نموذج المتطلبات والمعلومات الرئيسية عن المنشآت

السادة/

المحترمين

السيد /

المحترم

السالم عليكم و رحمة اهلل و بركاته،
تقدم مصرفية المنشآت الصغيرة والمتوسطة بمصرف الراجحي كافة أشكال الدعم والمساندة لجميع المنشآت
التجارية التي ال يزيد حجم ايراداتها  /مبيعاتها السنوي عن  011مليون ريال .سواء كان نشاطها جديد أو قائم لخدمة
عمالء المصرف وتلبية احتياجاتهم بما يتجاوز تطلعاتهم لكافة المنتجات والخدمات التمويلية وغير التمويلية كما
تعمل المصرفية على تزويد القائمين على تلك المنشآت بالمشورة المالية واالدارية والتسويقية وبما يضمن نجاحهم
في ادارة اعمالهم التجارية ونمو شراكتهم المصرفية مع مصرف الراجحي ،عزيزي العميل لخدمتكم بشكل مميز نرجو
منكم التكرم بتزويدنا بالمستندات والمعلومات الموضحة أدناه :
 -1خطاب على مطبوعاتكم موضحا قيمه احتياجاتكم المصرفية للفترة القادمة.
 -2السجل التجاري الرئيسي وكافة فروعه.
 -3الترخيص الصناعي (للمصانع)
 -4هوية المالك  /المالك للشركات.
 -5عقد التأسيس وكافة مالحق التعديل عليه (للشركات).
 -6قرار الشركاء بتعيين مدير عام (المفوض بإدارة الشركة ) متضمن الصالحيات.
 -7الميزانية المدققة أو الداخلية غير مدققة لثالث سنوات أو سنتين على األقل ,باإلضافة إلى :
 بيان تفصيلي بممتلكات واستثمارات المالك/المالك  ،الغير مدرجة في الميزانية. -8شهادة حسن االنجاز للمشاريع المنفذة (المقاوالت).
 -9شهادة التأمينات االجتماعية.
 -10برنامج نطاقات.
 -11الهيكل التنظيمي للمنشأة شامال المؤهالت العلمية وسنوات الخبرة
 -12الضمانات التي يمكن تقديمها لقاء التسهيالت المطلوبة.
 -13حجم التسهيالت مع البنوك األخرى (إن وجد).
 -14استكمال البيانات المطلوبة في النماذج المرفقة.
 -15من المنتجات الغير تمويلية (منتج الرواتب منتج نقاط البيع خدمة المباشر) وغيرها من منتجات ادارة النقد– – .
للتواصل مع فريق ادارة البيع بمصرفية المنشآت الصغيرة والمتوسطة ولمزيد من المعلومات نرجو أرسال رساله إلى
البريدااللكتروني  SME_SalesTeam@alrajhibank.com.saأو االتصال على الهاتف المجاني رقم8001228888 /
مع أطيب التحيات فريق ادارة البيع مصرفية المنشآت الصغيرة والمتوسطة
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المعلومات الرئيسية عن المنشأة
Enterprise Main Information
Enterprise’s Main Information                                                     المعلومات الرئيسية عن المنشأة
 المؤسسة/اسم الشركة
Company/Enterprise
Name
تاريخ االنتهاء
Experation Date

تاريخ اإلصدار
Issuance Date

المصدر
Source

رقم السجل التجاري
Commercial Registration

محل اإلقامة
Residence

النشاط الرئيسي
Main Business

تاريخ التأسيس
Date of Establishment

الشكل القانوني
Legal Form

المدينة
City

الرمز البريدي
Postal Code

صندوق البريد
P.O Box

البريد اإللكتروني
E-mail

الجوال
Mobile

الهاتف
Phone

العنوان البريدي
Post Address

اسم مسؤول االتصال
Contact Person

مسؤول االتصال
Contact person

مقر النشاط
Activity’s Headquarters

Ownership                                                     الملكية
العمر
Age

 عدد سنوات الخبرة%نسبة الملكية
Years of
Ownership
Experience
Percentage

 صاحب/ متضامن/ موصي/الحالة
المؤسسة
Status/Dormant/Active/Owner

الجنسية
Nationality

)اسم المالك (المالك
Owner(s) Name

توقيع وختم النموذج من صاحب الصالحية
Signature & Seal of  Authorized Person
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)اإلدارة التنفيذية (المسؤولين عن إدارة النشاط
Executive Management (Responsible for the Management of the Business)
العمر
Age

تاريخ انضمامه
للشركة
Company joining
Date

سنوات الخبرة
Years of Experience

المنصب
Title

االسم
Name

اإلفصاح عن صلة القرابة مع أحد موظفي المصرف
Disclosure of Relationship with a Bank Employee
Name
Relationship

االسم

Yes   ❐ نعم

صلة القرابة

No         ❐ ال

)اإلدارة (كيفية اتخاذ القرار
Management (How to Make a Decision)
❐ المدير العام بعد التشاور مع مدراء اإلدارة
General Manager after discussion with Management

Owner/Owners    المالك/❐ المالك

  ❐ أخرى

General Manager   ❐  المدير العام

Other

التغيير في اإلدارة
).... (تغيير الوظائف التالية للمالك – المدير العام – المدير المالي – مدير المبيعات
Change in Management
(Job Change of: Owner-General Manager- Financial Manager-Sales Manager…..)
❐ نعم يوجد تغيير خالل السنتين
)(مع ذكر التغيير الحاصل في اإلدارة
Yes, there has been a change
within 2 years (Mention
Management changes)

 سنتين2 ❐ ال يوجد تغيير منذ
No Changes in 2 years

 سنوات5 ❐ ال يوجد تغيير منذ
No Changes in 5 years

توقيع وختم النموذج من صاحب الصالحية
Signature & Seal of Authorized Person
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Sale method طريقة البيع

Purchase method  طريقة الشراءFunding method طريقة التمويل

ً
Cash ❐ نقدا

ً
Cash ❐ نقدا

On credit ❐ باألجل
ً
Cash and on credit ❐ نقدا وباألجل

On credit ❐ باألجل
ً
Cash and on credit ❐ نقدا وباألجل

)الموردين الرئيسين (آخر عامين
Main suppliers(Last two years)

Self-financing  ❐ تمويل ذاتي
Suppliers facilities   ❐ تسهيالت موردين
Credit facilities ❐ تسهيالت ائتمانية

)العمالء الرئيسين (آخر عامين
Main Customers (Last two years)

 السجالت التجارية التابعة والمستقلة/ المؤسسات/الشركات
 التراخيص/إرفاق السجالت التجارية
Companies/Enterprises/Affiliated and Independent Commercial Registers
Attach Commercial Registration / Licenses
Activity Type نوع النشاط

Trade Name االسم التجاري

توقيع وختم النموذج من صاحب الصالحية
Signature & Seal of Authorized Person
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الفروع والمصانع والمباني الرئيسية للنشاط الرئيسي
Branches, Factories and Major Buildings of the Main Business
Owned/Leased  مستأجر/مملوك

Location الموقع

Description  الوصف

 الشركة/بيان بالعمالة واآلالت والمعدات لدى المؤسسة
Statement of Manpower, Machinery and Equipment of the Enterprise \ Company

مستأجرين
Leased

Equipment المعدات

Manpower العمالة

Description الوصف

Description الوصف

معدات ثقيلة
Heavy Equipment

مستأجرين
Leased

مملوكة
Owned
مستأجرين
Leased

الفنين
Technicians

مكفولين
معدات خفيفة
Light equipment

مستأجرين
Leased

مملوكة
Owned

إداريين
Administrators

مكفولين

مستأجرين
Leased

أدوات
Tools

مستأجرين
Leased

مملوكة
Owned

عمال
Employees

مكفولين
Funded
Total اإلجمالي

Total اإلجمالي

Relations with Bank                                                             العالقة مع البنوك
مصرف العميل الرئيسي
Main Bank of Customer

الضمانات المقدمة
للبنوك
Guarantees
Provided to Banks

المستخدم
User

الحـــد
Limit

التسهيالت
Facilities
الغير
نقديه
Non-Cash

النقدية
Cash

البنوك التي يتعامل معها
العميل
Banks Customer deals with

توقيع وختم النموذج من صاحب الصالحية
Signature & Seal of Authorized Person
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التسهيالت البنكية التي يرغب العميل في الحصول عليها
Bank Facilities Customer Wants to Obtain

The Purpose of the Facilities                الغرض من التسهيالت
  

الضمانات المقترح تقديمها لقاء الحصول على التسهيالت االئتمانية
The Guarantees Proposed to be Offered Against Obtaining the Credit Facilities

Acknowledgment and Undertaking                                                                                          إقرار وتعهـــــد
I, the undersigned: …………….............................…….,  acknowledge
my approval to apply for obtaining the credit facilities from Al
Rajhi Bank with an amount of: SAR…………………….. In addition,
I undertake to use the funding in its allocated purpose and
commit to provide Al Rajhi Bank with any documents required
to complete the procedures of obtaining the credit facilities and
its renewal. As well, I acknowledge that all the above data and
information are correct; and if it is found to the Bank, thereafter,
that such data and information are incorrect, the Bank shall
cease all the unimplemented facilities and all the amounts of
the implemented facilities will be due and payable immediately,
provided the Bank shall have the right to take all the actions it
deems necessary in this regard.

...........................................................................:أنــا الموقــع أدنــاه
أقــر بموافقتــي علــى طلــب الحصــول علــى تســهيالت ائتمانيــة
ّ
، ريــال ســعودي.....................:مقــدره بمبلــغ
مــن مصــرف الراجحــي
 وألتــزم،وأتعهــد باســتخدام التمويــل فــي الغــرض المخصــص لــه
بتزويــد مصــرف الراجحــي بــأي مســتندات يطلبهــا منــي إلكمــال
 كمــا أقــر،إجــراءات الحصــول علــى التســهيالت االئتمانيــة وتجديدهــا
 وإذا تبيــن للمصــرف،بــأن جميــع البيانــات والمعلومــات أعــاه صحيحــة
 فــإن المصرف،بعــد ذلــك أن هــذه البيانــات والمعلومــات غيــر صحيحــة
 وســتكون كافــة مبالــغ،المنفــذة
ســيوقف كافــة التســهيالت غيــر
ً
 مــع احتفــاظ المصــرف بحقــه،التســهيالت المنفــذة حالــة األداء فــورا
.فــي اتخــاذ كافــة اإلجــراءات التــي يراهــا مناســبة فــي هــذا الصــدد

Funding Applicant:

:طالب التمويل

Enterprise Seal:

:ختم المنشأة
:االسم

Name:
Signature:

:التوقيع

Capacity:

:الصفة
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الموقف التنفيذي للمشاريع
Projects Main Information
قيمة المشاريع
Projects Value

)تركيز المشاريع (قطاع خاص – حكومي
Projects Focus (Private government sector)

Certificate of Contractors Classification                                                      شهادة تصنيف المقاولين
Category    التصنيف

Class   الدرجة
1
2
3
4
5

المشاريع التي تم تنفيذها
)(المشاريع السابقة خالل الثالث سنوات األخيرة مدعمه بشهادات اإلنجاز وحسن التنفيذ إن أمكن
Implemented works (Previous works in the last three years supported by the completion and
performance certificates, if possible)
Contract Value قيمة العقد

Assignment Party الجهة المسندة

Project المشروع

No رقم
1
2
3
4
5
6
7

  Total   االجمالي
توقيع وختم النموذج من صاحب الصالحية
Signature & Seal of Authorized Person
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بيان المشاريع الجديدة  التي تم ترسيتها على العميل
Statement of Projects Awarded to the Customers
 أقصى% الربحية
 عجزProfitability
Maxi%
mum
Deficit

الربحية
Profitability

التكلفة
Cost

تاريخ خطاب
الترسيه
Date of
Award Letter

المدة
Duration

قيمة العملية
Value of
Transaction

جهة اإلسناد
Assignment Party

الموقع
Location

رقم اسم المشروع
Project Name NO

1
2
  Total   اإلجمالي

Future Projects Expected to Apply For                  المشاريع المستقبلية المتوقع التقديم عليها
الجهة المسندة القيمة
Value Assignment Party

اسم المشروع
Project Name

1
1
2
3

  Total   اإلجمالي

Prices of Competitors (If possible(                                )أسعار المنافسين (إن أمكن
النسبة
Percentage

القيمة
Value
1
2

توقيع وختم النموذج من صاحب الصالحية
Signature & Seal of Authorized Person
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9

انحراف غير
مبرر
Unjustified
deviation

انحراف مبرر
Justified
deviation

نسبة
االنحراف
Deviation
percentage

المبالغ تحت
التحصيل
Amounts
under
collection

المبالغ المنصرفة
Disbursed
amounts
نسبة المدة المنقضية
Percentage of elapsed
time

تاريخ
نسبة اإلنجاز
االنتهاء
تاريخ البداية
مدة العقد
Completion
Completion Start Date Contract Duration
percentage
Date
قيمة العقد
Contract Value

) المشاريع تحت التنفيذ (مدعومة بآخر مستخلص من كل مشروع
Works in progress (supports ed by Final Statment of each project)

  Total   االجمالي

إسم
مصادر
الجهة
المشروع
التمويل
المسندة
Sources of Assignment Project
Name
Funding
Party

Status of the Client’s Existing Projects        موقف مشاريع العميل القائمة
نسبتها إلى إجمالي
قيمة العقود
Ratio to total Value of
contracts

قيمة العقود
Value on
Contract

العدد
Number

Type of Projects نوع المشاريع
Regular projects   المشاريع المنتظمة
Deviated projects   المشاريع المنحرفة
 منتهية مدة عقودها/مشاريع يوجد بها انحراف في التنفيذ
Projects deviated in the implementation/ its contract duration expired
 منتهية مدة عقودها ولها مبررات من جهة اإلسناد/مشاريع يوجد بها انحراف في التنفيذ

Projects deviated in the implementation/ its contract duration expired
supported by justifications from the assignment party
Total المجموع

Value of Works     قيمة المشاريع
Value القيمة

Projects المشاريع
Projects in progress from Al Rajhi Bank المشاريع تحت التنفيذ من مصرف الراجحي
Future projects   المشاريع المستقبلية
Total المجموع

البيانات اإلضافية الواجب توافرها لمقاولي الصيانة والنظافة
Additional Details to be Available for the Maintenance and Cleaning Contractors
الوصف

Type of Projects   نوع المشاريع

❐ يحتاج بعض الدعم ❐ غير كافية
❐ كافية
Insufficient
Need some support
Sufficient

كفاية العمالة والجهاز الفني للمشاريع القائمة
Labour sufficiency and technical staff of existing projects

❐ يحتاج بعض الدعم ❐ غير كافية
❐ كافية
Insufficient
Need some support
Sufficient

كفاية العمالة والجهاز الفني للمشاريع الجديدة
Labour sufficiency and technical staff of new projects

Description  الوصف

Housing السكن

                                       ❐   ملك للعميل                                         ❐ مستأجر
                                Leased                                   Owned by the Client

The existence of housing near project location (A copy of lease contract)

)وجود سكن قريب من موقع المشاريع (صورة عقود اإليجار

Client’s Reputation at the Assignment Party سمعة العميل لدى جهة اإلسناد
ضعيف
Poor

متوسط
Fair

جيد
Good

ممتاز
Excellent

سمعة العميل لدى جهات اإلسناد (إرفاق شهادات حسن التنفيذ والشكر و أي
)إرشادات أخرى إن وجدت من جهات اإلسناد
Client’s reputation at BPOS (attach performance and appreciation certificates and
other certificates)

Prices of the competitors   أسعار المنافسين
Percentage النسبة

Value   القيمة

Projects  المشاريع
For the new projects   للمشاريع الجديدة
That will be funded  التي سيتم تمويلها
توقيع وختم النموذج من صاحب الصالحية
Signature & Seal of Authorized Person
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التفاصيل الشخصية                Personal details
رقم الهوية ID number

تاريخ انتهاء الهوية ID expiry date

تاريخ الميالد Date of birth

الجنسية Nationality

الجنس Gender
االسم األول  First name

❐ ذكر Male

❐ أنثى Female

اسم األب Father name

اسم الجد  Grandfather name

العائلة Family

العنوان                Address
الرمز البريدي Postal Code

الصندوق البريدي PO Box
المدينة City

االتصال                Contacts
رقم الهاتف Phone number

رمز المنطقة Area code

المهنة                Profession
تاريخ بدء العمل Start Date

الراتب الشهري Monthly Salary

اسم جهة العمل Employer name

أقــر بــان البيانــات الــواردة بهــذا الطلــب صحيحــة تمامــا وتحــت مســئوليتي وهــي ملزمة لــي ومكملة لبنــود العقد بعــد توقيعه عنــد الموافقة
النهائيــة مــن قبلكــم .كمــا اننــي أخــول مصــرف الراجحــي بأيــة معلومــات او بيانــات يطلبهــا منــي لتأســيس حســابي لديــه و/أو مراجعتــه و/
او ألدارتــه وأفوضــه بــان يحصــل علــى مــا يلزمــه او يحتــاج اليــه مــن معلومــات تخصنــي او تخــص حســابي المذكــور او أي حســاب اخــر يكــون
لــي لديــة مــن الشــركة الســعودية للمعلومــات االئتمانيــة و/أو وان يفصــح عــن المعلومــات الخاصــة بــي وبحســابي المذكــور او أي حســاب اخــر
يكــون لــي لديــه للشــركة الســعودية للمعلومــات االئتمانيــة و/او ألي جهــة أخــرى توافــق عليهــا مؤسســة النقــد العربــي الســعودي .
I acknowledge that the information contained herein this application is true and correct to the best of my knowledge,
bound to me and complementary to the contract clauses after being signed upon your final approval. I further authorize
Al Rajhi Bank to get any information or data required to establish, review and/or manage my account. In addition, I
hereby authorize the Bank to get any required or needed information about me, the mentioned account or any other
account with the Saudi Credit Bureau and/or to disclose any information related to me and my account or any other
account to the Saudi Credit Bureau and/or any other authority approved by the Saudi Arabian Monetary Agency.
توقيع وختم النموذج من صاحب الصالحية
Signature & Seal of Authorized Person

يجب إرفاق صورة من الهوية/االقامة للعميل واضحة
A clear copy of the customer›s ID card or residence should be attached
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بيانات طلب تمويل
(برنامج كفالة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة)
)Funding Request Data (SME Kafalah Program
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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