طلب منح تسهيالت (قروض حياتي )
تاريخ اعداد الطلب

املنطقة
تفاصيل املقرتض
اسم املقرتض
رقم الهوية
رقم حساب املقرتض
عنوان املقرتض
الربيد االلكرتوني

تاريخ فتح الحساب
الهاتف

املؤهل العميل أو التخصص للمقرتض
الخربة يف مجال العمل الحايل
تفاصيل املنشأه املستفيدة من القرض
اسم املنشأة املستفيدة من القرض
منطقة املنشأة املستفيدة من القرض
عدد سنوات املرشوع يف مجال العمل
رقم التسجيل «مشغل مرخص» ان وجد
عدد الرشكاء وتفصيلهم (ان وجد)
رقم الهوية

هاتف
تاريخ التسجيل
اسماء الرشكاء

املجموع
سنوات الخربة يف مجال العمل
سنوات الخربه

تفصيل الخربة

تفصيل عن نشاط الجهة املستفيدة من القرض
القطاع االقتصادي للمنشأه املستفيدة من القرض
نشاط املقرتض  /املشأه

تفصيل النشاط

نسبة املساهمة
%
%0

مالحظات

توزيع املوظيفني حسب الجنس
عدد املوظفات االناث
عدد املوظفني الذكور
مالحظات عن املوظفني (رواتب  /خربات )............/

مجموع املوظفني

تفاصيل القرض
هدف القرض
تفصيل الغرض من القرض
العملة
سعر الرصف
طريقة الدفع االقساط

قيمة القرض
القرض بما يعادله بالدوالر
فرتة القرض
فرتة السماح «من ضمن فرتة القرض»
الضمانات املقرتحة للقرض املطلوب
الكفاالت الشخصية للقرض املطلوب
بعملة
اسم الكفيل

رقم الحساب

مصدر الدخل الدخل الشهري

االلتزامات
القائمة

االلتزام
الشهري

مالحظات

املجموع
مصادر السداد للمقرتض
وصف مصادر السداد  /حسب االهمية   
الدخل الشهري للمرشوع

القيمة

صايف املوجودات الشخصية «املالءة املالية بعملة»
وصف االمالك الشخصية

العملة

القيمة

املجموع
صايف موجودات للمنشأة بعملة
وصف املوجودات الثابتة للمرشوع املمول
املجموع

التكلفة التاريخية

القيمة السوقية

0

0

مالحظات

أهم املوردين

أهم العمالء

أهم املنافسني  /الحصة السوقية للعميل

سياسة البيع (طريقة القبض)
نسبة البيع

طريق البيع  /القبض

سياسة الرشاء (طريقة الدفع)
نسبة الرشاء

طريق الرشاء  /التحصيل

مالحظات

مالحظات

ارصدة حسابات املقرتض باستثناء التسهيالت أو «الكفالء ان وجد» يف البنك بتاريخ
اسم الحساب
مالحظات عن حسابات املقرتض أو الكفالء

ارصدة الحسابات

العملة

الضمانات االخرى ان وجد
نوع الضمانات ( سيارات  ،عقارات  ،تامينات ) ،،،

القيمة

املجموع
نقاط القوة والضعف للطلب
نقاط القوة
الخربة الطويلة
الضمانات جيدة
ربحية املرشوع

نقاط الضعف
املنافسة

التوصية
نويص باملوافقة عىل منح العميلة قرض حياتي بقيمة  .............وبدون فائدة و عمولة بالرشوط والضمانات التالية -:
•قيمة القرض :
•الغاية :
•الية التسديد :
الضمانات  :كفالء عدد  2برواتب محولة ومقبولني ائتمانيا
رشوط اخرى  :تحويل حصيلة القرض مبارشة للمورد

