برنامج تمويل األسر المنتجة
شروط الحصول على التمويل :


امتالك السيدة لمشروع قائم ،أو خبرة في مجال معين ،أو البدء بتنفيذ مشروع وينقصها التمويل الالزم.



أن تكون المجموعة مكونة من ( )5 - 3سيدات سعوديات ،ويمكن قبول مستفيدة غير سعودية بإقامة نظامية.



أن تكون المجموعة من سكان المدينة الواحدة أو تجمعهم عالقة عمل واحدة.



إثبات السكن



أن تكون أعمار السيدات لجميع الشرائح بالبرنامج ما بين ( )70 - 18سنة ،بشرط قدرتهن على العمل.



تكون الكفـالة لجميع السيدات ضمـن المجموعة الواحدة بالتكافل والتضامن فيما بينهن ،بالتوقيع على العـقـود
والكمبياالت لكل منهن .وكفيل غارم في حال وجود  3اقارب من الدرجة االولى



وجود رسم توضيحي لمنزل المستفيدات مع احداثيات السكن.

المستندات المطلوبة للحصول على التمويل :


صورة بطاقة الهوية الوطنية أو اإلقامة النظامية للمستفيدات ،مع مطابقة األصل.



بيان /إفادة من التأمينات االجتماعية أو األحوال المدنية (للمستفيدات).



إثبات السكن (عقد إيجار ،فاتورة كهرباء أو فاتورة هاتف ثابت ( للكفيل/ة والمستفيد/ة أو تعريف من العمدة
للمستفيد/ة.



ما يثبت امتالك العقار من قبل المستفيد/ة أو قريب من الدرجة االولى في حال كون العقار ملك.



وجود رسم توضيحي لمنزل المستفيدات مع احداثيات السكن.



تعبئة االستمارة الخاصة بالتقديم على طلب التمويل.
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برنامج التمويل المنزلي
شروط الحصول على التمويل :


أن يكون صاحب/ة المشروع سعودي الجنسية ،أو من أم سعودية ويكون على كفالة والدته ،أو مقيم متزوج من
سعودية حسب النظام .



أن يتراوح العُمر ما بين ( )60 - 20سنة.



اإلقامة في نفس المدينة التي ينفذ فيها المشروع.



وجــود كفيل/ة غـارم ال يتجاوز القسط الشهري للقرض ثلث صافي راتبه ،باإلضافة تكون مـدة الخدمـة للقطــاعـين
( حكـومي أو خــاص ) ال تقـل عن سـنة مع الرجـوع لمــدير إدارة العمليات في حال االسـتثناء من ذلك.



أن تكون فكرة المشروع قابلة للتنفيذ ،مع مقومات للمشروع ودافع قوي للعمل الحر لتحسين المستوى المعيشي.

المستندات المطلوبة للحصول على التمويل :


صورة بطاقة الهوية الوطنية أو اإلقامة النظامية ،مع مطابقة األصل (للكفـيل/ة ،والمستفيد/ة) .



بيان /إفادة من التأمينات االجتماعية أو األحوال المدنية (للمستفيد/ة).



خطاب تعريف من جهة عمل الكفيل/ة ،موضحا به الراتب ومدة الخدمة إذا كان موظفا حكوميا أو عسكريا ومصدق
من الغرفة التجارية ،باإلضافة إلفادة من التأمينات االجتماعية لموظفي القطاع الخاص



إثبــات السـكن (عقد إيجــار ،فاتورة كهــرباء أو فاتورة هاتف ثابت ) للكفيل/ة والمســتفيد/ة ،أو تعـــريف من
العمـــــدة للمســتفيد/ة.



ما يثبت امتالك العقار من قبل المستفيد/ة أو قريب من الدرجة األولى في حال كون العقار ملك.



الرسم التوضيحي واالحداثيات لمنزل الكفيل/ة والمستفيد/ة.



أرقام هواتف لثالث من األقارب واألصدقاء (منزل ،عمل ،جوال) للكفيل/ة والمستفيد/ة.



تعبئة االستمارة الخاصة بالتقديم على طلب التمويل.



تســديد قيمة الرسوم اإلدارية عند الموافقة النهائية على التمـــويل من اإلدارة وقبل تفعيل القــرض في نظــام
القروض بالشــركة.
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برنامج التمويل بالمرابحة
شروط الحصول على التمويل :


أن يكون صاحب/ة المشروع سعودي الجنسية ،أو من أم سعودية ويكون على كفالة
والدته ،أو مقيم متزوج من سعودية وعلى كفالة زوجته حسب النظام .



أن يتراوح العُمر ما بين ( )60 - 20سنة.



اإلقامة في نفس المدينة التي ينفذ فيها المشروع.



وجــود كفيل/ة غـارم ال يتجاوز القسط الشهري للقرض ثلث صافي راتبه ،باإلضافة تكون مـدة الخدمـة للقطــاعـين
( حكـومي أو خــاص ) ال تقـل عن سـنة مع الرجـوع لمــدير إدارة العمليات في حال االسـتثناء من ذلك.



يملك فكرة مشروع قابل للتنفيذ ،مع مقومات للمشروع ودافع قوي للعمل الحر لتحسين المستوى المعيشي له وألسرته



يجتاز المقابلة الشخصية.

المستندات المطلوبة للحصول على التمويل :


صورة بطاقة الهوية الوطنية أو اإلقامة النظامية ،مع مطابقة األصل ( للكفـيل/ة ،والمستفيد/ة).



بيان/إفادة من التأمينات االجتماعية أو األحوال المدنية (للمستفيد/ة).



خطاب تعريف من جهة عمل الكفيل/ة ،موضحا به الراتب ومدة الخدمة إذا كان موظفا حكوميا أو عسكريا أو
موظف قطاع خاص ومصدق من الغرفة التجارية ،باإلضافة إلفادة من التأمينات االجتماعية لموظفي القطاع
الخاص .



إثبات السكن (عقد إيجار ،فاتورة كهرباء أو فاتورة هاتف ثابت ( للكفيل/ة والمستفيد/ة أو تعريف من العمدة
للمستفيد/ة.



ما يثبت امتالك العقار من قبل المستفيد/ة أو قريب من الدرجة االولى في حال كون العقار ملك.



الرسم التوضيحي واإلحداثيات لمنزل الكفيل/ة والمستفيد/ة وموقع النـشـاط.



أرقام هواتف لثالث من األقارب واألصدقاء (منزل ،عمل ،جوال( للكفيل/ة والمستفيد/ة.



المستندات الحكومية الالزمة لمشروع قائم (مؤسسة( )السجل التجاري ،رخصة البلدية ،عقد إيجار المنشأة) ،أو
حسب طبيعة المشروع وما يتطلبه من تراخيص.



تسديد قيمة الرسوم اإلدارية عند الموافقة النهائية على التمويل من اإلدارة وقبل تفعيل القرض بالنظــام.


تعبئة االستمارة الخاصة بالتقديم على طلب التمويل.



عرض سعر من المورد.
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