
 

 

 

 قائمة المستندات الواجب إرفاقها

رين  وط ميشة للمتضر  بطلب التمويل بشر

 من تداعيات أزمة فايروس كورونا

 

 يجب عىل العميل طالب التمويل المذكور أعاله أرفاق المستندات التالية مع طلب التمويل وفق الطبيعة القانونية للعميل : 

كة وأية تعديالت طرأت عليه.  -1  عقد التأسيس والنظام األساسي للشر

 شهادة القيد بالسجل التجاري الصادرة من وزارة التجارة والصناعة.  -2

كاء. شهادة من وزارة التجارة   -3 كة وشهادة بأسماء الشر ر بالتوقيع عن الشر  والصناعة بالمخولي 

كاء صورة من البطاقة المدنية  -4  . والجواز لجميع الشر

خيص  -5 كة طالبة التمويلصورة التر  . التابعة للشر

كة تفيد التسجيل وفقا ألحكام الباب الخامس أو التقاعد لدى المؤسسة العامة للتأمينات   -6 شهادة لمدير الشر

ات السابقة للمدير   .  اإلجتماعية والعمل من شهادة تفيد بالختر

كة طالبة التمويل والمدير وال  -7 ي ( من وزارة العدل للشر
كاء شهادة إبراء ذمة )للقيود المالية + اإلستعالم القضائ   . شر

 .  2020إلخ ( من أرفاق وصوالت االيجار المدفوعة خالل العام  . تقديم عقود اإليجار )المكتب / المحل / المخزن .....  -8

كات( ، عىل ان تكون مطبوعة واالقرار عىل صحة  -9 ي حال الشر
كاء فر ي )لجميع  الشر

وئر يد اإللكتر تقديم أرقام االتصال والتر

كة.   .  البيانات من قبل مدير الشر

كة   -10 ر للشر ر فيه اسم البنك ورقم الحساب الذي يتم من خالله تحويل رواتب الموظفي  كتاب معتمد من البنك مبي 

 طالبة التمويل

ر فيه البيانات البنكية الخاصة بمالك العقار )المؤجر ( والموردين  -11  كتاب معتمد من البنك مبي 

 كشف حساب بنكي ألخر سنة مالية -12

كة ورواتبهمكشف من الهيئة العامة للقوى الع -13 ر عىل الشر ر المسجلي  ر فيها أسماء الموظفي   املة مبي 

 كشف بالذمم / الدائنة وآجالها وتعبئة الجدول المرفق  -14

كشف بالتدفقات النقدية الداخلية للعميل من إيرادات نشاطه بمختلف أنواع هذه اإليرادات ، التدفقات الخارجية  -15

ي صورة نفقات دورية تعاقدية مطلب تغطيتها ونوع
 واآلجال المحددة لها  2020/ 12/ 31ها حتر فر

كة -16 انية( المدققة آلخر ثالث سنوات مالية للشر ر  . الحسابات الختامية )المت 

ة والوضع الحالي   -17 وعات الصغت  ي للمشر
كة من البنوك أو الصندوق الوطتر كشف بالقروض والتسهيالت الممنوحة للشر

 لكل منها. 

كة وكفاءتها التشغي -18 ر النشاط أو تقرير تفصيىلي بنشاط الشر لية قبل بدء أزمة فايروس كورونا ، مع بيان أوجه تضر

كة عىل تغطية النفقات التعاقدية األساسية المطلوبة من واقع المستندات  جزئيا نتيجة هذه االزمة ، ومدى قدرة الشر

كة نتيجة  هذه األزمة.  ي اتخذتها الشر
 المرفقة بالطلب والقرارات التر

ي    كشف بنسبة العمالة الوطنية -19
كة فر كة لرفع تلك النسبة حتر  2019/ 12/ 31بالشر  2021/ 12/ 31وخطة الشر

 (. CINETتعبئة نموذج تفويض العميل ) -20

 

 

 


