
تأثير األزمة على عمليات الشركة

ما هو تأثير إغالق االقتصاد على عمليات شركتك؟ ما هو التدفق النقدي الحالي من اإليرادات والمصادر األخرى والتحصيالت 2 	.
الشهرية، مقارنة بمثيالتها قبل األزمة؟

كيف أثرت األزمة على التحصيالت؟  ما هي أيام التحصيالت األصلية وما هي أيام التحصيالت الحالية؟2 	.

من هم عمالؤك وما هي المبالغ المستحقة منهم؟  2 	.

هل ما زلت تشتري المخزون أو المواد الخام؟ إذا كانت اإلجابة بنعم ، كيف يتم تمويلها؟ ما هو المخزون الموجود )الفعلي(. 2 	.

1. إسم الشركة:
2. رقم حساب الشركة مع البنك األهلي الكويتي )إذا كنت عميال حاليا(:

المبلغ )إذا كانت اإلجابة بنعم(:نعم o  ال 3o. هل لديك حاليا تسهيالت ائتمانية مع البنك األهلي الكويتي؟
نعم o  ال 4o. هل لديك أي تسهيالت ائتمانية مع مؤسسات مالية أخرى؟

قائمة بالمؤسسات المالية وتفاصيل التسهيالت االئتمانية الفردية:

5. هل لديك تمويل لدى الصندوق الوطني الكويتي لرعاية وتنمية 
المشاريع الصغيرة والمتوسطة؟

o ال  o نعم
المبلغ )إذا كانت اإلجابة بنعم(:

6. ما هي الصناعة التي تعمل فيها؟ )يرجى ذكر تفاصيل 
القطاع والقطاع الفرعي(

7. ما هو العدد اإلجمالي للموظفين العاملين لدى الشركة؟ )حسب ملف الهيئة العامة للقوى العاملة(
8. كم عدد الموظفين الكويتيين في شركتك؟

9. ما هي نسبة التكويت المطلوبة لشركتك؟ )حسب ملف الهيئة العامة للقوى العاملة(
10. كم إجمالي مدفوعات الرواتب والمزايا الشهرية المدفوعة لموظفي شركتك؟

11. ما هو إجمالي مدفوعات اإليجار الشهري؟ )يشمل عدد المنافذ والمتاجر والمكاتب و / أو مساكن 
العمال. يجب إرفاق نسخة من العقود.(

استبيان التمويل الخاص لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم 
)COVID -19( بسبب جائحة كورونا



هل ما زلت تدفع مدفوعات للموردين؟ هل قام أي من الموردين الرئيسيين بتغيير شروطهم؟ إذا كانت اإلجابة بنعم ، فما 2 	.
هي الشروط الجديدة؟

هل توجد أي التزامات مستحقة على الشركة تجاه الموردين / مقدمي الخدمات؟  يجب تقديم التفاصيل والمستندات 2 	.
الثبوتية.

ما هي متطلبات التمويل اإلجمالية للشركة ما بين 31/03/2020 وحتى 31/12/2020 م؟2 	.

ما هي استراتيجية البقاء لشركاتك خالل األزمة، وهل لديك أي أفكار جاهزة لتخفيض التأثير على التدفق النقدي؟ )أي األعمال 
التجارية عبر اإلنترنت أو بيع المواد الخام أو استئجار المعدات(.

يرجى بيان خطة السداد المطلوبة، عدد األقساط ومعدل تكرارها؟2 	.

البيانات المالية المدققة لفترة 	 سنوات 2 .
البيانات المالية المرحلية الداخلية لعام 	.0	 والربع األول من عام 0	0	2 	
كتاب الطلب - سيتم إبراز التفاصيل عند الطلب والعجز في التدفق النقدي2 	
تحليل / توقع التدفق النقدي لفترة القرض وخطة السداد2 	
قائمة الرواتب آلخر 	 أشهر2 	
عدد العاملين - شهادة من الهيئة العامة للقوى العاملة2 	
نسخة من جميع عقود اإليجار )موقعة من قبل المفوض بالتوقيع من الشركة ومالك العقار(2 	
إثبات آخر 	 دفعات إيجار )قسيمة تحويل ، نسخة من شيك ، قسيمة إيجار(2 	
توقيع نموذج التفويض الخاص بشبكة المعلومات االئتمانية )Ci-Net(. مرفق أدناه2 	

نسخة من عقود التسهيالت مع الصندوق الوطني الكويتي لرعاية وتنمية  المشاريع الصغيرة والمتوسطة.2 0.

البطاقة المدنية لجميع الشركاء والمفوضين بالتوقيع.2 ..

شهادة من الهيئة العامة للمعلومات المدنية )PACI( تؤكد رقم البطاقة المدنية للمالك / المدير / الشريك2 	.

الرخص التجارية2 	.

شهادة / شهادات السجل التجاري2 	.

النظام األساسي وجميع تعديالته2 	.

اعتماد توقيع صادر من وزارة الشئون االجتماعية2 	.

o .
o .
o .
o .
o .
o .
o .
o .
o .
o .
o .
o .
o .
o .
o .
o .

قائمة مراجعة المتطلبات

المفوضون بالتوقيع

البريد اإللكتروني:رقم الهاتف:اإلسم:
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