




الوثائق املطلوبة

الوثائق املطلوبة لدراسة طلب القرض:

الرتخيص الصناعي الصادر من الهيئة العامة للصناعة والرتخيص بإسترياد اآلالت الجديدة.

صورة من عقد اإليجار أو صورة عن التخصيص اإلداري املؤقت لألرض التي سيقام عليها املرشوع لإلطالع عليها. 

نسخة من اتفاقيات الرتخيص باإلنتاج، املعرفة الفنية، اإلدارة، التسويق، حق اإلمتياز، أو أي إتفاقيات أخرى متعلقة باملرشوع.

دراسة الجدوى اإلقتصادية والفنية للمرشوع )إن وجدت( وأي دراسات أخرى متوفرة لدى الرشكة وتتعلق باملرشوع.

الكتالوجات وعروض األسعار الحديثة الخاصة باآلالت واملعدات، عقود توريد أو فواتري يف حالة التعاقد عىل الرشاء.

عقد تشييد املباين أو عروض تقديرات التكلفة الكلية لها شاملة التكييف واإلطفاء والتشطيبات النهائية ، باإلضافة إىل رخصة البناء

الصادرة من بلدية الكويت للمبنى الخاص باملرشوع.

الحسابات الختامية )امليزانيات( املدققة يف حالة املنشآت القامئة آلخر ثالث سنوات.

عقد التأسيس والنظام األسايس للرشكة وأية تعديالت طرأت عليه مثل اإلسم التجاري، الكيان القانوين، النشاط، اإلندماج 

مع رشكات أخرى، رأس املال .. الخ.

شهادة قيد يف السجل التجاري.

شهادة من وزارة التجارة والصناعة مبن له حق التوقيع عن الرشكة بالنسبة للرشكات املساهمة مع صور البطاقة املدنية 

للمخولني بالتوقيع ، باإلضافة إىل شهادة توضح فيها أعضاء مجلس اإلدارة للرشكات املساهمة.

صورة البطاقة املدنية لطالب القرض )يف حال املؤسسات الفردية(.

ترخيص ايصال التيار الكهربايئ الصادر من وزارة الكهرباء واملاء الخاص باملرشوع.

عىل أن تكون حديثة وسارية املفعول وقت تقييم القرض الصناعي من قبل البنك.
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الوثائق املطلوبة إلمتام عقد القرض:

    -  قرار من الجمعية العمومية أو مجلس اإلدارة حسب اإلختصاص أو الصالحية بالنسبة للرشكات املساهمة أو موافقة الرشكاء

       بالنسبة لباقي الرشكات عىل اإلقرتاض من بنك الكويت الصناعي ورهن املرشوع لصالح البنك، مصدق عليه من غرفة تجارة

       وصناعة الكويت.

    -  محرض تحديد العقار موضوع الرهن لصالح بنك الكويت الصناعي.

    -  بوالص التأمني عىل املرشوع لصالح بنك الكويت الصناعي.

    -  النسخة األصلية عن عقد اإليجار أو عن التخصيص اإلداري املؤقت لألرض التي سيقام عليها املرشوع. 

    -  شهادة الهيئة العامة للمعلومات املدنية )العنوان اآليل(. 

      عىل أن تكون حديثة وسارية املفعول وقت إمتام عقد القرض الصناعي من قبل البنك.



طلب قرض صناعي

 

الكويت يف      /      /     20  

السيد/ الرئيس التنفيذي    املحرتم

بنك الكويت الصناعي

ص.ب 3146 الصفاة – الرمز الربيدي 13032 

الكويت

بعد التحية ،،،

املوضوع : طلب قرض

الرجاء املوافقة عىل إقراضنا مبلغ ......................................................................

لتمويل مرشوع صناعي جديد إلنتاج ................... عىل مساحة ............... يف منطقة ................. ، يهدف املرشوع إىل  ...............................

لتمويل توسع يف مرشوع صناعي قائم إلنتاج ................... عىل مساحة ............... يف منطقة ................. ، يهدف املرشوع إىل  ...............................   

ونرفــق لكــم البيانــات الالزمــة لتمكينكــم مــن دراســة طلبنا، علامً بأننا ســوف نقــوم بإســتكامل أي بيانات إضافيــة مطلوبة من قبلكــم يف أقرب 

فرصة ممكنة.

إن الشخص املكلف من قبلنا بتمثيل الرشكة فيام يتعلق مبتابعة هذا الطلب أثناء دراسته هو:

السيد ................................................................. عىل الرقم: ................................................... بصفته: ...................................................

وتفضلوا بقبول فائق االحرتام ،،،

اإلسم: .............................................................................

الصفة: ............................................................................

  التوقيع: ..........................................................................
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أوالً: بيانات خاصة باملنشأة:

1/1 اإلسم التجاري للمنشأة:

العنوان: ..................................................................................................................................................................................................

ص.ب: ........................................................................  الرمز الربيدي: ....................................................................................................

هاتف املصنع: .............................................................. الفاكس: ............................................................................................................

2/1 أسامء الرشكات أو املساهمني الرئيسيني:

                        اإلسم                           نسبة املساهمة                       اإلسم                          نسبة املساهمة 
 ..........................................      ........................................ 4       ........................................      ........................................ 1        

 ..........................................      ........................................ 5       ........................................      ........................................ 2        

 ..........................................      ........................................ 6       ........................................      ........................................ 3        

3/1  مجلس اإلدارة  ) يف حال الرشكات املساهمة (

                اإلسم                 الصفة               الجنسية                 اإلسم                 الصفة               الجنسية       
..........................   ...........................   .......................... 4       ..........................   ...........................   .......................... 1        

..........................   ...........................   .......................... 5       ..........................   ...........................   .......................... 2        

..........................   ...........................   .......................... 6       ..........................   ...........................   .......................... 3        

4/1 إدارة املرشوع:

                  اإلســـــــم        الـــخــــبــــرة

مدير املصنع      ...................................          ...................................

مدير اإلنتاج        ...................................          ...................................

املدير املايل      ...................................          ...................................

مدير التسويق        ...................................          ...................................

5/1 أسامء الرشكات التابعة مع بيان رأس املال ونسبة امللكية يف كل منهام، ترفق )امليزانيات( املدققة و املجمعة آلخر ثالث سنوات

                   اإلســــم              املنصب        عدد سنوات الخربة

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

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

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

3



ثانياً: بيانات خاصة باملرشوع القائم )للمنشآت القامئة فقط(:

1/2 الطاقة اإلنتاجية لكل منتج:

                                الطاقة اإلنتاجية                  الطاقة اإلنتاجية

             املنتج                الوحدة                     املرخصة                     الفعلية لآلالت

 .................................          .................................         .................................         .................................   -1

 .................................          .................................         .................................         .................................   -2

 .................................          .................................         .................................         .................................   -3

ورديتني:                       ثالث ورديات: عدد الورديات : وردية واحدة:              

2/2 املواد الخام ومواد التغليف املستخدمة يف اإلنتاج:

                                    الصــنـف                                              املـصـــدر         

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

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

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

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

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

    

                 

4



3/2 نسبة تكلفة املواد الخام ومواد التغليف من إجاميل إيرادات املبيعات  ................ % 

4/2 موقع القسيمة الصناعية ومساحتها:

                 املوقع )املنطقة(          رقم القطعة     رقم القسيمة        املساحة م2

.........................              .....................              .......................       .......................             -1

.........................              .....................              .......................           .......................      -2

 

      
5/2 حرص ووصف املباين القامئة:

      )ترفق جداول تفصيلية يف حال تعدد املواقع(

 

         املوقع )الدور(                      املساحة م2               

                .................................. صالة اإلنتاج                   ..................................    

                .................................. املخازن                    ..................................    

             .................................. اإلدارة          ..................................    

   .................................. الخدمات         ..................................    

     .................................. أخرى                               ..................................    

  

_____________________________________________                                          

        اإلجاميل

_____________________________________________          
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6/2  القوى العاملة املوجودة: 

اإلدارة:

الـــــعـــــــــدد                إجاميل الراتب الشهري )د.ك(                  الوصف الوظيفي                   

......................................           ..............................                    .............................    )1

......................................           ..............................                    .............................    )2

......................................           ..............................                    .............................    )3

 

اإلنتاج:

                

الـــــعـــــــــدد                إجاميل الراتب الشهري )د.ك(                   الوصف الوظيفي                   

......................................           ..............................                    .............................    )1

......................................           ..............................                    .............................    )2

......................................           ..............................                    .............................    )3

التسويق والخدمات:

الـــــعـــــــــدد                إجاميل الراتب الشهري )د.ك(                  الوصف الوظيفي                   

......................................           ..............................                    .............................    )1

......................................           ..............................                    .............................    )2

   ......................................           ..............................                    .............................    )3

     

___________________________                                                                                                    

                                          اإلجاميل 

 ___________________________                                                                                                    
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7/2  املوقف اإلنتاجي واملايل للمنشأة )مرفق البيانات املالية املدققة آلخر ثالث سنوات(:

1/7/2 تفاصيل تكلفة املبيعات املبارشة خالل السنوات الثالث األخرية:

    20    20    20      

             ) القيمة د.ك (

 .........................  .........................  ......................... مـــــواد الـــــخــــــام  

.........................  .........................  ......................... مـــــواد الـتـغــلـيــف  

.........................  .........................  ......................... اإلســــــتــــهـــــــالك   

.........................  ......................... الصـــــيـــــــانــــــــة                 ........................  

.........................  .........................  ......................... أجــــــور عـــــــمــال  

.........................  ......................... مياه وكهرباء ومحروقات             ......................... 

.........................  .........................  ......................... أخـــــــــرى   

_____________             ____________         ____________     

اإلجمـــايل 

_____________            ____________              ____________     

2/7/2  يف حالة وجود قروض تجارية متوسطة أو طويلة األجل:

        إسم البنك           قيمة القرض             تاريخ بدأ السداد         تاريخ إنهاء السداد            نوع الضامن

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

3/7/2 عقود املبيعات الحالية:

          الجـهــة             قيمة العقد )د.ك(          الكميات ) الوحـدة (         تاريخ توقيع العقد         الـمــدة          

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

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

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

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

............         ..........................         ............................          ..........................       ....................       
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ثالثاً: بيانات خاصة باملرشوع الجديد )تتعلق بطلب القرض(:

1/3 وصف املرشوع وأهدافه:
...............................................................................................................................................................................................................

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

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

2/3 وصف املنتج واستخداماته:
...............................................................................................................................................................................................................

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

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

3/3 إدارة املرشوع:

                  اإلســـــــم        الـــخــــبــــرة

مدير املصنع      ...................................          ...................................

مدير اإلنتاج        ...................................          ...................................

املدير املايل      ...................................          ...................................

مدير التسويق        ...................................          ...................................
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4/3 الجدول الزمني املقرتح لتنفيذ املرشوع وبداية اإلنتاج:

تاريخ اإلنتهاء                                                        تاريخ البدء                       

...................................     ................................... تشييد املباين    -

...................................     ................................... رشاء اآلالت    -

...................................     ................................... تركيب اآلالت    -

...................................     ................................... التشغيل التجريبي   -

...................................     ................................... إيصال الخدمـــات   -

بداية التشغيل التجاري    ....................................     ...................................  -

5/3 موقف املرشوع عند تقديم الطلب:

                  املصاريف حتى تاريخ الطلب )د.ك(

اآلالت والـمعدات        ..........................................................................................  -

املباين تحت اإلنشاء      ..........................................................................................  -

أي مصاريف أخرى       ..........................................................................................  -
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6/3 التكلفة الكلية للمرشوع )تقديرات/ عروض / عقود( مقسمة عىل الوجه التايل:

1/6/3 املباين واألعامل املدنية:

)أ (   مســاحة املبــاين: 

املساحة م2      اإلستخدام                                       

الســــرداب          ..........................          ............................    

األرضـــــي          ..........................          ............................   

الـميــزانـني          ..........................          ............................    

أخــــــــرى          ..........................          ............................    

___________________________       

            اإلجاميل

 ___________________________                                                                     

)ب (   املساحات املطلوبة لآلالت الرئيسية )حسب مواصفات الكتالوجات(:

                           اآللـــــــــة             املساحة املطلوبة

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

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

       

 )ج (  تكــلفة املـبــاين:                                                           التكلفة  د.ك

املبنى األسود                                                       ..........................................................

التكييف                                                             ..........................................................

أعامل كهربائية                                                    ..........................................................

متديدات صحية                                                    ..........................................................

مكافحة الحريق                                                   ..........................................................

تشطيبات داخلية وخارجية                                     ..........................................................

أخــــرى                                                             ..........................................................

إجاميل التكلفة                                                     ..........................................................

يرفق مخطط أويل يوضح املساحة الالزمة للمرشوع وكيفية توزيعها أو ترفق مخططات املرشوع ورخصة البناء: 

مباين خطوط اإلنتاج – مباين اإلدارة – مباين املخازن – مباين الخدمات وخالفه.
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2/6/3 تكلفة اآلالت واملعدات والقوالب والعدد وقطع الغيار واصلة إىل موقع املصنع ويرجى إرفاق 

عروض أسعار حديثة عىل أن تكون موقعة ومختومة من قبل املورد:

العدد      املصدر      التكلفة                   اآلالت       سنة الرشاء  

.....................       ....................       ..................       ......................      ..................   -1

.....................       ....................       ..................       ......................      ..................   -2

 .....................       ....................       ..................       ......................      ..................   -3

.....................       ....................       ..................       ......................      ..................   -4

.....................       ....................       ..................       ......................      ..................   -5

.....................       ....................       ..................       ......................      ..................   -6

.....................       ....................       ..................       ......................      ..................   -7

.....................       ....................       ..................       ......................      ..................   -8

.....................       ....................       ..................       ......................      ..................   -9

.....................       ....................       ..................       ......................      ..................   -10

.....................       ....................       ..................       ......................      ..................   -11

.....................       ....................       ..................       ......................      ..................   -12

.....................       ....................       ..................       ......................      ..................   -13

.....................       ....................       ..................       ......................      ..................   -14

               

___________________________                                                                

                           اإلجاميل 

 ___________________________                                                                                     

3/6/3 تكاليف الشحن والرتكيب املتوقعة أو الفعلية:                  ..............................................  د.ك

4/6/3  الطاقة اإلنتاجية الخاصة بآالت املرشوع الجديدة:            ..............................................  
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5/6/3 تكلفة وسائل النقل والسيارات )إرفاق عروض األسعار(:

التكلفة د.ك             العــدد   

أ -     سيارات         .......................   ................................

ب -   رافعات      .......................   ................................

ج-    وسائل أخرى     .......................   ................................

___________________________                                                                           

                                                           اإلجاميل

___________________________                                                                           

6/6/3 تكلفة األثاث وأصول أخرى: 

أ -     أثاث وتجهيزات     .......................   ................................

ب -   أدوات ومعدات مكتبية    ........................   ................................

ج-    أصول ثابتة أخرى               ....................... .            ................................

___________________________                                                                           

                                                          اإلجاميل

___________________________                                                                           

 

7/6/3 تفاصيل مصاريف ما قبل التشغيل: 

                     د.ك

................................ -    مصاريف سفر    

................................ -    رواتب وأجور     

................................ -    فوائد     

-    مصاريف تأسيس                ................................

................................ -    مصاريف إدارية وعمومية   

................................ -    استشارات ودراسات    

___________________________                                                                           

                                                          اإلجاميل

___________________________                                                                           
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رابعاً: بيانات خاصة باإلنتاج :

1/4 أنواع املنتجات والخدمات التي سيوفرها املرشوع:

              املنتج               الوحدة              الطــاقة اإلنتاجية املرخصة             الطاقة اإلنتاجية القصوى

  .................................             .....................................           ................         ..............  -1

.................................             .....................................           ................         ..............  -2

.................................             .....................................           ................         ..............  -3

  .................................             .....................................           ................         ..............  -4

  .................................             .....................................           ................         ..............  -5

وردية واحدة                      ورديتني                   ثالث ورديات عدد الورديات:      

2/4 املواد الخام ومواد التغليف املستخدمة يف اإلنتاج )املنتجات الجديدة(:

                           الصنف       املصدر            السعر د.ك/ الوحدة

.........................       .........................          .........................           -1

        .........................       .........................          .........................           -2

        .........................       .........................          .........................           -3

        .........................       .........................          .........................           -4

        .........................       .........................          .........................           -5

        .........................       .........................          .........................           -6

        .........................       .........................          .........................           -7

        .........................       .........................          .........................           -8

        .........................       .........................          .........................           -9

نسبة الفاقد من اإلنتاج: ........................... %

ترفق جداول تفصيلية يف حالة تعدد املنتجات
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3/4 احتياجات املرشوع من املنافع العامة والخدمات:

                      الـــوحــدة             الكمية                سعر الوحدة             التكلفة السنوية د.ك

-  طاقة كهربائية         كيلو واط/ سنوياً                 ..............                ................               ............................   

-  مياه تربيــــد         جالون/ سنوياً             ..............                ................               ............................

-  مياه عذبة         جالون/ سنوياً             ..............                ................               ............................   

-  غازات طبيعيةووقود      قدم 3/ سنوياً                    ..............                ................               ............................   

-  مواد برتولية         جالون/ سنوياً             ..............                ................               ............................   

-  زيت وشحوم للصيانة    جالون / سنوياً             ..............                ................               ............................   

-  مواد مستهلكة          جالون / سنوياً             ..............                ................               ............................  

___________________________                                                                                                      

                                               اإلجاميل 
___________________________                                                             

4/4 احتياجات املرشوع من القوى العاملة:

اإلدارة:
            الوصف الوظيفي     الـــــعـــــــــدد   إجاميل الراتب الشهري )د.ك(  

.......................................   ..............................  .............................   )1    

.......................................     ..............................  .............................   )2    

.......................................   ..............................  .............................   )3    

.......................................   ..............................  .............................   )4    

اإلنتاج: 
            الوصف الوظيفي     الـــــعـــــــــدد   إجاميل الراتب الشهري )د.ك(

........................................   ..............................  .............................   )1   

........................................   ..............................  .............................   )2   

........................................   ..............................  .............................   )3   

........................................   ..............................  .............................   )4   

التسويق والخدمات:

           الوصف الوظيفي     الـــــعـــــــــدد   إجاميل الراتب الشهري )د.ك(

........................................   ..............................  .............................   )1   

........................................   ..............................  .............................   )2   

........................................   ..............................  .............................   )3   

........................................   ..............................  .............................   )4   

___________________________                                                                       

                                     اإلجاميل 
___________________________                              
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5/4  وصف موجز لعمليات االنتاج مع بيان تسلسلها ) يرفق مخطط انسياب االنتاج (:

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

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

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

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

6/4  تقديرات تكاليف التشغيل السنوية ) السنة االنتاجية النمطية ....................... د.ك (

تكلفة اإلنتاج              د.ك

........................... -   مواد خام      

........................... -   مواد تغليف      

........................... -   أجور عامل       

........................... -   إستهالكات      

-   مياه وكهرباء ومحروقات               ...........................

-   صيانة                 ...........................

-   أخرى                  ...........................

_________________                                                                             

إجاميل تكلفة اإلنتاج )1(             _________________

                 د.ك

املصاريف العمومية واإلدارية

........................... رواتب وأجور      

........................... مصاريف تسويق      

........................... فوائد قروض تجارية     

........................... فوائد قروض صناعية     

........................... مصاريف إدارية      

........................... إطفاء مصاريف ما قبل التشغيل    

التأمني                  ...........................

أخرى                  ...........................

________________                 

إجاميل املصاريف العمومية واإلدارية )2(
_________________                

إجاميل مصاريف التشغيل )1+2(
_________________                
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7/4 خطة وإسرتاتيجية تسويق منتجات املرشوع مبا يف ذلك أي اتفاقيات تسويق محلية أو خارجية:

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

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

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

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

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

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

8/4 ترفق أي بيانات متوفرة للرشكة عن السوق املحيل أو الخارجي )يف حال املرشوعات ذات الطابع التصديري/ مبا فيها املصانع 

املنافسة  والسلع البديلة(.

9/4 ترفق أي بيانات متوفرة عن تقديرات حجم العرض والطلب املستقبيل عىل  منتجات املنشأة يف السوق املحيل وحصتها 

املتوقعة يف هذا السوق.

                                        

                                                                                                             صاحب املرشوع أو املدير املسؤول

اإلســــم: .........................................................................

الـتوقيـع: .........................................................................

الــصفـة:..........................................................................

الـتــاريخ: ........................................................................
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