تمويل األفراد
تلبي كوارا للتمويل احتياجات األفراد
مهما كانت.

برامجنا التمويلية
الخاصة بقطاع األفراد
تمويل "نقدي"
"تسوق"
تمويل
ّ

تمويل "نقدي"

تمويل "نقدي"
يمنحك برنامج التمويل الشخصي "نقدي"
من كوارا للتمويل ،السيولة المثالية
ُ
لتحقق رغباتك الشخصية مهما كانت ،مثل

الزواج والسفر وحتى شراء سيارة
أو تأثيث بيتك مع إمكانية التسديد
بالتقسيط ُ
المريح وبمنتهى السهولة.
"تسوق"
تمويل
ّ

تمويل "نقدي"

المزايا
تمويل يصل إلى  250,000ريال
ُ
والمقيمين بكافة القطاعات
متاح للسعوديين

بدون كفيل وبدون تحويل راتب

تمويل بأقساط مريحة تصل إلى  5سنوات

إجراءات سريعة وموافقة فورية

متوافق مع أحكام الشريعة اإلسالمية

"تسوق"
تمويل
ّ

الشروط
تمويل "نقدي"

•سجل ائتماني جيد
•إضافة ضامن في حال كان المبلغ التمويل أعلى من  100ألف ريال حسب
تعليمات البنك المركزي السعودي

المواطنين (قطاع حكومي ،خاص ،وعسكري)

•الراتب 3,500 :ريال
•مدة الخدمة القطاع الحكومي 3 :أشهر
•مدة الخدمة القطاع الخاص 6 :أشهر
•العمر األدنى21 :
•العمر األعلى 70( 60 :للمتقاعدين)  -حسب الرتبة (للعسكريين)
•مدة السداد 60 :شهر
•الحد األدنى للتمويل 15000 :ريال
•الحد األعلى للتمويل 250 :ألف ريال
المقيمين

الراتب 5,000 :ريال
•مدة الخدمة 12 :شهرًا
•العمر األدنى25 :

"تسوق"
تمويل
ّ

•العمر األعلى60 :
•مدة السداد 60 :شهر
•الحد األدنى للتمويل 15000 :ريال
•الحد األعلى للتمويل 250 :ألف ريال
*تطبق الشروط واألحكام

المستندات المطلوبة
تمويل "نقدي"

•الهوية الوطنية  /هوية مقيم سارية المفعول
•تعبئة نموذج طلب التمويل
•تعريف راتب للموظف الحكومي السعودي مدته ال تزيد عن  90يوم
•تعريف راتب للموظف الحكومي للمقيم مدته ال تزيد عن  30يوم
•تعريف راتب لموظفي القطاع الخاص مدته ال تزيد عن  30يوم
•كشف حساب يوضح رواتب آخر  3أشهر
•شهادة مدد وأجور لموظفي القطاع الخاص

طرق السداد

يمكن سداد األقساط براحة وسهولة عن طريق القنوات البنكية.

اختر سداد الفواتير المدفوعات
•اختر مدفوعات سداد  /إضافة فاتورة جديد
•اختيار المفوتر إيداع 903
•اختيار نوع الخدمة دفع الفواتير
•أدخل رقم الفاتورة التي تم إرسالها لكم مسبقا عن طريق البريد

"تسوق"
تمويل
ّ

االلكتروني أو الرسائل النصية
ً
علما أن السداد في الوقت المناسب يساهم في بناء سجل ائتماني موثوق يمكن
العمالء من االستفادة من الحلول التمويلية بشكل متكرر وسهل مستقبال.

السداد
خيارات تسديد مريحة حتى  5سنوات.

"نقدي"
تمويل نقدي
تمويل

"تسوق"
تمويل
ّ
َّ
"تسوق"
يمنحكم برنامج تمويل المشتريات
ُّ
التسوق لدى أحد
من كوارا للتمويل ،إمكانية
شركائنا وتمويل مشترياتكم بدون دفعة
ً
الحقا وبسهولة
أولى أو كفيل ،مع ميزة الدفع
عبر نظام التقسيط ُ
المريح.

ق"
تسوق
"تسو
تمويل
تمويل
ّ

تمويل "نقدي"

المزايا
تمويل يصل إلى 100,000

ريال (حسب المنتج)

ُ
والمقيمين بكافة القطاعات
متاح للسعوديين

بدون كفيل وبدون تحويل راتب

تمويل بأقساط مريحة تصل إلى  3سنوات

إجراءات سريعة وموافقة فورية

متوافق مع أحكام الشريعة اإلسالمية

"تسوق"
تمويل
ّ

الشروط
تمويل "نقدي"

المواطنين (قطاع حكومي ،خاص ،وعسكري)

•الراتب 3,500 :ريال
•مدة الخدمة القطاع الحكومي 3 :أشهر
•مدة الخدمة القطاع الخاص 6 :أشهر
•العمر األدنى21 :
•العمر األعلى 70( 60 :للمتقاعدين)  -حسب الرتبة (للعسكريين)
•مدة السداد :من  6أشهر حتى  36شهرًا
•الحد األعلى للتمويل 100,000 :ريال
المقيمين

الراتب 5,000 :ريال
•مدة الخدمة 12 :شهرًا
•العمر األدنى25 :
•العمر األعلى60 :
•مدة السداد :من  6أشهر حتى  12شهرًا
•الحد األعلى للتمويل 7,500 :ريال

"تسوق"
تمويل
ّ

*تطبق الشروط واألحكام

المستندات المطلوبة
تمويل "نقدي"

•تعبئه نموذج الطلب ونموذج الهوية
•تعريف بالراتب :آلخر  3شهور للحكومي ،آلخر شهر للقطاع الخاص
ومُ صدّ ق للمقيم فقط
•كشف حساب آخر شهر للحكومي وآخر  3شهور للقطاع الخاص
•شهادة مدد وأجور لموظفي القطاع الخاص
•في حال وجود قرض عقاري يرجى إرفاق جدول السداد
•في حال كان القرض العقاري مدعوم ،يرجى إرفاق جدول السداد
وعقد الدعم

طرق السداد

يمكن سداد األقساط براحة وسهولة عن طريق القنوات البنكية.

اختر سداد الفواتير المدفوعات
•اختر مدفوعات سداد  /إضافة فاتورة جديد
•اختيار المفوتر إيداع 903
•اختيار نوع الخدمة دفع الفواتير
•أدخل رقم الفاتورة التي تم إرسالها لكم مسبقا عن طريق البريد

"تسوق"
تمويل
ّ

االلكتروني أو الرسائل النصية
ً
علما أن السداد في الوقت المناسب يساهم في بناء سجل ائتماني موثوق يمكن
العمالء من االستفادة من الحلول التمويلية بشكل متكرر وسهل مستقبال.

السداد
خيارات تسديد مريحة حتى  3سنوات.

لإلجابة عن كافة أسئلتكم ومعرفة المزيد عن خدمات كوار
للتمويل ،يسرنا تواصلكم مع فريق الدعم عبر WHATSAPP

800118899
info@quarafinance.com
@quarafinance

