ملحق ( )2نموذج بيانات تعريف طالب التأمين
تأمين ائتمان الصادرات والمبيعات المحلية
 -1طالب التأمين
اسم الشركة:
العنوان:
الدولة:
الرمز البريدي:

المدينة:
ص.ب:
فاكس:

هاتف:
بريد الكتروني:
الشكل القانوني:
رأس المال:
تاريخ االنشاء:
قطاع النشاط:
المنتجات:
 -2المبيعات
أ :المبيعات المحلية

المتوقع خالل  12أشهر القادمة

خالل  12أشهر الماضية
إجمالي المبيعات $

شروط االئتمان

إجمالي المبيعات $

شروط االئتمان

خالل  12شهر الماضي

سداد مسبق ،خطاب اعتماد،
حساب مفتوح  30يوما60 ،
يوما 90 ،يوما الخ ...

تشمل المبيعات للعمالء
الحاليين والجدد

سداد مسبق ،خطاب اعتماد ،حساب مفتوح
 30يوما 60 ،يوما 90 ،يوما الخ ...

ب :الصادرات
المتوقع خالل  12أشهر القادمة

خالل  12أشهر الماضية

الدولة
شروط االئتمان
إجمالي المبيعات
شروط االئتمان
إجمالي المبيعات
مسبق،
سداد
سداد مسبق ،خطاب
بالترتيب حسب األهمية
أعلى قيمة
خطاب اعتماد،
تشمل الصادرات للمستوردين اعتماد ،حساب مفتوح
للعشرة األوائل والباقي في قيمة الصادرات للسنة الماضية حساب مفتوح
مستحقات متوقعة
الحاليين والجدد
 30يوما 60 ،يوما90 ،
 30يوما60 ،
رقم مجمع
خالل العام
يوما الخ ...
يوما 90 ،يوما
المستحقات

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
مجموع باقي الدول:
األجمالي:

USD 0

USD 0

ج :إجمالي المبيعات
خالل  12أشهر الماضية
USD 0
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المتوقع خالل  12أشهر القادمة
USD 0

 -3أكبر المشترين وفقا للتسهيالت االئتمانية الممنوحة
أ :المبيعات المحلية
العنوان

اسم المشتري

الحد االئتماني

وسيلة السداد

أجل االئتمان

قيمة المبيعات السنوية

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

باقي العمالء
إجمالي المبيعات عبر التسهيالت االئتمانية USD 0
ب :الصادرات
اسم المستورد

العنوان

الدولة

الحد االئتماني أجل االئتمان

وسيلة السداد

قيمة الصادرات
السنوية

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

باقي المستوردين
إجمالي الصادرات عبر التسهيالت االئتمانية USD 0
 -4التسهيالت االئتمانية الممنوحة للعمالء اآلخرين
إضافة للعمالء الهامين المذكورين أعاله ،كم يبلغ عدد باقي العمالء؟
عدد
حدود التسهيالت االئتمانية
حدود التسهيالت االئتمانية
المشترين

عدد المشترين

حدود التسهيالت االئتمانية

لغاية  25الف $

 100الف 250-$الف $

أكثر من مليون $

 25الف  50 - $الف $

 250الف 500-$الف $

أكثر من  2مليون $

 50الف 100 - $الف $

500الف  - $مليون $

أكثر من  3مليون $

 -5طبيعة نشاط المشترين:
مبيعات محلية
صناعيين
موزعين
حكوميين
آخرين:

صادرات

العدد:

العدد:

صناعيين
موزعين
حكوميين
آخرين:
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عدد المشترين

 -6المستحقات القائمة:
إجمالي المستحقات القائمة حتى تاريخ الطلب:

$

غير

المتأخرة لغاية

المتأخرة لغاية

المتأخرة لغاية

المتأخرة

 30يوما

 60يوما

 90يوما

المتأخرة
لغاية
 180يوما

المتأخرة ألكثر من  180يوما

القيمة بـ $
يرجى ارفاق قائمة بالمستحقات التي تجاوز تأخيرها  90يوما تضم اسم المشتري ودولته وأسباب التأخير واإلجراءات المتخذة في شأنه
 -7التخلف عن السداد:
السنة المالية-
السنة المالية 1-السنة المالية 2-السنة المالية3-
4
القيمة االجمالية بـ $
عدد المشترين المتخلفين عن السداد
أعلى خسارة مسجلة عن مشتر واحد
سبب الخسارة
 -8تقييم المالئة اإلئتمانية للمشترين الجدد
ما هي الوسائل المتبعة لديكم لتحليل المالءة االئتمانية للمشترين؟
اسم شركات المعلومات:
شراء تقارير معلومات
المؤشرات المستعملة للتحليل
تحليل البيانات المالية
طريقة التقييم:
المراجع التجارية
طريقة التقييم:
االعتماد على المراجع
طريقة التقييم:
زيارات ميدانية
وسائل أخرى:
 -9هل توجد عالقة تبعية أو شراكة أو مساهمة في رأس مال أحد المشترين؟
نعم

ال

في حال وجود عالقة ،يرجى ذكر التفاصيل:

 -10أصحاب قرار منح التسهيالت االئتمانية
كم عدد سنوات نشاط الشركة؟
ما هي مناصب أصحاب قرار منح التسهيالت االئتمانية
إجمالي سنوات الخبرة ألصحاب قرار االئتمان؟
هل بإمكان أحد المسؤولين تجاوز شروط منح االئتمان؟
كم مرة يتم اصدار تقارير متابعة المستحقات؟
هل يقوم المسؤولون أعاله بمراجعة هذه التقارير؟

نعم

ال

نعم

ال
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السنة المالية5-

 -11إجراءات التحصيل:
متابعة هاتفية

يوم من تاريخ االستحقاق

بدء اإلجراءات القانونية

يوم من تاريخ
االستحقاق

مطالبة كتابية

يوم من تاريخ االستحقاق

تكليف شركة خاصة للتحصيل

يوم من تاريخ
االستحقاق

وقف الشحن

يوم من تاريخ االستحقاق

إجراءات أخرى:

يوم من تاريخ
االستحقاق

 -12تأمين االئتمان:
هل تتعاملون مع شركة تأمين ائتمان حاليا؟
اسم الشركة:

نعم

ال

مالحظة :تتم معاملة البيانات الواردة في هذا الطلب بسرية مطلقة وال يمثل تقديم الطلب أي التزام ال على المؤسسة وال على مقدم الطلب طالما لم يبرم عقد
التأمين .بعتبر هذا الطلب جزءا ال يتجزأ من عقد التأمين عند إصداره ويقر مقدم الطلب بصحة البيانات والمعلومات الواردة فيه وفقا لمعرفته وأنه لم يتم
اخفاء معلومات جوهرية.

التاريخ:
التوقيع:
االسم:
الصفة:
الشركة:
يرسل النموذج إلى:
المؤسسة العربية لضمان االستثمار وائتمان الصادرات "ضمان"
المقر الدائم للمنظمات العربية
ص.ب ،23568
الصفاة  13096الكويت
الهاتف)00965( 24959575 -24959555 :
بريد إلكترونيoperations@dhaman.org:

فاكس)00965( 24959597 - 24959596 :
الموقع الشبكيwww. dhaman.org :
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