هذا الملف تفاعلي ويحتوي على
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بـيـنـة
ٌ
قــرار عـلى ِّ

نساعد عمالئنا في اتخاذ قرارات
ائتمانية على بينة
عن بيان
تأسست شركة بيان للمعلومات االئتمانية في عام  2015ويبلغ رأس مال الشركة  100مليون ريال
سعودي ومقرها الرئيسي في مدينة الرياض

شركة مساهمة مغلقة
(مساهمة الحكومة )%55

تأسست

في عام 2015

مرخصة من

البنك المركز السعودي برقم 37/1

رأس المال

 100مليون ريال سعودي

المقر الرئيسي
مدينة الرياض

15%

شــركـاؤنـا

40%

بيان للمعلومات االئتمانية هي شركة مساهمة
مقفلة مملوكة من قبل شركة ثقة ،شركة
تكامل ،بنك البالد ،مصرف اإلنماء وبنك
الخليج الدولي

15%
انقر على أي من الشعارات لزيارة
مواقعها على الويب

15%

15%

حلول ائتمانية تجارية شاملة
ألول مرة في المملكة
نقــدم لــك حلــول ائتمانيــة وماليــة وتجاريــة شــاملة لمنشـــأتك

مصــادر موثوقــة عــن عمـــائك وتوفــر لــك أدوات لعمـــل التحـــليالت

حتــى تتمكــن مــن اتخـــاذ قــرارات ائتمانيــة بكـــل ثقــــة وتعــزز أداء

االئتمانيــة والماليــة المناســـبة التــي تســاعدك فــي قـــياس أداء

تعامالتــك االئتمـــانية مــع عمالئــك ،كمــا تمكنك خدمات ومنتجـــات

شـــركتك االئتمـــاني مقـــارنة بالسـوق.

بيـــان مــن معـــرفة المعـــلومات االئتمانيــة والماليــة المحدثــة مــن

لمزيد من المعلومات عن فوائد بيان لالقتصاد
السعودي ،اضغط هنا

أهداف بيان لالقتصاد السعودي
زيادة معدل االئـتمان

الصـناعات المـالـيـة

فتــح المجــال للمنشآت الصغـيرة
والمـتوســطة بأن تتعــدى
المسـتويات الحالية

تشـجيع الصـناعات المالـية ذات
الصـلة مثـل التخصـيم والتأمـين
وكـفالة االئتــمان

االستيراد والتصدير

السـيولة

سـهولة عقــد الصـفقات وزيــادة
الصـادرات الســعودية وتسهيل عملية
االستيراد من شركات أجنبية

تحســين االئتــمان وإدارة
الســــيولة

تعــزيز الثقــة والشـفافـية بين الشـركات
السـعودية من خـالل تقـــديم خـدمات المعـلومات
ً
تماشيا مع
االئتـمانيـة التجـارية المتكـاملة وذلك
رؤيـــة  2030للممـلكة.

لمزيد من المعلومات عن فوائد بيان لالقتصاد
السعودي ،اضغط هنا

الشريك االستراتيجي الدولي

شركة “كريف” هي شركة عالمية متخصصة في مجال
تطوير وإدارة حلول المعلومات االئتمانية والتجارية
والمالية وإدارة االئتمان حول العالم.

مزود خدمات وحلول متكاملة
للمعلومات االئتمانية والتجارية
الدولية

الرواد في مجال توفير تقارير ائتمانية
ومالية في القارة األوروبية

تفضل بزيارة موقع كريف اإللكتروني اضغط هنا

 44,000منشأة تجارية تستخدم
منتجات وخدمات  CRIFفي  50دولة

منتجات بيان
حلول ائتمانية مصممة لتساعد منشأتك في تطوير أداء إدارة العالقات االئتمانية في كل المراحل
شاملة مرحلة استقطاب العمالء ،االنتقاء والتحويل ،اإلدارة واالحتفاظ والتحصيل لعمالئك
الحاليين والمرتقبين داخل وخارج المملكة.

استقطاب العمالء

اضغط هنا للمزيد من المعلومات

تقريربيان
ً
قرارا على بينة في عالقاتك االئتمانية
اتخذ
مع عمالئك داخل المملكة
 +1مليون سجل
تجاري بالمملكة

للشركات والمنشآت
الصغيرة والمتوسطة
بالمملكة

ً
قرارا على بينة عند عقد الصفقات التجارية
اتخذ
مع عمالئك ،شركائك أو الموردين الحاليين
والمرتقبين حول العالم
 +200مليون
شركة مسجلة
ً
عالميا

استقطاب العمالء

بيانالدولي

اضغط هنا للمزيد من المعلومات

للشركات والمنشآت
الصغيرة والمتوسطة
بالمملكة

محفظةبيان
اإلدارة

طور من أداء عالقاتك االئتمانية مع
عمالئك من خالل تحليالت ورسومات
بيانية تفاعلية
أدوات تحليل وفلترة تفاعلية

البحث

مؤشراتبيان
تمكن مؤشرات بيان المحللين الماليين من
تحليل وتقييم الشركات والقطاعات وفروعها
ومقارنتها مع مثيالتها
+ 185,000
قائمة مالية
مدققة بالمملكة

يكون عند اتخاذ
قرارات على بينة
اضغط هنا للمزيد من المعلومات

االستشارة

النمو

أدوات تحليل
وفلترة تفاعلية

مشورةبيان
خبراء دوليين في مجال االئتمان في خدمتك
لتحقيق أهدافك االئتمانية والمالية والتجارية
أكثر من  50خبير دولي في مجال
االئتمان والمالية

تقريربيان
ً
قرارا على بينة في عالقاتك االئتمانية
اتخذ
مع عمالئك داخل المملكة

أكثر من

 1مليون

سجل تجاري في المملكة

تقرير بيان يتيح لك معرفة الحالة االئتمانية والمالية والتجارية (كعمالء
البيع اآلجل والعقود) مع عمالئك الحاليين والمرتقبين في المملكة
من خالل مصادر رسمية.

مصادر معلومات رسمية تشمل وزارات وهيئات
وموردين
حكومية وبنوك وشركات تجارية
ّ
ً
خصيصا للشركات الكبيرة
باقات مصممة
والمنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة

اضغط هنا للمزيد من المعلومات عن تقريربيان

المزايا الرئيسية
االئتمان التجاري

االئتمان البنكي

معلومات عن نشاطات البيع اآلجل للشركة
وتتضمن معرفة أداء المدفوعات السابقة

القروض وغيرها من التسهيالت البنكية الحالية
والسابقة وتتضمن :المبلغ اإلجمالى للقرض،
تاريخ الحصول على القرض وأقساطه ونمط
السداد (ملتزم أم غير ملتزم في السداد)*

معلومات هوية الشركة

معلومات إدارية

نوع المنشأة القانوني وتشمل التغييرات في
االسم التجاري ومعلومات التواصل وغيرها

أعضاء مجلس اإلدارة وعن أسهم الشركة
والشراكات االستراتيجية لديها

القوائم المالية
الدخول إلى القوائم المالية المدققة
وتتضمن رأي المدقق المالي ,ومؤشرات
نسب األداء.

*غير متوفر في بعض الباقات

بيانالدولي
ً
قرارا على بينة قبل عقد الصفقات التجارية
اتخذ
مع عمالئك ،شركائك أو الموردين الحاليين
والمرتقبين حول العالم
بيان الدولي يتيح لك معرفة الحالة االئتمانية التجارية والمالية
واإلدارية لعمالئك الحاليين والمرتقبين خارج المملكة من خالل
مصادر عالمية.

أكثر من

 200مليون

ً
عالميا
شركة مسجلة
مصادر رسمية من شركات معلومات ائتمانية عالمية ،وتتضمن
دول مجلس التعاون الخليجي ,الدول العربية والشرق األوسط,
دول آسيا وأوروبا وأفريقيا وأمريكا وأستراليا
سهولة البحث والوصول إلى أحدث المعلومات
وتحميل التقارير للشركات العالمية من خالل تصميم حديث
وسهل االستخدام

اضغط هنا للمزيد من المعلومات عن بيانالدولي

المزايا الرئيسية *
معلومات الهوية

تقييم المخاطر

القوائم المالية

معلومات إدارية

كن على دراية مع من تتعامل

معلومات عن التصنيف

الدخول إلى جميع القوائم المالية

معلومات عن رؤساء القطاعات

من خالل معرفة هوية الشركة

االئتماني للشركة في بلد

باإلضافة رأي المدقق المالي,

ودورهم في الشركة وعناوينهم

ومعلوماتها المسجلة ،باإلضافة

المنشأ وتحليالتها االئتمانية

ومؤشرات نسب األداء.

وجنسياتهم وتواريخ الميالد

إلى عالماتها التجارية وسياساتها

وعالقاتهم مع الشركات األخرى

الشرائية والبيعية

باإلضافة إلى الهيكل التنظيمي

* المقصود في (*) هو أن تقديم هذه الخدمات يختلف من دولة
ألخرى حسب توفرها وتوافقها مع الشروط واألحكام

وعدد موظفي الشركة

محفظةبيان
طور من أداء عالقاتك االئتمانية من خالل تحليالت ورسومات بيانية تفاعلية
وتقارنها بمتوسطات السوق
محفظة بيان تمنحك ميزة إدارة كل عملياتك التجارية ومقارنتها مع متوسطات السوق
حيث يمكنك من االطالع باألداء العام في نفس القطاع وتقييم أدائهم بموضوعية
ً
أيضا في االطالع الدائم بعمالئك من خالل
تامة وتركيز مبيعاتك لألفضل أداء وتساعدك
خدمة اإلشعارات التي تنبهك في حال وجود تغييرات في الحالة االئتمانية لعمالئك.

اضغط هنا للمزيد من المعلومات عن محفظةبيان

المزايا الرئيسية
ّ
نظم

اعرض

ّ
نظم طريقة عرض عمالئك على
حسب القطاع ،المنطقة ،الكيان
القانوني ،أو أداء المبيعات

يمكنك عرض تفاصيل الدفع وتقرير
بيان لكل عميل على حده أو
عرض األداء الكلي لعمالئك في
محفظتك االئتمانية

قارن

تابع

كن على بينة باألداء االئتماني
لعمالئك من خالل مقارنتهم
متوسطات مدة وشروط وأداء
الدفع بالسوق

كن على بينة وتلقى إشعارات
في حال لم يبادر أحد عمالئك
بالسداد مما يساعدك على إدارة
التحصيل في وقت قياسي

مؤشراتبيان
تمكن مؤشرات بيان المحللين الماليين من تحليل
وتقييم الشركات والقطاعات وفروعها ,ومقارنتها
مع مثيالتها
مع مؤشرات بيان ،يمكنك تحليل المتوسطات والتغيرات المالية

أكثر من

+185,000
قائمة مالية مدققة
في المملكة

للشركات السعودية لتقييم موقفك المالي مقارنة بالسوق المحلي
والذي يمكنك من اتخاذ قرارات استراتيجية مبنية على معلومات من
مصادر رسمية.

اضغط هنا للمزيد من المعلومات عن مؤشراتبيان

مصادر معلومات رسمية تشمل برنامج قوائم
من وزارة التجارة واالستثمار

سهولة تنقية ومقارنة الشركات على حسب
اسم الشركة ،المنطقة ،والقطاع

المزايا الرئيسية
مقارنة القطاعات

التحليالت المالية

قارن الشركات مع القطاعات،
القطاعات مع القطاعات األخرى،
واعرض متوسطات السوق والتغييرات
المالية من خالل رسوم بيانية تفاعلية

اطالع شامل على التحليالت المالية
والمخاطر االئتمانية من خالل عرض
متقدم للنسب والمؤشرات المالية

التوقعات والتحليالت
المستقبلية

بيانات مالية سابقة

توقعات احصائية لتحليل الوضع المالي
والمخاطر االئتمانية لمنشأة أو قطاع

* يتطلب أن تكون لدى الشركات قوائم مالية مدققة

يمكنك عرض و تحليل البيانات
المالية للشركات في المملكة
حتى  5سنوات سابقة* خالل
رسوم بيانية تفاعلية

مشورةبيان
خبراء دوليين في مجال االئتمان
لتحقيق أهدافك االئتمانية والمالية والتجارية
مشورة بيان توفر لك رؤية استراتيجية استثنائية في اإلدارة المالية
وإدارة المحافظ االئتمانية مع ضمان تحسين واتساق األداء االئتماني
لمنشأتك .مستشاري بيان يقدمون لك تحليالت ائتمانية مبنية على أداء
منشأتك الفعلي بالمؤشرات واألرقام حيث يقدمون مشورات عملية
تحسن من أداء منشأتك االئتماني مع األخذ بعين االعتبار األهداف
الموضوعة لمنشأتك.

اضغط هنا للمزيد من المعلومات عن مشورةبيان

تحسين األهداف االئتمانية قصيرة وطويلة المدى
تحسين األداء االستراتيجي العام

المزايا الرئيسية
مستشارين بخبرات محلية وعالمية
فريق استشاري ذو خبرات عالمية ومحلية واسعة في خدمتك ليقدموا لك خدمة استشارية
بمعايير عالمية وبثقافة اقتصادية محلية مصممة خصيصا لتناسب احتياجاتك.

خبرات بمجاالت وقطاعات مختلفة
احصل على خدمات استشارية بمساعدة فريق من الخبرات العالمية بكافة القطاعات
يمتلك كل منهم سجل حافل من اإلنجازات العملية وأكثر من  50سنة من الخبرة.

بوابةبيان
اآلن يمكنك إصدار موافقات إلكترونية للشركات لالطالع على تقرير
منشأتك باإلضافة إلى االستعالم عن الشركات خارج المملكة.

ما هي بوابة بيان؟
هي خدمة الكترونية من بيان للمعلومات االئتمانية ,تمكنك من عرض معلوماتك االئتمانية وتحسينها ,وتمنحك
حق منح الجهات األخرى االطالع عليها مما يعزز من الثقة والمصداقية بين الشركات والبنوك.

بوابة بيان تتيح لك

التقرير الشخصي

التقارير الدولية

الموافقة االلكترونية

االعتراضات

اطلع على تقاريرك التجارية
والمالية واالئتمانية
تقريرك األول يقدم مجانً ا

استعلم عن أكثر من  200+مليون شركة حول
العالم حيث تمكنك البوابة من االستعالم عن
منشآت في دول مجلس التعاون الخليجي
والدول العربية والشرق األوسط و دول آسيا
وأوروبا وأفريقيا وأمريكا وأستراليا

تتيح لك البوابة خيار قبول أو رفض
طلب الجهات للحصول على تقريرك
االئتماني المعد من قبل بيان

يمكنك رفع أي اعتراض أو اقتراح لتعديل
معلوماتك االئتمانية عبر البوابة

معايير األهلية
الكيانات التجارية المرخصة بموجب سجل تجاري سعودي نشط

اطلع على تقريرك اآلن

تفضل بزيارة bayancb.com/portal

ماذا تقدم بيان

االطـالع الدائم على متوسطات
القطاعات واألسـواق وخلق فـرص
دخول أسواق جـديـدة

اتخذ قـرارات على بينة
في وقت قياسي

تسهيل الحصول على التمويل
البنكي واالئتمان التجاري من خالل
القوائم المالية المدققة

سهولة الوصـول إلى معلومات
الشركات العالمية

تخفيض حـجم المخـاطر االئتمـانية
وتحديد السـقف االئتماني للعمالء

زيادة كفاءة إدارة االئتمـان وبنـاء
استراتيجيات تحصـيل فعـالة

االشعارات الفورية عن
العمالء الحاليين

لمعرفة األسعار والباقات والعروض ..تواصل معنا:
اتصل بنا على
920002772

تقدم بالطلب اآلن

عبر النموذج اإللكتروني على www.bayancb.com

راسلنا

يمكنك مراسلتنا عن طريق البريد اإللكتروني info@bayancb.com

تفضل بزيارتنا
العنوان 8152 :طريق الملك فهد ،المحمدية ،الرياض ،المملكة العربية السعودية
الوصف :طريق الملك فهد مقابل برج مجدول
خرائط قوقلbit.ly/bayanmap :
/bayancb

920002771

