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واقعية عنك املعلومات االئتمانية  من عدة مصادر لرسم صورة صحيحة وتسعى البنوك للحصول علي•
.وعن مشروعك

افة انها  مهمة لك عندما تسعى للتقدم للبنك بطلب تمويل ملشروعك باالضوملعرفتك بهذه املعلومات ستكون •
.طلب التمويلتجنبك الوقوع في أخطاء قد تؤثر سلبيا على مستوى جودة هذه املعلومات عند تقييم البنك ل

: و من أهم هذه املعلومات هي ❑

=3.معلومات عن التاريخ االئتماني لك وملشروعك مع البنوك ومؤسسات التمويل1.

.معلومات عن معامالتك الشخصية أو معامالت مشروعك بالسوق 2.

املعلومات االئتمانية التي يدرسها البنك



مستوى هذه املعلومات تعطي جانبا مهما في رسم صورة واضحة عنك وعن مشروعك للحكم على وتحديد
: جدارتك بالحصول على التمويل املطلوب وتشمل هذه املعلومات ما يلي

.  مدى انتظام معامالتك طرف البنوك سواء باسمك الشخص ي أو باسم مشروعك1.

.  مستوى التصنيف االئتماني طرف البنوك ومؤسسات التمويل حاليا وتاريخيا2.

. حجم املديونيات الحالية طرف البنوك ومؤسسات التمويل3.

. مدى تخطيك مدى تخطيك لحجم التمويل الذي يمكن لك وملشروعك تحمله4.

لمعلومات عن التاريخ االئتماني لك وملشروعك مع البنوك ومؤسسات التموي1.



مستوى هذه املعلومات تعطي جانبا مهما في رسم صورة واضحة عنك وعن مشروعك للحكم على وتحديد
: جدارتك بالحصول على التمويل املطلوب وتشمل هذه املعلومات ما يلي

.  نوع التمويل الحالي املتاح لك وملشروعك ومجاالت استخدامه5.

.  قيمة أقساط القروض القائمة وبرنامج سدادها، وقيمة وعدد املتأخرات إن وجدت6.

. التطور التاريخي لنمو حجم املديونيات طرف البنوك ومؤسسات التمويل7.

.طلبات التمويل الحالية التي تقدمت بها للبنوك ومؤسسات التمويل8.

لمعلومات عن التاريخ االئتماني لك وملشروعك مع البنوك ومؤسسات التموي1.



ات وهي معلومات ترتبط بأسلوب وطريقة التعامل في السوق مع العمالء واملوردين والجه
: الحكومية املختلفة، وتشمل هذه املعلومات ما يلي

:  املوقف الضريبي1.
شروع امل( أصحاب)مدى االنتظام في سداد الضرائب سواء كانت مستحقة على املشروع أو صاحب ○

ع حجز إداري بصفتهم الشخصية، والتي يترتب على عدم الوقاء بها قيام مصلحة الضرائب بتوقي
.  على املشروع وأصحابه

:  املوقف من التأمينات االجتماعية2.
يئة مدى االنتظام في سداد التأمينات االجتماعية، والتي يترتب على عدم الوقاء بها قيام ه○

.  التأمينات االجتماعية بتوقيع حجز إداري على املشروع وأصحابه

معلومات عن معامالتك الشخصية أو معامالت مشروعك بالسوق 2.



حكومية وهي معلومات ترتبط بأسلوب وطريقة التعامل في السوق مع العمالء واملوردين والجهات ال
: املختلفة، وتشمل هذه املعلومات ما يلي

:  أحكام تجارية 3.
ود ، ويترتب عليها قي(أصحابه)صادرة ضد املشروع وصاحبه " إفالس"مدى وجود أحكام قضائية ○

.قانونية تمنع من صدرت ضدهم األحكام من التعامل تجاريا أو التصرف في ممتلكاتهم

د قانونية ، ويترتب عليها قيو (أصحابه)ضد املشروع وصاحبه " منع تصرف" مدى وجود أحكام قضائية ○
.  تمنع من صدرت ضدهم األحكام من التعامل تجاريا أو التصرف في ممتلكاتهم

:السوق 4.
في في السوق مع املوردين، وعدم وجود متأخرات( أصحابها)مدى انتظام معامالت الشركة وصاحبها ○

.  السداد، أو تركيز التعامل مع مورد وحيد

معلومات عن معامالتك الشخصية أو معامالت مشروعك بالسوق 2.


