
Loan Application Form (For Companies)
طلب الحصول على قرض )للشركات(

United Finance Company SAOG
P.O. Box 3652, P.C. 112, Ruwi
Sultanate of Oman
Tel: +968 2457 7348 
Fax: +968 2456 1557
www.ufcoman.com

الشركة المتحدة للتموي�ل ش.م.ع.ع
 ص. ب 3652، رمز بريدي 112، روي

سلطنة عمان
 هاتف: ٨ ٧3٤ 2٤5٧ ٩6٨+ 

فاكس: 155٧ 2٤56 ٩6٨+

رقم حساب القرض
Loan Account No.

التاري�خ
Date

ارغب بالحصول على قرض بمبلغ
I/we wish to apply for a loan of

ر.ع
R.O.

Please find enclosed the latest commercial registration certificate Computer 
printout and Authorized Signatory list of our company

We have only one commercial Registration – CR No      /   /    
registered with MOCI.

(Or)

We have only the following commercial Registration – CR No      /   /   
and  CR No      /   /    registered with MOCI.

We hereby certify that there has been no subsequent change in Capital / 
Activity / Ownership / Authorized Signatory as on date. We understand that 
the above documents are important inputs for processing our loan application.

We undertake to notify United Finance Company SAOG if there is a change in 
any of the above subsequent to the date of declaration

المفوضــن  اآللــي وقائمــة  الحاســب  تجــاري وأوراق  آخــر ســجل  بالطــي شــهادة  مرفــق 
بالتوقيع لشركاتنا.

لدينــا فقــط ســجل تجــاري واحــد برقــم       \      \ مســجل لــدى وزارة 
التجارة والصناعة.

)أو(
رقــم       \      \  التاليــة  التجاريــة  الســجالت  لدينــا 

ورقم       \      \ مسجلة لدى وزارة التجارة والصناعة

المفــوض   / /الملكيــة  النشــاط   / المــال  رأس  فــي  الحــق  تغيــ�ي  أي  وجــود  بعــدم  نشــهد 
بالتوقيــع حتــى تاريخــه ونفهــم كذلــك بــأن المســتندات أعــاله هــي بمثابــة مدخــالت مهمــة 

لمعالجة طلب قرضنا.

نتعهــد بإبــالغ الشــركة المتحــدة للتمويــ�ل ش.م.ع.ع عــن أي تغيــ�ي فــي أي مــن المســتندات 
أعاله بعد تاري�خ هذا اإلقرار.

اسم الشركة / المؤسسة / الفرد
Name of Company / Est. / Individual
  جنسية المقرتض
Nationality of borrower
عنوان التواصل
Address of Communication

ص.ب.
PO Box

ر.ب.
PC

هاتف
Telephone

هاتف المكتب
Office Tel. No.

فاكس المكتب
Office Fax. No.

ايميل
Email

 رقم السجل التجاري )إذا كان مطبقًا(
C.R No. (if applicable)

تاري�خ التسجيل
Regd. Date

عنوان الموقع
Location Address

عنوان البناية
Building No.

رقم السكة
Way No.

الموقع
Location

 طبيعة عمل الشركة )ضع عالمة على أي منها(
Type of Business (Tick any one)

LLC    ش م م SAOG    ش م ع ع

Proprietorship    ملكيه Partnership    شركة تضامن

Individual    فردية Other (Please Specify)    أخرى

Details of Sponsors / Directors / Key Personnel بيانات الكفالء / المدراء/ الموظفني المسؤولني

االسم
Name

رقم البطاقة الشخصية
ID No.

تاري�خ الميالد
DOB

رقم جواز السفر
Passport No.

هاتف  )نقال(
Telephone (GSM)

هاتف  )مكتب(
Telephone (Office)

Residential Address of Sponsors / Directors / Key Personnel عنوان سكن الكفالء / المدراء / الموظفني المسؤولني

1. .١

رقم السكة
Way No. 

رقم المنزل
House No.

الموقع
Location

هاتف المنزل
Residence Ph.

2. .٢

رقم السكة
Way No. 

رقم المنزل
House No.

الموقع
Location

هاتف المنزل
Residence Ph.

3. .٣

رقم المنزل
House No.

رقم المنزل
House No.

هاتف المنزل
Residence Ph.

هاتف المنزل
Residence Ph.



مواقع األعمال هي
Business Premises is Own    ملك Rental    إي�جار 

أذكر اسم المالك إذا كانت مؤجرة
If rental, Landlord’s Name
سنة الت�أسيس
Established Year

نوع النشاط
Dealing in

اسم البنك
Bankers Name

رقم الحساب في البنك
Bank Account Number

References المراجع
االسم
Name

عنوان قصري
Short Address

هاتف / نقال
Telephone / GSM

1.

2.

Company Particulars بيانات الشركة
الموقع
Number of Employees
رقم
No.

السنة
Year

المصاريف
Expenses

المبيعات
Sales

المشرتيات
Purchases

صافي الربح / الخسارة
Net Profit/Loss

1

2

Loan Details تفاصيل القرض
مبلغ القرض ر.ع
Loan amount R.O.

الغرض من القرض
Purpose of Loan

فرتة السداد
Repayment Period

مصدر السداد
Source of Repayment

الدورية
Periodicity

الضمان المقدم
Security Offered

االلتزامات
Liabilities

المبلغ ر.ع.
Amount R.O.

األصول
Assets

المبلغ ر.ع.
Amount R.O.

رأس المال
Capital

أصول ثابتة
Fixed Assets

قروض من البنوك
Loans from Banks

مدينون
Debtors

دائنون
Creditors

مخزون اإلقفال آخر المدة
Closing Stock

التزامات جارية
Current Liabilities

نقد متاح وفي البنك
Cash in Hand & Bank

التزامات أخرى
Other Liabilities

أصول أخرى
Other Assets

I / we declare that the above information is correct and true to my knowledge. 
I / we also understand that the company has the right to reject / approve a 
loan without assigning reason.

أقر بأن البيانات أعاله صحيحة حسب معرفتي. أفهم كذلك بأن للشركة الحق برفض / 
اعتماد القرض دون بيان لألسباب

توقيع مقدم الطلب
Signature of the Applicant

ختم الشركة
Company Seal

Details of present borrowings بيانات االقرتاضات الحالية

اسم الجهة المقرضة
Name of lending Institution

مبلغ القرض
Facility R.O.

أصل مرهون
Asset Charged

شروط السداد
Repayment Terms


