
استمارة  طلب لتمويل األعمال 
BUSINESS FINANCE APPLICATION FORM
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Registered Name 
of Company (as 
per Trade License

Type of Company

Nature of Business

Date of 
Establishment/ 
Incorporation

Trade License No.

Registered 
Address

Correspondence 
Address (if different 
from above):

Contact Person

Full Name

Position

Of�ice Tel. No

Mobile No.

Email Address

Name(s) of 
Group/Associated 
Company(ies) 
/Other Business 
Interests

1.	Information	of	applicant معلومات مقدم الطلب       .1

األسم المسجل للشركة  

(وفقا للرخصة التجاریة) َ

نوع الشركة

طبیعة العمل

رقم الرخصة التجاریة

العنوان المسجل

عنوان المراسلة (إذا كان 
مختلفا من العنوان أعاله)  َ

الشخص الذي یمكن األتصال بھ

األسم بالكامل

الوظیفة

رقم ھاتف المكتب

رقم الھاتف المحمول

عنوان البرید اإللكتروني

اسم (أسماء)المجموعة/
الشركة /الشركات ذات 

االرتباط / مصالح 
تجاریة أخرى

تاریخ التأسیس

Period   

2	.		Business	Information بیانات العمل   .2

Sales Turnover

(AED in millions)

Imports

(AED in millions) 

Exports

(AED in millions) 

Net Pro�it

(AED in millions)

الفترة الزمنیة
حجم المبیعات

(بمالیین الدراھم)

الواردات 

( بمالیین الدراھم)

الصادرات 

( بمالیین الدراھم)

صافي األرباح 

(بمالیین الدراھم)

Current Year (till date)
السنة الحالیة ( حتى تاریخة)    

Year 

Last Year
السنة السابقة

Year 

Previous two years
(other than above)

السنتین السابقتین 

(بخالف ما سبق)

Years 
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3.1. Details of Directors and Partners 
  (individuals or entities) 

3.	Partners’	Information بیانات  الشركاء .3

( األفراد والجھات)     تفاصیل المدراء والشركات  

Name Of�ice 
Address 

Emirates ID/ 
Trade License 
No. (wherever 

applicable)

Contact 
Details

Authorized 
Signatory in 
Applicant’s 

Company (Y/N) 

Share in 
Applicant’s 
Company 

(%)

Nationality 
& Passport No. 

(wherever 
applicable)

نسبة أسھم 

الشركة المقدمة 

للطلب%

التوقیع المعتمد 

للشركة المقدمة 

للطلب

تفاصیل 

العمیل

الجنسیة /رقم 

جواز السفر

(حیثما إنطبق ذلك)

رقم الھویة/ 

الرخصة التجاریة 

(حیثما إنطبق ذلك)

االسمعنوان المكتب

4.1. Financing Facility (ies) being availed from Siraj
 Finance till date, if yes please provide details:

4.	Existing	Institutional/	Banking	Relationships المؤسسات الحالیة/ العالقات المصرفیة  .4

التسھیالت التمویلیة  التى تم الحصول علیھا من سراج .  
للتمویل وحتى تاریخھ, إذا كانت اإلجابة بنعم یرجى تقدیم التفاصیل: 

Financing 
Facility Type

Outstanding 
Limit (AED in 

Millions)

Pricing % Purpose SecurityTenor
(in years)

مدة اإلستحقاق الغرضالضمان
بالسنوات

المبلغ المستحقالسعر %
(بمالیین الدراھم)

نوع التسھیل 
التمویلي

1.3

1.4
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4.2. Financing Facility(ies) being availed  from  other
 Institutions/ Banks, till date,  if yes please provide
 details :

التسھیالت التمویلیة  التي تم الحصول علیھا من مؤسسات /  
بنوك أخرى, وحتى تاریخھ, إذا كانت اإلجابة بنعم یرجى 

تقدیم التفاصیل

Financing 
Facility Type

Outstanding 
Limit (AED in 

Millions)

Pricing % Purpose SecurityTenor
(in years)

مدة اإلستحقاق الغرضالضمان
بالسنوات

المبلغ المستحقالسعر %
(بمالیین الدراھم)

نوع التسھیل 
التمویلي

5.			Details	of	Financing	Facilities	Requested بیانات التسھیالت التمویلیة  المطلوبة   

Financing 
Facility Type

Amount
 (AED in Millions)

PurposeTenor
(in years)

مدة اإلستحقاق الغرضالضمان المقدم
بالسنوات

المبلغ 
(مالیین درھم )

نوع التسھیل 
التمویلي

Security Offered

2.4

.5

4.1.1 In case Siraj Finance PJSC has earlier declined
 any of your request for Financing facility (ies),
 please provide details:

تمویلیة في حالة تم رفض طلبك مسبقا للحصول على تسھیالت.َ
من سراج للتمویل ش.م.خ,الرجاء كتابة التفاصیل

1.1.4
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7.			Declaration تصریح .7

I/We con�irm that all particulars/ information/ 
documents provided above are true, complete and 
accurate to the best of my/our knowledge and I/we 
have not withheld any related information. 

I/we con�irm that, I/we have no solvency proceeding 
initiated against me /us, not have I/we ever been 
adjudicated insolvent or convicted for �inancial 
impropriety/money laundering.

I/We authorise Siraj Finance PJSC or its assigned 
agent(s) to seek references and enquiries in relation 
to the information in this application whichever Siraj 
Finance PJSC considers necessary. I/we authorise 
Siraj Finance PJSC to exchange, share, part or all the 
information provided related to facility (ies) to other 
banks/ �inancial institutions/ credit bureau/ 
regulatory authorities as may be required and shall 
not hold Siraj Finance PJSC liable for use of this 
information.

6.			Documents	to	be	Attached المستتندات التى یجب إرفاقھا  .6

6.1 Trade License, Commercial Registration Certi�icate  
 and Chamber of Commerce Certi�icate.

6.2 Passport and Visa copy of the Individual Partners
 and Authorized Signatories mentioned in the       
 MOA and Power of Attorney.

6.3 Emirates ID (front and back) copy of the
 Individual Partners and Authorized Signatories
 mentioned in the MOA and Power of Attorney.

 6.4 Latest Memorandum of Association notarized by
 government body with seal.

 6.5 Latest Power of Attorney notarized by government
 body with seal.

6.6. Last 1 year Audited Financial Statements and 
 Management Accounts. 

6.7. Last 1 year Bank Statements.

6.8. Latest Al Etihad Credit Bureau Report of 
 the company.

6.9. Latest 3 months’ utilities bill copies.

6.10. List of major suppliers and customers.

الرخصة التجاریة ، شھادة التسجیل التجاري وشھادة غرفھ التجارة.

لھم  والمخول  الفردیین   للشركاء  والفیزا  السفر  نسخة من جواز 
بالتوقیع المذكورین في عقد التأسیس والتوكیل.  

نسخھ من الھویة اإلماراتیة (من األمام والخلف) للشركاء الفردیین 
والمخول لھم بالتوقیع المذكورین في عقد التأسیس والتوكیل.  

آخر عقد تاسیس موثق ومعتمد من قبل الجھھ الحكومیة.     

آخر وكالة موثقة ومعتمدة من قبل الجھھ الحكومیة.

كشف التدقیق المالي وحسابات االداره للسنة الماضیة.

كشف الحساب البنكي للسنة الماضیة. 

آخر تقریر مالي للشركة من مكتب اإلتحاد اإلئتماني.

نسخ من فاتورة الخدمات آلخر 3 أشھر.

قائمة العمالء والموردین الرئیسین .

1.6

2.6

3.6

4.6

5.6

6.6

7.6

8.6

9.6

10.6

6.11.  Latest project copies/ invoices/ bill of lading/ 
 etc. (documents to evidence volume and value
 of business transactions).

6.12  Write Up/Call Report (over the mail body) with
 regards to customer’s business, achievements
 and ongoing projects and the current proposal
 offered to customer.

6.13  Please attach any other agreement(s)/
 document(s) that may be necessary from time
 to time for Siraj Finance PJSC to secure the 
 facility amount.

نسخ من آخر مشروع/الفواتیر /بولیصة الشحن/ (المستندات التى 11.6
تثبت حجم وقیمة المعامالت التجاریة).

بأعمال  یتعلق  فیما  البرید)  ھیئة  على   ) المكالمات  /تقریر  كتابة 
العمیل واإلنجازات والمشاریع الجاریة والعروض الحالیة المقترحة 

على العمیل.

لسراج ضروریة  قدتكون  اتفاقیات/مستندات  أي  إضافة  یرجى 
 للتمویل ش.م.خ من فترة إلى أخري لضمان االستحاق المالي.

12.6

13.6

/المستندات  /والمعلومات  التفاصیل  كل  أن  على  نؤكد  نحن   / انا 
انا/نحن  و  معرفتنا  لمعرفتي/  ودقیقة  مكتملة  صحیحة,  أعاله  المقدمة 

صلة. ذات  معلومات   أي  نخفي  لم 

ضدي/  مالي  تعثر  دعوة  أي  لدینا  لیس  أن  نحن   انا/  نؤكد  نحن  انا/ 
ضدنا كما أنھ لم یتم إدانتي /إدانتنا  بسبب اإلفالس أو بسبب مخالفات 

األموال.  /غسیل  مالیة 

بھا  المعینین  الوكالء  أو  ش.م.خ  للتمویل  سراج  نفوض  /نحن   انا 
لواردة بالمعلومات  یتعلق  فیما  المراجع واإلستفسارات  للحصول على 

انا/نحنَ للتمویل.  سراج  لشركة  ضروریا  ومایعتبر   , الطلب  ھذا  في 
من جزء  مشاركة  أو  لتبادل  ش.م.خ  للتمویل  سراج  شركة  نفوض 

أو كل المعلومات المقدمة والمتعلقة بالتسھیالت المالیة للبنوك األخرى/ 
تكون قد  وقتما  التنظیمیة  االئتمان/السلطات  المالیة/مكاتب  المؤسسات 
استخدام عن  المسؤولیة  ش.م.خ  للتمویل  سراج  تتحمل  ولن  مطلوبة. 

المعلومات. ھذه 
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I/We agree and acknowledge that Siraj Finance PJSC 
reserves the right to reject this application without 
providing any reason. I/We authorise Siraj Finance 
PJSC to make any enquiries that it considers 
necessary to verify the information for credit 
assessment purposes. I/We also understand that any 
wrong information provided by  me/us  or 
information withheld would render my/our 
application liable for rejection.

I/We acknowledge and agree that all information 
including personal data provided by me/us may be 
used and disclosed by Siraj Finance PJSC for such 
purpose and to such persons/ institutions in 
accordance with Siraj Finance PJSC internal 
guidelines, procedures and policies .

Authorised Signatory (with Company Stamp)

Authorised Signatory (with Company Stamp)

Dated

انا/نحن نوافق ونقر من حق سراج للتمویل ش. م. خ أن ترفض ھذا 
الطلب دون تقدیم أي سبب.  / انا نحن نفوض سراج للتمویل ش. م. خ 
المعلومات  من  للتحقق  ضروریة  تعتبرھا  استفسارات  أي  إلجراء 

ألغراض التقییم االئتماني.  انا/نحن ایضا نتفھم  أن أي معلومات خاطئھ َ
قدمتھا أو إخفیتھا من شانھا ان تجعل طلبي /طلبنا عرضة للرفض.

انا/نحن نقر ونعترف أن كل المعلومات بما في ذلك البیانات الشخصیة 
سراج  قبل  من  عنھا  واإلفصاح  استخدامھا  یمكن  قبلنا  من  المقدمة 
وفقاَ  ألشخاص/المؤسسات  ولھؤالء  الغرض  لھذا  خ  م.  ش.  للتمویل 

لإلرشادات والسیاسات الداخلیة الخاصة بسراج للتمویل ش.م.خ.          

التوقیع المعتمد (مع ختم الشركة)

التوقیع المعتمد (مع ختم الشركة)

التاریخ
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