


هل ترغب بأن ترى
طموحاتك تتحقق

الرائدة .. شريكتك لتحقيق أحالمك!

هل لديك مشروع قائم لمدة ٦ أشهر أو أكثر؟
هل توّفر لعمالئك بخدمة الدفع عبر أجهزة نقاط

 البيع, وتعمل في أحد القطاعات التالية, أو غيرها؟

مخابز و
محالت الشوكوالتة

متاجر
بيع بالتجزئة

مطاعم و
المقاهي

عيادات و
صيدليات

محل
تموينات

الصالون و
محالت الحالقة



سرعة
التمويل

تقديم
أون الين

بدون
قوائم مالية

فترة
سداد مرنة

بدون
أقساط شهرية

تمويل مرن يجعل

لماذا منتجاتنا هي األنسب لمشروعك

نجاح مشروعك بين يديك
عن طريق الحصول على تمويل من شركة الرائدة بمبلغ يصل إلى 7،500،000

ريال، يمكنك التركيز على نمو مشروعك ، وسيتم سداد التمويل من خالل
مبيعاتك اليومية بدون ما تشيل هم األقساط.

بدون
ضمانات

استرداد 40 ريال
سعودي لك

10 ريال سعودي للسداد
التمويل

50ريال نسبة اإلستقطاع
لسداد التمويل المذكورة

في العقد

%20



قدم طلبك
www.alraedah.�nance عبر موقعنا

أو عبر اإلتصال بنا 920004495

استلم العرض المبدئي

خطوات
التقديم

وقدم المستندات الالزمة
لدراسة طلب التمويل من قبل فريق االئتمان

احصل على التمويل
وأحهزة نقاط البيع لتتمكن من سداد تمويلك

من خاللها وتعطيك فرصة إعادة تمويل سريعة

حقق أحالمك!
شراكتنا معك استراتيجية, تمنحك

تمويل مستمر مع نمو مشروعك!

وقع على العقد
للحصول على التمويل



1،500،000 ريال سعودي1،500،000 ريال سعودي1،500،000 ريال سعودي
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%50 %38 %21
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تبدأ من 8.5% (مع كفالة)
تبدأ من 14% (بدون كفالة)

تبدأ من 8.5% (مع كفالة)
تبدأ من 14% (بدون كفالة)

تبدأ من 8.5% (مع كفالة)
تبدأ من 14% (بدون كفالة)

%1.5%1.5%1.5

آخر 12 أشهرآخر 9 أشهرآخر 3 أشهر

7 أيام7 أيام

إعادة التمويل

نسبة المرابحة

رسوم إدارية*

المستندات المالية

الفترة الزمنية للحصول 
على التمويل

%10

7 أيام

الوديعة 
المستردة

مبلغ التمويل من 
دخل نقاط البيع

مبلغ التمويل

منتجاتنا!

بعد سداد 35%بعد سداد 35%بعد سداد %35

/https://alraedah.finance لمزيد من التفاصيل يرجى زيارة موقعنا اإللكتروني
*شامل ضريبة القيمة المضافة ويتم خصمه من مبلغ التمويل (الحد األدنى 5000 ريال سعودي).

تمويل نقاط البيعمواصفات المنتج

تمويل سنة
تمويل نقاط البيع

تمويل سنتين
تمويل نقاط البيع

تمويل ثالث سنوات



منتجاتنا!

7،500،000 ريال سعودي7،500،000 ريال سعودي7،500،000 ريال سعودي

%10%10

تبدأ من %11

%1.5%1.5%1.5

آخر 12 أشهرآخر 9 أشهرآخر 3 أشهر

7 أيام7 أيام

تبدأ من %11

إعادة التمويل

نسبة المرابحة

رسوم إدارية*

المستندات المالية

الفترة الزمنية للحصول 
على التمويل

%10

7 أيام

تبدأ من %11

الوديعة 
المستردة

مبلغ التمويل

رهن عقاري

%50 %38 %21
مبلغ التمويل من 

دخل نقاط البيع

مواصفات المنتج
تمويل نقاط البيع

تمويل سنة
تمويل نقاط البيع

تمويل سنتين
تمويل نقاط البيع

تمويل ثالث سنوات

بعد سداد 35%بعد سداد 35%بعد سداد %35

/https://alraedah.finance لمزيد من التفاصيل يرجى زيارة موقعنا اإللكتروني
*شامل ضريبة القيمة المضافة ويتم خصمه من مبلغ التمويل (الحد األدنى 5000 ريال سعودي).



920004495

منذ تأسيســها في عام 2016 بترخيص من
قبل البنك المركزي السعودي (رقم 43 / أش 
شــركة  الرائــدة  أصبحــت   (201602  /
التمويـــــل الْرئيســـــية للمنشـــــآت
ــة ــي المملك ــطة ف ــرة والمتوس الصغي
مــن  لتمكنهــم   ; الســعودية  العربيــة 
خدمــة اإلقتصــاد المحلــي مــن خــالل 
توفيــر حلــول ماليــة مرنــة متوافقــة 
ــامية. ــريعة اإلسلـــ ــط الشـــ لضوابـــ


