
التــقـاریر  خدمــــة 
االئتمانیة

إن خدمة التقاریر االئتمانیة التي 
اعتمدت  عمان،  کریدت  تقدمها 

داخلیة  بیانات  قاعدة  بناء  یلع 
الشرکات  جمیع  عن  واسعة 

خالل  جمعتها  التي  العمانیة 
سنوات خبرتها الطویلة. تستخدم 

من  للحد  االئتمانیة  التقاریر  هذه 
يف  تساعد  ألنها  وذلك  املخاطر 

تحدید الجدارة االئتمانیة للشرکات، 
ومدى التزامها واحتمالیة فشلها.

کریدت  تقوم  ذلك،  إلی  إضافة 
عمان بالتعاون مع مؤسسات أخرى 

متخصصة تساهم معها يف تقییم 
لتقدیمها  املخاطر  هذه  مثل 

لعمالئها، کما أنها تعمل أیضا یلع 
عن  التقاریر  هذه  مثل  توفیر 

الشرکات األجنبیة.
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Credit Report Ser-
vices

Credit Report Services
Credit Oman built a comprehen-

sive internal database on 
Omani companies collected 

throughout its extensive years 
of experience. Credit reports are 

used for risk mitigation in deter-
mining the creditworthiness of 

companies and their capacity to 
honour their commitments, and 

likelihood of default.

Additionally, Credit Oman is 
collaborating with other 

specialized entities, sharing 
credit reports for assessing 

such risks for their custom-
ers, as well as obtaining 

such reports on foreign com-
panies.

التــقـاریر  خدمــــة 
االئتمانیة

إن خدمة التقاریر االئتمانیة التي 
اعتمدت  عمان،  کریدت  تقدمها 

داخلیة  بیانات  قاعدة  بناء  یلع 
الشرکات  جمیع  عن  واسعة 

خالل  جمعتها  التي  العمانیة 
سنوات خبرتها الطویلة. تستخدم 

من  للحد  االئتمانیة  التقاریر  هذه 
يف  تساعد  ألنها  وذلك  املخاطر 

تحدید الجدارة االئتمانیة للشرکات، 
ومدى التزامها واحتمالیة فشلها.

کریدت  تقوم  ذلك،  إلی  إضافة 
عمان بالتعاون مع مؤسسات أخرى 

متخصصة تساهم معها يف تقییم 
لتقدیمها  املخاطر  هذه  مثل 

لعمالئها، کما أنها تعمل أیضا یلع 
عن  التقاریر  هذه  مثل  توفیر 

الشرکات األجنبیة.

w w w . c r e d i t o m a n . o m

T| (968) 24346666  Fax| (968)24346699 Email: info@creditoman.om 
P.O.Box:2031 C.P.O  P.C:111   Sultanate of Oman



خدمات تقریر االئتمان
تمکنت کریدت عمان خالل سنوات خبرتها 

الطویلة من بناء قاعدة بیانات داخلیة 
واسعة عن جمیع الشرکات العمانیة. 
تساعد هذه البیانات یلع توفیر تقاریر 

ائتمانیة تساهم يف الحد من املخاطر عبر 
تحدید الجدارة االئتمانة للشرکات، ومدى 

التزامها واحتمالیة فشلها.
إضافة إلی ذلك، تقوم کریدت عمان 

بالتعاون مع مؤسسات أخرى متخصصة 
تساهم معها يف تقییم مثل هذه املخاطر 

لتقدیمها لعمالئها، کما أنها تعمل أیضا 
یلع توفیر مثل هذه التقاریر عن الشرکات 

األجنبیة.
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