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Employer Details العمل جهة تفاصيل 

Company Name: كة اسم  :الشر

Nature of Business العمل نمط أو طبيعة: 

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

 :العمل قطاع
 خاص □
كة □    مدرجة عامة شر

 تداول ف 

Company Establishment Period: 
□ Up to 12 months 
□ 2 years 
□ 3 years 
□ 4 years 
□ 5 years or more 

ة  :العمل تأسيس فتر
 شهر 12 إىل 1 □
 سنتي    □
 سنوات 3 □
 سنوات 4 □
 أكت   أو سنوات 5 □

Location of Headquarter? 
 
Location of Branches? 

 العامة؟ اإلدارة موقع
 

 الفروع؟ موقع
 

Corporate Lending Relationship with SNB? 
□ Yes 
□ No 

كات إقراض عالقة هناك هل  ؟السعودي األهل   البنك مع شر
 نعم □
 ال □

Does the Company Have Payroll Agreement with SNB? 
□ Yes 
□ No 

كة عقدت هل  ؟السعودي األهل   البنك مع الرواتب عقد الشر
 نعم □
 ال□ 

Payroll Calendar: 
□ Gregorian - Day (          ) 
□ Hijri - Day (           ) 

 :الرواتب إيداع تاري    خ
 اليوم )           (  – ميالدي □
 اليوم )           ( – هجري  □

Number of Employees Based on Salary Breakdown الرواتب تقسيم حسب املوظفين عدد 

 الجنسية
Nationality 

Less than 
2k 

2-4 k 4-5 k 5-7 k 7-10 k 10-15 k 15-25 k 25-45 k 45 k or 
more 

Total 

 سعوديون
Saudis 

          

 أجانب
Expats 

          

Total           

Number of employees with salary above 4K: آالف 4 من أعل بدخل الموظفي    عدد: 
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Number of Employees Based on Years of Employment الخبرة سنوات حسب املوظفين عدد 

 الجنسية
Nationality 

Less Than 1 Year 1 – 2 Years 2 – 5 Years More than 5 Years Total 

 سعوديون
Saudis 

     

 أجانب
Expats 

     

Total 
 

     

Employees Information املوظفين معلومات 

Number of Females: اإلناث عدد: 

Number of Males: الذكور عدد: 

Average Number of Resignations in One Year: االستقاالت  عدد متوسط   
كة ف   :عام كل الشر

Is The Employer Willing to Provide Guarantee for Employees’ 
Loans? 
□□ Yes 
□□ No 

؟ لقروض ضمان لتقديم استعداد عل العمل صاحب هل  الموظفي  
 نعم □□
 ال □□

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

 السعودي؟ البنك إىل الخدمة نهاية منافع لتعيي    استعداد عل العمل صاحب هل
 ؟السعودي

 نعم □□
 ال □□

Number of Expected Loan Accounts? المتوقعة؟ القروض حسابات عدد 

Employers Contact  بصاحب العمل  االتصال 

Name:  :االسم 

Phone:  :الهاتف 

Mobile:  :الجوال 

Fax:  :فاكس 

E-mail:  :  
ون  يد االلكتر  التر

Website:  :  
ون   الموقع االلكتر

P.O. Box  :يد  صندوق التر

Zip Code  :يدي  الرمز التر

Authorized Person Signature: 
 
 

 توقيع المسؤول : 
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Check List اآلتي إرفاق من التأكد يرجى 

 Commercial registration valid copy 

 NITAQAT screenshot    colored with No. of employees and 
employer tier 

 GOSI Certificate 

 Sample of Salary Certificate on company’s letterhead 

 Fill Payroll Profile Sheet  

 Salary transfer commitment certificate duly printed on 
company’s letterhead verified  

 Signing on Retail Products with Salary Transfer Commitment 
Agreement 

 Last 3 years audited financial statements (Not required if the 
company is listed in Tadawul) 

  كةإرفاق صورة السجل التجاري الخاص  الصالحية( )ساري بالشر

  وعدد لون التصنيف، اسم الجهة  توضح ملونة )كاملةإرفاق شاشة تقرير نطاقات

 والكيان الموظفين

  الصالحية( )ساريإرفاق شهادة التأمينات االجتماعية 

 كة   الرسمية إرفاق نسخة من خطاب التعريف عل مطبوعات الشر
  بالكامل 2و 1تعبة نموذج تفاصيل جهة العمل صفحة  
 )كة الرسمية إرفاق نموذج )شهادة تحويل الراتب   عل مطبوعات الشر
  وتثبيت الراتبمنتجات تمويل األفراد  وختم اتفاقيةتوقيع  
 سنوات 3م المالية المدققة آلخر إرفاق القوائ      

كات المدرجة ف  )غت  مطلوب للشر
 تداول(

This Section is Specific for Bank’s Relationship Manager بالبنك العالقة بمدير خاص الجزء هذا 

Does the Company Have Payroll Agreement with SNB? 
□ Yes (if the answer is Yes, the RM should communicate with Payroll 
Manager at SNB to confirm the following: 
□No 
 
Does the company have an umbrella payroll agreement with SNB? 
□ Yes 
□ No 
 
Does the company have an umbrella commitment with SNB? 
□ Yes 
□ No 
 
Dose the company pay the salaries on the same date every month? 
□ Yes 
□ No 

كة عقدت هل  السعودي؟ األهل   البنك مع الرواتب عقد الشر
   الرواتب إدارة مع التواصل العالقة مسئول عل يجب  نعم، اإلجابة كانت إذا(   نعم□  

 ف 
   عل لإلجابةالسعودي  األهل   البنك

 :اآلنر
 ال□  

 
كة لدى هل كة موظفي    لجميع وشاملة موحدة رواتب اتفاقية الشر  البنك؟ مع الشر
 نعم □ 
 ال □ 

 
   الموظفي    حقوق بتحويل البنك مع اتفاقية يوجد هل

 أو االستقالة أو التقاعد حال ف 
 الفصل؟

 نعم □
 ال □
 

   الرواتب إيداع يتم هل
 شهر؟ كل اليوم نفس ف 

 نعم □
 ال □

Corporate Lending Relationship with SNB? 

□□Yes   (if the answer is Yes, Please provide the risk rating from corporate 

department of SNB) 
 

 

كات إقراض عالقة هناك هل  السعودي؟ األهل   البنك مع شر
كات إدارة من المخاطر تقييم إرفاق الرجاء نعم، اإلجابة كانت إذا(  نعم □    الشر

 البنك ف 
 )السعودي األهل  

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? 
 

 

 ما موظف، المائة يتجاوز ال آالف 4 من أعل أو يساوي بدخل الموظفي    عدد كان إذا
 الرواتب؟ معدل هو
 

Estimated Sales for Company’s employees (                                    ) 

 
كة )                                    ( للموظفي    المتوقعة المبيعات عدد  الشر

Bank’s Relationship Manager Recommendation: 
 

 

 : بالبنك العالقة مدير توصية

Relations Manager Signature/name: 
 

 

 :بالبنك العالقة مدير توقيع /اسم
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