تمويل األعمال
ألن أعمالك تحتاج أن تتطور بثقة وسرعة
فستجدنا معك بكل خطوة.

يقال ،لكي تنجح بأعمالك ،عليك أن تحظى بشريك يفهم
تطلعاتك ويعي حجم متطلباتك ،وذلك لتتمكن من رفع سقف
إمكاناتك وطموحاتك.
لذا ،نعمل في "كوارا للتمويل" على توفير مجموعة حلول تمويلية
تغطي كافة مراحل األعمال وترسم لها الطريق نحو مستقبل يزخر
ُّ
بالتقدم واإلنجاز.

فسواءٌ كنت تبحث عن تغطية تكاليف مشروعك الجديد أو التوسع
واالرتقاء بأعمالك الحالية ،ستكون "كوارا للتمويل" حاضرة لتقدم لك
حلول تمويلية بإجراءات ُميسرة وطرق سداد بأقساط مرنة تتناسب
مع متطلبات وطبيعة أعمالك.

برامجنا التمويلية
الخاصة بقطاع األعمال
انطلق
لتمويل رواد األعمال

توسع
َّ

لتمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة

ُم َ
عتمد

لتمويل الفواتير المعتمدة

امتياز
لتمويل االمتياز التجاري

إيراد
لتمويل عمالء نقاط البيع

انطلق
توسع
َّ

انطلق
لتمويل رواد األعمال

ُم َ
عتمد

ً
برنامج تمويلي ُم ّ
صمم
خصيصا ليوفر
السيولة المالية الالزمة لرواد األعمال
الراغبين في تطوير أعمالهم الناشئة.

امتياز
إيراد

انطلق

المزايا
تمويل يصل حتى

 500ألف ريال

توسع
َّ

فترة سداد تصل إلى سنتين

إجراءات تمويل سهلة وسريعة

دعم إنتاجية الدورة التشغيلية

ُم َ
عتمد
الشروط
•مزاولة النشاط لمدة ال تقل عن سنة وال تتجاوز ثالث سنوات

امتياز

•أن يكون المالك سعودي وال يتجاوز عمره  60عاما
•سجل إئتماني جيد
•تعبئة طلب التمويل كامال مع التوقيع والختم
•أن تكون المستندات سارية المفعول
*تطبق الشروط واألحكام

إيراد

انطلق

المستندات المطلوبة
ّ
مفصل من العميل عن غرض التمويل وآلية السداد
•خطاب
•صورة عن هوية المالك أو المخولين بذلك
•السجل التجاري المراد االقتراض به والسجل الرئيسي إن وجد

توسع
َّ

•ترخيص مزاولة النشاط من الجهات الرسمية
•نطاقات للمنشأة
•العنوان الوطني للمنشأة
•القوائم المالية الداخلية ألخر سنة
•شهادة الزكاة
•شهادة التأمينات االجتماعية

ً
شهرا
•كشف حساب بنكي مصدق آلخر 12

ُم َ
عتمد

•دراسة جدوى بإعداد المشروع مع توقع المبيعات لسنتين قادمة
مالحظة :قد توجد متطلبات إضافية في بعض الحاالت االستثنائية

امتياز
إيراد

السداد
دفعات شهرية حتى سنتين.

انطلق
توسع
َّ

توسع
َّ
لتمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة

ُم َ
عتمد

برنامج تمويلي بمزايا مرنة ،يُساهم في دعم
مشروعك القائم وتطويره وتوسعته
ليصل آلفاق جديدة.

امتياز
إيراد

انطلق

المزايا
تمويل يصل حتى

 15مليون ريال

توسع
َّ

فترة سداد مرنة تصل حتى  3سنوات

إجراءات تمويل سهلة وسريعة

دعم إنتاجية الدورة التشغيلية

ُم َ
عتمد
الشروط
•مزاولة النشاط لمدة ال تقل عن سنتين

امتياز

•سجل إئتماني جيد
•تعبئة طلب التمويل كامال مع التوقيع والختم
•أن تكون المستندات سارية المفعول
*تطبق الشروط واألحكام

إيراد

انطلق

المستندات المطلوبة
ّ
مفصل من العميل عن غرض التمويل وآلية السداد
•خطاب
•صورة عن هوية المالك أو المخولين بذلك
•السجل التجاري المراد االقتراض به والسجل الرئيسي إن وجد

توسع
َّ

•عقد التأسيس ومالحقه وصالحيات االقتراض إن كانت
المنشأة "شركة"
•ترخيص مزاولة النشاط من الجهات الرسمية
•نطاقات للمنشأة
•العنوان الوطني للمنشأة
•القوائم المالية المدققة آلخر سنتين
•شهادة الزكاة

ُم َ
عتمد

•شهادة تسجيل ضريبة القيمة المضافة
•شهادة التأمينات االجتماعية

ً
شهرا
•كشف حساب بنكي مصدق آلخر 12

المستندات المطلوبة لقطاع المقاوالت
•قائمة مختومة بمشاريع الشركة ونسب اإلنجاز
•تفصيل ومبالغ أعمار المدينين للعاميين الماضيين،مع ختم
المنشأة

امتياز

•أوامر الشراء والتعاميد الحكومية والخاصة آلخر  12شهر
مالحظة :قد توجد متطلبات إضافية في بعض الحاالت االستثنائية

إيراد

السداد
دفعات شهرية من  1إلى  3سنوات.

انطلق
توسع
َّ

ُم َ
عتمد
المعتمدة
لتمويل الفواتير ُ

ُم َ
عتمد

برنامج تمويلي يعمل على تمويل حتى ٪70
من قيمة الفواتير ُ
المعتمدة والصادرة

من ِقبل الجهات الحكومية ،وشبه
الحكومية ،والشركات القيادية،

امتياز

والقطاع الخاص.

إيراد

انطلق

المزايا
تمويل يصل حتى

 15مليون ريال

توسع
َّ

فترة سداد مرنة تصل حتى  3سنوات

إجراءات تمويل سهلة وسريعة

ُم َ
عتمد

تعزيز التدفقات النقدية ،مما يساهم في دعم اإلنتاجية

السيولة الفورية حتى  % 70من قيمة الفواتير المعتمدة

تمويل شامل بأوامر الشراء ،وتعامد الشراء،
والفواتير المعتمدة

امتياز

الشروط
•مزاولة النشاط لمدة ال تقل عن سنتين
•سجل إئتماني جيد
•تعبئة طلب التمويل كامال مع التوقيع والختم
•أن تكون المستندات سارية المفعول

إيراد

*تطبق الشروط واألحكام

انطلق

المستندات المطلوبة
ّ
مفصل من العميل عن غرض التمويل وآلية السداد
•خطاب
•صورة عن هوية المالك أو المخولين بذلك
•السجل التجاري المراد االقتراض به والسجل الرئيسي إن وجد

توسع
َّ

•عقد التأسيس ومالحقه وصالحيات االقتراض إن كانت
المنشأة "شركة"
•ترخيص مزاولة النشاط من الجهات الرسمية
•نطاقات للمنشأة
•العنوان الوطني للمنشأة
•القوائم المالية آلخر سنتين مدققة
•شهادة الزكاة

ُم َ
عتمد

•شهادة تسجيل ضريبة القيمة المضافة
•شهادة التأمينات االجتماعية

ً
شهرا
•كشف حساب بنكي مصدق آلخر 12
•خطاب االعتماد للمستخلص/التعميد

المستندات المطلوبة لقطاع المقاوالت
•قائمة مختومة بمشاريع الشركة ونسب اإلنجاز

امتياز

•تفصيل ومبالغ أعمار المدينين للعاميين الماضيين،مع ختم المنشأة
•أوامر الشراء والتعاميد الحكومية والخاصة آلخر  12شهر
مالحظة :قد توجد متطلبات إضافية في بعض الحاالت االستثنائية

إيراد

السداد
دفعات شهرية حتى  3سنوات.

انطلق
توسع
َّ

امتياز
لتمويل االمتياز التجاري

ُم َ
عتمد

برنامج تمويلي ُمصمم الستقطاب الراغبين
في شراء حق االمتياز التجاري ألفضل
العالمات التجارية في المملكة.

امتياز
إيراد

انطلق

المزايا
تمويل يبدأ من

 150ألف ريال

توسع
َّ

فترة السداد تصل إلى  3سنوات

إجراءات تمويل سهلة وسريعة

ُم َ
عتمد

الشروط
•أن يكون المالك سعودي وال يتجاوز عمره  60عاما
•يجب أن ال يتجاوز التمويل  % 30من إجمالي التكلفة
•توقيع اإلتفاقية مع المانح للعالمة التجارية
•سجل إئتماني جيد
•تعبئة طلب التمويل كامال مع التوقيع والختم

امتياز

•أن تكون المستندات سارية المفعول
*تطبق الشروط واألحكام

إيراد

انطلق

شروط مالك المنشأة
•أن يكون سعودي الجنسية
•خلو تقرير المنشأة من المشاكل القانونية ،وأن ال تتجاوز التأخرات
في االتزامات عن  3أشهر

توسع
َّ

المستندات المطلوبة
ّ
مفصل من العميل عن غرض التمويل وآلية السداد
•خطاب
•صورة عن هوية المالك أو المخولين بذلك
•السجل التجاري المراد االقتراض به والسجل الرئيسي إن وجد
•عقد التأسيس ومالحقه وصالحيات االقتراض إن كانت
المنشأة "شركة"

ُم َ
عتمد

•ترخيص مزاولة النشاط من الجهات الرسمية
•نطاقات للمنشأة
•العنوان الوطني للمنشأة
•شهادة الزكاة
•شهادة تسجيل ضريبة القيمة المضافة
•شهادة التأمينات االجتماعية
•إتفاقية اإلمتياز التجاري مع المانح

امتياز

•عقد اإلجار الخاص بموقع النشاط
•دراسة جدوى بإعداد المشروع مع توقع المبيعات لسنتين قادمة
مالحظة :قد توجد متطلبات إضافية في بعض الحاالت االستثنائية

إيراد

السداد
دفعات شهرية حتى  3سنوات.

انطلق
توسع
َّ

إيراد
لتمويل عمالء نقاط البيع

ُم َ
عتمد

ّ
ميسر للعمالء لدعم
برنامج تمويلي

االحتياجات التشغيلية والتوسعات.

امتياز
إيراد

انطلق

المزايا
تمويل يصل حتى

 1مليون ريال

توسع
َّ

فترة السداد على مدى سنتين

إجراءات تمويل سهلة وسريعة

دعم إنتاجية الدورة التشغيلية

ُم َ
عتمد
الشروط
•أن يكون لدى العميل جهاز نقاط البيع لمدة ال تقل عن ثالثة أشهر

امتياز

•أال تقل نسبة الدخل عن  % 30من إجمالي اإليرادات
•سجل إئتماني جيد
•تعبئة طلب التمويل كامال مع التوقيع والختم
•أن تكون المستندات سارية المفعول
*تطبق الشروط واألحكام

إيراد

انطلق

المستندات المطلوبة
ّ
مفصل من العميل عن غرض التمويل وآلية السداد
•خطاب
•صورة عن هوية المالك أو المخولين بذلك
•السجل التجاري المراد االقتراض به والسجل الرئيسي إن وجد

توسع
َّ

•عقد التأسيس ومالحقه وصالحيات االقتراض إن كانت
المنشأة "شركة"
•ترخيص مزاولة النشاط من الجهات الرسمية
•نطاقات للمنشأة
•العنوان الوطني للمنشأة
•شهادة الزكاة
•شهادة تسجيل ضريبة القيمة المضافة

ُم َ
عتمد

•شهادة التأمينات االجتماعية
•بيان بإيرادات العميل أو تقرير نقاط البيع

ً
شهرا
•إشعار سداد فواتر الضريبة آلخر 12
ً
شهرا
•كشف حساب بنكي مصدق آلخر 12

مالحظة :قد توجد متطلبات إضافية في بعض الحاالت االستثنائية

امتياز
إيراد

السداد
دفعات شهرية حتى سنتين.

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

800118899
info@quarafinance.com
@quarafinance

