
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ستثمار مباشرإ تأمين طلـب

 )ملحق رقم ....(

 
 



 8من  2

 معلومات عامة:

 

في حالة تقديم الطلب نيابة عن الغير، يجب أن يوضحححححم مقدم الطلب وحححححاتب ونطاقلا بالتاوحححححي  في الج    -
 المستند الرسمي المثبت لواتب. إرفاقالمخوص لذلك بلذا الطلب مع 

 
 أن المؤسحححححححسححححححححححة ت تمححححد على البيححححانححححات المقححححدمححححة في  ححححذا الطلححححب في تحححححديححححد موقالححححا  إلىنظرا  -

في حالة قبو  تقديمب، فإنب من  الت مينبشححححححح ن قبو  أو اععتذار عن عدم قبو  الطلب وفي تحديد شحححححححروط 
المؤسححححسححححة ب   تغيير  إخطاراأل مية بمكان مراعاة الدقة الكاملة في اسححححتياا  بيانات  ذا الطلب، كما يجب 
.  ذا ت مينعقد ال إبرامأو ب د  يطرأ على البيانات والم لومات المقدمة في  ذا الطلب فور حدوثب سححححوا  قب 

بلا بشححححك  خاطى  أو مغاير للحقيقة يرتب  اإلدع أية بيانات أو م لومات أو  إخاا أن  إلى اإلشححححارةوتجدر 
 مع حقلا في الت ويض عما يلحقلا من ضرر نتيجة لذلك. الت مينعقد  إنلا للمؤسسة حق 

 
نلا شح ن جميع البيانات المقدمة من المسحتثمر، بسحرية الواردة في  ذا الطلب ومرفقاتب، شح  الم لوماتت ام   -

 تامة.
 
على جميع األسحححححالة واسحححححتياا  جميع البيانات الواردة في  ذا الطلب. وفي حالة عدم اتسحححححا   اإلجابةرجى ي -

 لىإ اإلشحححارةالبيان المطلوب في ورقة مناوحححلة تلحق بالطلب مع  إدراج. يرجى لإلجابةالحي  المخوحححص 
 ان.ذلك في موضع البي

 
 :الوثااق المثبتة للبيانات الواردة في  ذا الطلب وعلى األخص إرفاقرجى ي -

 المدققة للمستثمر.النظام األساسي وبيانات الحسابات الختامية عقد الت سيس و .1

 المدققة للمشرو  المستايد.النظام األساسي وبيانات الحسابات الختامية عقد الت سيس و .2

 وأية دراسات أخرى متوفرة.دراسة الجدوى اإلقتوادية للمشرو  المستايد  .3

 جميع اعتااقيات وال قود المبرمة مع حكومة القطر المضيف فيما يخص المشرو  المستايد. .4

 حكومة القطر المضيف فيما يخص المشرو  المستايد.جميع التراخيص والموافقات الوادرة من  .5



 8من  3

 :المستثمر .1

 

 ..........................................................................................................................................................:اعسم

 عنوان المرك  الرايسي :

 .................................................: فححححححححححححححححححاكححححححححححححححححححس..................................   اتف:................................ :ص.ب

 ............................................... :الشبكيالموقع ..................................... :بريد الكتروني

 ....................................... :الدولة......................... :المدينة

 ............................................................................................................)طبي ي/ اعتبار (:الطبي ة القانونية  2.1

 .......................................................................................................................:الشركة( )نو ونيالشك  القان 3.1

 ...........................................................................................................................................الت سيس:تاريخ  4.1

 ................................................................................................................................................... :1جنسيةال 15.

 .................................................................................................................................................الما : رأس 1.1

 )ما لم تكن شركة مسا مة عامة فيوضم ذلك(: :المستثمرمالكي رأس ما    م بيان ب 7.1
 

 مجموع رأس المال إلىنسبة الحصة  الجنسية االسم

   

   

   

   

 
 نشاط المستثمر:طبي ة ووف مختور ل 8.1

...................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................. 
 

 ع    ن م          ينتمي المستثمر إلى مجموعة؟ 9.1
 جنسيتلا(الشركة األم واسم ذكر يرجى ن م،  ةجاباإل تكان)في حا  

 
.......................................................................................................................................................................... 

 ثمار؟جلة في القطر المضيف لالست وأيةخالفات قانونية بين المستثمر  أون اعات  أية توجد    11.1

  ن م    ع 
 
 التااوي (:يرجى ذكر ، ن م اإلجابة تكانفي حا  )

...................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................. 

 المؤسسة :ب توا باإلالمكلف  المسؤو  11.1

 .................................................: ةواال ...................................................................... :ماعس

  ................................................:بريد الكتروني ...................................:فاكس  .............................  اتف : 

                                                           
 في حالة ت دد الجنسيات تذكر جمي لا. 1



 8من  4

 :)االستثمار موضوع التأمين( المشروع المستفيد .2

 ...............................................................................................................................................: اعسم 1.2

 عنوان المرك  الرايسي :

 .................................................: فححححححححححححححححححاكححححححححححححححححححس..................................  اتف: ................................:ص.ب

 ............................................... :الشبكيالموقع .....................................:بريد الكتروني

 .......................................:الدولة.........................:المدينة

 .....................................................................................................................:)نو  الشركة(وني الشك  القان 2.2

 ...........................................................................................................................................الت سيس: تاريخ 3.2

 .................................................................................................................................................رأس الما : 4.2

 المشرو :مالكي رأس ما  أ م  5.2

مجموع  إلىنسببببة الحصبببة  جهة حكومية/ خاصة الجنسية االسم
 رأس المال

    

    

    

    

 
 الموقع التاويلي للمشرو :  1.2

...................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................. 

 :ووف مختور لنشاط المشرو  7.2

.......................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................... 

 الوضع الرا ن للمشرو : 8.2

 قيد الت سيس     أعمالبقاام ويمارس    أعمالبقاام وع يمارس 

 ع    ن م   حوة في رأس ما  المشرو  سابقب على  ذا الطلب؟ المستثمر   يملك  9.2
 

 :ا(وتاريخ تملكلالمملوكة حوة النسبة يرجى ذكر ، ن م اإلجابة تكان)في حا  

.......................................................................................................................................................................... 

 ذلك( : إلى   يوجد للغير حقوق على األوو  المادية للمشرو  )كالر ون وحقوق اعمتيا  وما  11.2

  ن م    ع 
 
 (:وجنسياتلم تلك الحقوق وسند ا القانوني وأوحابلاتااوي  يرجى ذكر ، ن م اإلجابة تكانفي حا  )

.......................................................................................................................................................................... 

 

 جلة في القطر المضيف لالستثمار؟ وأيةخالفات قانونية بين المشرو   أون اعات  أية توجد    11.2

  ن م    ع 



 8من  5

 
 التااوي (:يرجى ذكر ، ن م اإلجابة تكانفي حا  )

.......................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................... 

 تكلاة المشرو : 12.2

.......................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................... 

 موادر تموي  المشرو : 13.2

 )%(أخرى  قروض )%( مساهمة )%( الجنسية مصدر التمويل

     

     

     

     

 

 المشرو : إدارةالجلة التي ستتولى  14.2

.......................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................... 

 اعستثمار موضو  الت مين  و: 15.2

 جديد      تجديد لمشرو  قاام أوتوس ة     2حوص أو أسلمشرا 
 

بموجب القوانين المرعية في القطر المضيف؟   حو  المشرو  على جميع التراخيص والموافقات الال مة  11.2
   ن م    ع 

 
 (:والتاريخ المتوقع عستكما  تلك المتطلبات التااوي يرجى ذكر ، ع اإلجابة تكانفي حا  )

.......................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................... 

  م  التي يوفر ا المشرو :فرص ال 17.2
 

 أجانب )عدد( محليون )عدد( 

   المشروع( إنشاءمؤقتة )خالل فترة 

   (دائمة )بعد تشغيل المشروع

 
 :أثر المشرو  على التنمية في القطر المضيف 18.2

.......................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................... 

 
 خاوة(؟ أوحكومية ) أخرىمؤجرة من جلة  أممملوكة المشرو     ستكون األرض مح  إنشا   19.2

.......................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................... 

                                                           
 شرا  أسلم يرجى إرفاق جدو  يبين عدد ا وقيمتلا اعسمية وقيمة شراالا وتاريخ اعكتتاب أو الشرا  ونسبتلا إلى إجمالي عدد األسلم.كان اعستثمار موظاا في  إذا 2



 8من  1

 
من جلة  حكومة القطر المضيفالمستثمر من جلة وبين  أوبين المشرو  عقد م ين  أوإتااقية  أيةتوجد     21.2

 ؟أخرى
  ن م    ع 
 التااوي (:يرجى ذكر ، ن م اإلجابة تكانفي حا  )

.......................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................... 

 المشرو :تنايذ مراح   21.2

 ........................................................................................التاريخ الذ  تم فيب اعتااق على اعستثمار:  -أ

 :يرجى بيان الجدو  ال مني إلنشا  وتنايذ المشرو -ب

 قيمة المرحلة وصف المرحلة التاريخ

   

   

   

   

 

 ......................................................................................التاريخ المتوقع إلنلا  المشرو  والبد  بال م : -ج

 

 



 8من  7

 :التأمين المطلوب .3

 المخاطر المطلوب تغطيتلا: 1.3

 الموادرة والت ميم 
  عدم التحوي 
 الحرب واعضطرابات ال امة 
 اإلخال  بال قد 

 

 .................................................................................................................................مدة الت مين المطلوب: 2.3

 ...............................................................................................................................عملة الت مين المطلوب: 3.3

 نو  اعستثمار المطلوب التامين عليب:  4.3

  : نقد 

 ....................................................................................................................................القيمة:  

 .....................................................................................................................:3تاريخ التحوي   

 
  :عيني 

 ....................................................................................................................................القيمة:  

 ...............................................................مادية، حقوق م نوية،..الخ(: و أوشك  اعستثمار )  

  ..................................................................................................................................... 

 ..........................................................................................القطر المضيف: إلىتاريخ الورود 

 

 :4المطلوب للت مين األقوىالحد  35.

 القيمة 

  مساهمة

  قروض

  عوائد مستقبلية متوقعة

  )              ( أخرى

  التأمين عليه المبلغ المطلوب إجمالي

 

 :5األولىالحد الجار  للت مين بالنسبة للسنة ال قدية  31.

 القيمة 

  المصادرة والتأميم

  عدم التحويل

  الحرب واالضطرابات العامة

  اإلخالل بالعقد

  

                                                           
 وقيمتلا.يرجى بيان الجدو  ال مني للدف ات التي تمت أو المتوقع أن تتم  ،كان التحوي  سيتم على دف ات إذا 3
وفقا  الت ميندة موتجو   يادتب أو تخايضب خال   ،ال قد إبرامو و يحدد عند ، الت مينتغطيتلا خال  مدة يمكن للمستثمر ، القيمة القووى التي ت مينلليقود بالحد األقوى  4

 قيمة اعستثمار الا لي مضافاً إليلا قيمة ال وااد المتوق ة خال  مدة الت مين.ال قد. ويشم   ذا الحد  ألحكام
يحدد وخطر والتي على أساسلا يتم احتساب أقساط الت مين المستحقة. ك  سنة من سنوات ال قد وذلك بالنسبة لك  خال  ، القيمة التي يغطيلا ال قد ت مينالجار  للحد يقود بال 5

 .وافي اعستثمار وال وااد المتوق ة خال  السنة ال قدية الم نيةاستنادا لقيمة  ك  سنة عقديةاية الجار  في بد المستثمر الحد



 8من  8

 :بيانات أخرى .4

اعسححتثمار موضححو  على ( إيجاباً  أو)سححلباً تؤثر  أنعوام  من شححانلا  أوم لومات  ب ية   المسححتثمر على علم  1.4

 على أ  من المخاطر المطلوب تغطيتلا؟ أوالت مين 

  ن م    ع 
 التااوي (:يرجى ذكر ، ن م اإلجابة تكانفي حا  )

.......................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................... 

 
تقوم بتوفير الت مين ضد المخاطر غير التجارية فيما يخص المشرو  موضو   أخرىجلة  ب     تم اعتوا   2.4

  ذا الطلب؟
  ن م    ع 

 (:الجلة التي طلب منلا الت مين وتااوي   ذا الطلبيرجى ذكر ، ن م اإلجابة تكانفي حا  )

.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 

 
 أو نطاقب:  التامينعقد  إبرامتوضم أية بيانات أخرى لم يسبق ذكر ا ويرى مقدم الطلب أنلا ذات أثر على  3.4

.......................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................... 

 

 

 

بيان  أوجميع البيانات المذكورة في  ذا الطلب ومرفقاتب وحححححيحة ومطابقة للحقيقة، واني لم أخف أية م لومة  أناقر 

تشححك   نأيمكن  أووقااع تشححك   أيةنطاقب وانب ع توجد  أو ت مينيكون لب اثر على قرار المؤسححسححة بتوفير ال أنيمكن 

 لي النتااج المترتبة على ثبوت ما يخالف ذلك.، كما أت لد بتحمت مينخطرا من المخاطر التي يشمللا ال

 

 ................................:.التوقيع

 ..................................:.اعسم

 .................................:.الواة

 :.................................التاريخ

 

 

 

 

 

 النموذج إلى: ذا يرس  

 وائتمان الصادرات ستثمارلضمان اإلالمؤسسة العربية 

 الكويت 13191، الوااة 23518ص.ب 
 (11915) 24959111 اتف: 

 (11915) 7/24959591فاكس:  
 operations@dhaman.orgبريد إلكتروني:

 www.dhaman.orgالموقع الشبكي: 
 

http://www.dhaman.org/

