نموذج تفاصيل جهة العمل

Payroll Profile Sheet

Employer Details

تفاصيل جهة العمل

Company Name:

:اسم الشركة

Nature of Business:

:طبيعة أو نمط العمل

Sector:

:قطاع العمل

□□ Private
□□ Public Listed Company (Listed in Tadawul)

□□
□□

خاص
شركة عامة مدرجة في تداول

Company Establishment Period:

:فترة تأسيس العمل

□□ Up to 12 months
□□ 2 years
□□ 3 years
□□ 4 years
□□ 5 years or more

□□
□□
□□
□□
□□

 شهر12  إلى1
سنتين
 سنوات3
 سنوات4
 سنوات أو أكثر5

Location of Headquarter?

موقع اإلدارة العامة؟

Location of Branches?

موقع الفروع؟

Corporate Lending Relationship with NCB?

هل هناك عالقة إقراض شركات مع البنك األهلي التجاري؟

□□ Yes
□□ No

□□
□□

نعم
ال

Does the Company Have Payroll Agreement with NCB?

هل عقدت الشركة عقد الرواتب مع البنك األهلي التجاري؟

□□ Yes
□□ No

□□
□□

نعم
ال

Payroll Calendar:

□□ Gregorian
□□ Hijri

- Day (
- Day (

:تاريخ إيداع الرواتب
)
)

)
)

Number of Employees Based on Salary Breakdown
الجنسية
Nationality

Less than
2k

2-4 k

4-5 k

□□
□□

(  اليوم- ميالدي
(  اليوم- هجري

عدد املوظفين حسب تقسيم الرواتب
5-7 k

7-10 k

10-15 k

15-25 k

25-45 k

45 k or
more

Total

سعوديون
Saudis
مقيمين
Expats
Total
Number of employees with salary above 4 K:

: آالف4 عدد الموظفين بدخل أعلى من

Number of Employees Based on Years of Employment
الجنسية
Nationality

Less Than 1 Year

1 – 2 Years

عدد املوظفين حسب سنوات الخبرة
2 – 5 Years

More than 5 Years

Total

سعوديون
Saudis
مقيمين
Expats
Total

Employees Information
Number of Females:
Number of Males:
Average Number of Resignations in One Year:
Is The Employer Willing to Provide Guarantee for Employees’ Loans?

□□ Yes
□□ No
Is The Employer Willing to Assign End of Service Benefits to NCB?

□□ Yes
□□ No

Number of Expected Loan Accounts?

Employees Contact

معلومات املوظفين
:عدد اإلناث
:عدد الذكور
:متوسط عدد االستقاالت في الشركة كل عام
هل صاحب العمل على استعداد لتقديم ضمان لقروض الموظفين؟

□□
□□

نعم
ال

هل صاحب العمل على استعداد لتعيين منافع نهاية الخدمة إلى البنك األهلي التجاري؟

□□
□□

نعم
ال

عدد حسابات القروض المتوقعة؟

اإلتصال بالعمل

Name:

:االسم

Phone:

:الهاتف

Mobile:

:الجوال

Fax:

:فاكس

E-mail:

:البريد اإللكتروني

Website:

:الموقع اإللكتروني

P.O. Box:

:صندوق البريد

Zip Code:

:الرمز البريدي

Authorized Person Signature:

:توقيع المسئول

Check List

•
•
•
•
•
•
•

يرجى التأكد من إرفاق اآلتي

Payroll Profile Sheet
Last 3 years audited financial statements (not required if
risk rating is available for Corporate Banking Group )
Commercial registration certificate copy
Salary transfer commitment certificate duly printed on
company’s letterhead
Nitaqat report

Authenticate signatures from the chamber of commerce
A list of mobile phone numbers for all employees in Excel file (to
send SMS)

•تعبئة نموذج تفاصيل جهة العمل
 سنوات ( غير مطلوب في حال وجود3 •إرفاق القوائم المالية المدققة آلخر
) تصنيف ائتماني لدى المجموعة المصرفية للشركات
•إرفاق صورة السجل التجاري الخاص بالمنشأة
•إرفاق نموذج (شهادة تحويل الراتب) على مطبوعاتهم الرسمية
•تقرير نطاقات
•مصادقة التواقيع في خطاب تثبيت الراتب من الغرفة التجارية (مع إمكانية أكثر
)ًمن توقيع بشرط المصادقة عليهم جميعا
•ارسال قائمة بأرقام الهواتف الجوال لكافة الموظفين في ملف اكسل ( إلرسال
)رسال نصية بالعروض المتاحة

This Section is Specific for Bank’s Relationship Manager

هذا الجزء خاص بمدير العالقة بالبنك
•هل عقدت الشركة عقد الرواتب مع البنك األهلي التجاري؟

• Does the Company Have Payroll Agreement with NCB?

□□ Yes (if the answer is Yes, the RM should communicate with Payroll
Manager at NCB to confirm the following:

□□ No

• Does the company have an umbrella payroll agreement with NCB?
Yes
No

□□
□□

• Does the company have an umbrella commitment with NCB?
Yes
No

□□
□□

□□

 يجب على مسئول العالقة التواصل مع إدارة الرواتب في،نعم (إذا كانت اإلجابة نعم
:البنك األهلي التجاري لإلجابة على اآلتي
ال

□□

• هل لدى الشركة اتفاقية رواتب موحدة و شاملة لجميع موظفين الشركة مع البنك؟
نعم
ال

□□
□□

•هل يوجد اتفاقية مع البنك بتحويل حقوق الموظفين في حال التقاعد أو االستقالة أو
الفصل؟
نعم
ال

□□
□□

• Dose the company pay the salaries on the same date every month?

□□ Yes
□□ No

•هل يتم إيداع الرواتب في نفس اليوم كل شهر؟
نعم
ال

□□
□□

Corporate Lending Relationship with NCB?

هل هناك عالقة إقراض شركات مع البنك األهلي التجاري؟

□□ Yes (if the answer is Yes, Please provide the risk rating from
corporate department of NCB)

If number of employees with salaries that are equal to or more than
4 K is less than 100 employees, please provide us with average salary
of the employees?

Estimated Sales for Company’s employees (

Bank’s Relationship Manager Recommendation :

Relations Manager Signature/name :

)

□□

 الرجاء إرفاق تقييم المخاطر من إدارة الشركات في البنك،نعم (إذا كانت اإلجابة نعم
)األهلي التجاري

 ما، آالف ال يتجاوز المائة موظف4 إذا كان عدد الموظفين بدخل يساوي أو أعلى من
هو معدل الرواتب؟

)

( عدد المبيعات المتوقعة لموظفين الشركة

: توصية مدير العالقة بالبنك

:  توقيع مدير العالقة بالبنك/اسم

