بيانات طلب تمويل
(برنامج كفالة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة)
التاريخ
ً
أوال :بيانات عن مقدم طلب التمويل
االسم:
العنوان :الشارع:

الحي:

المدينة:

رقم بطاقة الهوية الوطنية:
العنوان البريدي:
رقم الهاتف:

الجنسية:
رقم صندوق بريد:

الجنس:
المدينة :الرمز البريدي:
رقم الجوال:

رقم الفاكس:

البريد االلكتروني:
ً
ثانيا :بيانات عن المنشأة
اسم المنشأة:
عنوان المنشأة:
الشكل القانوني:
رقم السجل التجاري:

جهة االصدار:

تاريخه:

طبيعة المنشأة:
رقم الترخيص:

❐ قائمة		
تاريخ إصداره:

❐ جديدة

نوع الترخيص:

وصف النشاط:

تاريخ بداية النشاط:
القيمة الحالية لألصول (بالريال)= أصول ثابتة

 +أصول أخرى (تشمل رأس المال العامل ومصاريف

ما قبل التشغيل و أي مصاريف أخرى)
ريال سعودي

قيمة المبيعات السنوية ألخر سنة مالية
العمالة الحالية:

سعودي +

غير سعودي

العمالة اإلضافية المتوقعة:

سعودي +

غير سعودي

المشاريع المرتبطة بالنشاط (هل تمتلك منشأة أخرى تزاول نفس النشاط في السعودية أو في الخارج)
في حالة اإلجابة (نعم) تستوفي البيانات التالية عن كل منشأة:
اسم المنشأة  /الشركة:
الشكل القانوني:
معلومات عن حجم المنشأة (إجمالي الميزانية  -قيمة المبيعات السنوية – عدد العمالة) (ترفق)
توقيع وختم صاحب الصالحية بالمنشأة
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❐ نعم ❐ ال

ً
ثالثا :التمويل المطلوب للنشاط
الغرض من التمويل:
التمويل المطلوب:

ريال سعودي

رأس المال:

ريال سعودي

مصادر أخرى:

ريال سعودي

المجموع:

ريال سعودي

ً
رابعا :عالقة المنشأة بالبنوك والبرنامج
هل هناك عالقة سابقة أو قائمة بين البنوك والنشاط؟! إذا كانت اإلجابة بنعم اذكر بيانات العالقة:
تاريخ العالقة:

مدتها

		
الجهة الممولة:

		
❐ حساب جاري

		
❐ حساب ادخار

		
❐ محفظة استثمارية

بنك :
بنك :
هل هناك عالقة سابقة بين المنشأة والبرنامج :إذا كانت اإلجابة بنعم اذكر طبيعة العالقة:
تاريخ العالقة:

اسم البنك الممول:

رقم الكفالة:

قيمة الكفالة:

ً
خامسا :الممتلكات والضمانات
		
البيان:

		
الوصف

		
❐ القيم السوقية (بالريال)

❐ قيمة الشراء (بالريال)

المستندات المطلوبة للبرنامج في حالة طلب الضمان

أ -الممتلكات الغير مرتبطة بالنشاط:
 - ١عقارات (أراضي ،مباني ،فئة ...إلخ)
 - 2سيارات خاصة
 - 3أخرى

ب  -الممتلكات المرتبطة بالنشاط:
 - ١عقارية (األرض المقام عليها النشاط المباني ،الهناجر ...إلخ)
 - ٢اآلالت والمعدات
 - ٣وسائط النقل (سيارات ،شاحنات ،إلخ)
 - ٤معدات السالمة والوقاية من األخطار
 - ٥األثاث المكتبي
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❐ قروض

ج  -الممتلكات والضمانات الشخصية واإلعتبارية:
 - ١األسهم
 - 2الضمان الشخصي
 - 3الضمان االعتباري
 - 4صورة من صك الملكية
 - 5صورة من استمارة الملكية
 - 6صورة من صك الملكية
 - ٧قائمة باآلالت والمعدات وتاريخ الصنع والقيمة التقديرية لها  +فواتير الشراء أو عروض األسعار
 - ٨صورة من صك الملكية أو فواتير الشراء أو عروض األسعار
 - ٩تفاصيل األنظمة وقيمتها وفواتير شرائها قائمة وصف األثاث
 - ١٠شهادة رهن األسهم معتمدة من الشركة السعودية لتسجيل األسهم
 - ١١سيتم التوقيع على مستند الضمان بإدارة البرنامج بالصندوق
مرفقات:
 دراسة جدوى اقتصادية للمشروع مفصلة وحديثة صور المستندات الخاصة بالنشاط (الترخيص الصناعي ،السجل التجاري ،عقد التأسيس ،عقد اإليجار أو التمليك ،عروض األسعار لآلالت).في حالة رغبة البرنامج في الحصول على أي من الضمانات الموضحة أعاله فإن األمر يتطلب تزويد البرنامج بالمستندات التي تؤيد
الملكية كما هو موضح عاليه

توقيع وختم صاحب الصالحية بالمنشأة

ملحوظة :يتم تقييم الممتلكات والتأمين عليها عن طريق العميل.
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