستقلة مع إرفاق السجالت التجارية/اختياري
 Subsidiaries الرخصOptional

االسم التجاري
Name

نــوع النـشــاط
Type of Business

نسبة الملكية %
Owned  %

إيرادات النشاط  السنوية
Yearly Turnover

جدول أعمار الذمم المدينة )العمالء( حسب المزيانية المدققة لعام  _______ م
Receivable Table as FS year ___________



اسم العميلم
Client Name

أكرث من 365 يوم
More than 365 Days

180 – 365 يوم
Days 180-365

90 – 180 يوم
Days 90-180

أقل من 90 يوم
Up to 90 Days

1

2

3

4

5

قابل للتطبيق فقط لألعمال التجارية المتعاقدة، عىل سبيل المثال، المقاوالت المدنية / الطرق، الكهربائية المغناطيسية، والخدمات أو توريد العقود.
Applicable only for contracting business for example civil/road contracting, electro-magnetic, and 
services or supplying contracts.

باإلضافة للرصيد الحايل للذمم المدينة )العمالء( حسب تاريخ اليوم : ........................ ريال

+ Current receivable Balance as of: SAR ……………... 

جدول أعمار المخزون حسب المزيانية المدققة لعام ___________م

    Inventory Table as FS year ___________

نوع المنتج م
Product Type

أكرث من 365 يوم
More than 365 Days

180 – 365 يوم
Days 180-365

90 – 180 يوم
Days 90-180

أقل من 90 يوم
Up to 90 Days

1

2

3

4

5

باإلضافة للرصيد الحايل للمخزون حسب تاريخ اليوم: ........................ ريال

+ Current Inventory Balance as of: SAR ………………

جدول أعمار الذمم الدائنة )الموردين( حسب المزيانية المدققة لعام _______ م

Payables Table as FS year ______________

اسم العميلم
Client Name

أكرث من 365 يوم
More than 365 Days

180 – 365 يوم
Days 180-365

90 – 180 يوم
Days 90-180

أقل من 90 يوم
Up to 90 Days

1

2

3

4

5

باإلضافة للرصيد الحايل الذمم الدائنة )الموردين( حسب تاريخ اليوم : ........................ ريال

+ Current Payables Balance as of: SAR ……...…... 



PROJECTS HAS BEEN EXCUTED LAST THREE YEARS
األعمال اليت تم تنفيذها )سابقة اإلعمال خالل الثالث سنوات األخرية مدعمة بشهادات االنجاز والتنفيذ(

المرشوعم
Project

الجهة المسندة
Reference Authority

قيمة
العقد

 Contract
Amount

مدة
العقد
Dura-
tion

تاريخ
البدء

 Start
Date

تاريخ 
النهاية
 End
Date

المبالغ
المنرصفة

 Paid
Amounts

1
2
3
4

PROJECTS UNDER EXCUTION
األعمال تحت التنفيذ )مدعمة بنسبة من عقود الرتسية باإلضافة إىل صورة من آخر مستخلص لكل مرشوع(

المرشوعم
Project

الجهة 
المسندة

 Reference
Authority

قيمة
العقد

 Contract
Amount

مدة
العقد

Duration

تاريخ
البدء

 Start
Date

تاريخ 
النهاية
 End
Date

نسبة المنجز %
Accomplishments

المبالغ
المنرصفة

 Paid
Amounts

المبالغ تحت 
التحصيل
 Under

 collection
amounts

1

2

3

4

FUTURE PROJECTS
بيان بالمشاريع المستقبلية

المرشوعم
Project

الجهة المسندة
Reference Authority

قيمة
العقد

Contract Amount

مدة
العقد

Duration

1

2

3

ختم المنشاة
Establishment Stamp

توقيع العميل
 Client Signature

N\A


