
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 طلب الحصول على حدود ائتمانية 

اإليجارات  ـ الرواتب ـ التزامات  

 أخرى 

  للمؤسسات والشركات 

 
 

 



 

 ــــل ــــــــات العميـــــــــــبيانالقسم األول : 

 نـــوع الطــــــــــــــلب  

 رقم الحساب             ....................................... 

                                                                  يل ــــــــــم العمــــــاس

 

 

 أكبر خمسبيــانـات 

 ـــــاءـشرك    

 

 

   الشـــــــــــكل القانوني      ــس ـــــــتاريــخ التأسيــ

 المدفوعال ــــرأس الم      المصرح به رأس المال 

 المرخص بـه اطــالنش      الســــــــجل التجــــاري

 عــنوان المقر الرئيسي     الرقــــــــــم المـــــــدني 

 المــــــــــدير المسئول                              الهاتـــــــــــــــــــــــــف 

 عــــخول بالتوقيـــــالمـ     صفــــة المســــــــــئول 

 .................................................................................................................................................................................................................................... ..... 

 المطلوبةاالئتمانية لحدود ا صيغةات ــبيانالقسم الثاني : 

 أسلوب السداد فترة السداد  مصادر السداد  االئتماني الحدالغرض من  العملة الحد مبلغ  الحد صيغة
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 الحصة الجنسية اإلسم  

    التزامات أخرى  ايجارات  رواتب 

 الرقم المدني



 

 ............................................................................................................................. .... ........................ ............................................................................ ...... 

   :ةــــــــالبيانات المالية المقدم: القسم الثالث 

ــ الميزاني ــ ـسن     :ةـــــة العموميــــــ       ثالث سنوات              نـــــاسنت                   ة ــــ

 غير مدققة                ة ــــمدقق             

 ثالث سنوات      التدفقات النقدية  المتوقعة :
 ............................................................................................................................. .... ... ..................... ............................................................................ ...... 

 ة ــــــــالقائم الحدود االئتمانية بياناتالقسم الرابع : 
      

 

 :أوالا      

 البنوك المحلية 

 

 

 ..................................................................................................................................... ...................... ................................................................................... 

      

 

ا:            ثانيا

 المؤسسات المالية 

 

 

 .............................................................................................................................................................................................................................................. 

      

 

ا:            ثالثا

 آخري منح جهات  

 

 

 الحد الممنوح

 

1 

الحد   نوع الحد  البنك اسم
 المستخدم

 

قيمة   الضماننوع 
 الضمان

 

 الحد الممنوح

 

الحد   نوع الحد  المؤسسة اسم 
 المستخدم

 

قيمة   الضماننوع 
 الضمان

 

 الحد الممنوح

 

 اسم جهة المنح 

 اإلجمالي 

 

الحد   نوع الحد 
 المستخدم

 

 الضماننوع 

 اإلجمالي 

قيمة  
 الضمان

 

 اإلجمالي 

 

 اإلجمالي 

 اإلجمالي 

 

 اإلجمالي 



 

........................................................................................................................................................ ...................................................................................... 

 عن طريق الملكية المشتركة أو عن طريق اإلدارة   طراف المترابطة إقتصاديا أو قانونياا مع العميل: األالخامسالقسم 

 

 العميل بصفته الشخصية وبصفته ولياا على أوالده  

 القصر                        

 

 أحد أطرافها  العميلالتي يكون الحسابات المشتركة 

         

 

 المؤسسات الفردية المملوكة من قبل العميل 

 

 

 

ا فيها          الشركات التضامنية التي يكون العميل شريكا

 

 : األطراف المترابطة إقتصاديا أو قانونياا مع العميل عن طريق الملكية المشتركة أو عن طريق اإلدارة اسادستابع القسم ا 

  

  

ا   شركات التوصية البسيطة التي يكون العميل شريكا

ا فيها                            متضامنا

 

 

     

  األموال )المساهمة،ذات المسئولية المحدودةشركات  

 (  %50)التوصية البسيطة( يمتلك العميل أكثر من        

 من رأسمالها تكون لهم السيطرة عليها              



 

 

  

 

  تضامنيةالعمالء الذين يكفلهم العميل كفالة        

ا كان الشكل القانوني             لهم قبل بيتك أيا

 

 

 

 

 ط  ـروابم ـة قبل بيتك لهـأطراف أخرى مدينأية      

 إقتصادية أو قانونية مع العميل بحيث إذا تعرض    

 لمصاعب مالية تؤثر على قدرة العميل أي منهم     

 في سداد إلتزماته المالية قبل بيتك          

 

...................................................................................................................................................... ................................................................................... 


