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متطلبات بوابة التمويل

2

1

:تأكد قبل تسجيلك في بوابة التمويل من توافر التالي

وجود سجل تجاري نشط 

.وجود ملف في وزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية
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طريقة التسجيل في بوابة التمويل

الدخول عبر الرابط التالي 

https://tamweel.monshaat.gov.sa/

تسجيل "والضغط عىل )    ( لبدء التسجيل يرجى الضغط عىل ايقونة 

كما هو موضح في الصورة" الدخول

1

2

يمكنك تسجيل الدخول عبر

تسجيل الدخول عبر النفاذ الموحد
باستخدام حساب منشآت من خالل 

إدخال رقم الهوية وكلمة المرور 12

4

تسجيل دخولكم األول البد أن 

يكون من النفاذ الوطني

:معلومات قد تهمك

https://tamweel.monshaat.gov.sa/


خطوات ملء حساب المنشأة ورفع طلب التمويل 

2

1

:ثالث مراحل، وهيخالل يتم رفع طلب التمويل من 

المنشأة حساب استكمال 

استكمال طلب التمويل

مراجعة بيانات الطلب واختيار الجهات التمويلية 3
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لمنشأةأعىل يسار الصفحة الرئيسية لبوابة التمويل، قم بالمرور فوق الرمز الموضح في الصورة والضغط عىل حساب ا

خطوات ملء حساب المنشأة 

نة في حال كانت المنشأة قائمة ستظهر ايقو

المعلومات "و " معلومات إضافية للمنشأة"

"  االئتمانية والشهادات

قم بتعبئة بيانات المنشأة 

:معلومات تهمك

" ت مثل يتيح لك النظام إمكانية إضافة وتعديل بعض البيانات علما أن بعض البيانا-

اعها يتم استرج"المعلومات االئتمانية والشهادات"و " معلومات إضافية للمنشأة"

بشكل آلي

ة في حال قيامك بتحديث نوع المنشأة إىل منشأة قائمة سوف يقوم النظام بإعاد-

.التحميل وإضافة شهادات المنشأة من ضمن بياناتها

في حال وجود أكثر من سجل تجاري عل حسابك يمكنك التبديل بينهم عن طريق -

. اختيار السجل التجاري المراد عمل طلب تمويل له من القائمة

في حال كانت المنشأة تحت 

اإلنشاء ستظهر فقط ايقونة 

"  معلومات إضافية للمنشأة"

6



إدخال البيانات انقر فوق حتى تتمكن من الذهاب إىل الصفحة التالية بعد االنتهاء من 

: ومتابعة باقي بيانات المنشأة كما يلي

بعد االنتهاء من تحديث ملف المنشأة، انقر فوق 

أسفل الصفحة

7

حفظ

التالي



استكمال طلب التمويلخطوات 

يمكن إنشاء طلب التمويل بطريقتين 

1

8

إنشاء بعد حفظ حساب المنشأة تظهر لك شاشة الترحيب وتساعد عىل توجيهك إىل 

اء إنش"طلب تمويل أو إىل لوحة التحكم كما هي موضحة في الصورة عند النقر عىل 

"طلب التمويل"سيتم توجيهك مباشرة إىل صفحة " طلب تمويل جديد

ثم انقر فوق لوحة )    (أعىل يسار الصفحة الرئيسية لبوابة التمويل، انقر فوق الرمز2

"إنشاء طلب تمويل جديد"التحكم والنقر عىل 
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بعد اختيار احد الطريقتين أعاله يتم عرض الشروط واألحكام والموافقة عليها 

:معلومات تهمك

ن في حال وجود أكثر من سجل تجاري عىل حسابك يمكنك التبديل بينهم ع

. طريق اختيار السجل التجاري المراد عمل طلب تمويل له من القائمة

9

رةيتم تعبئة بيانات طلب التمويل وحال االنتهاء يتم النقر عىل إرسال كما هو موضح في الصو



نتقال إىل بعد ذلك يتم النقر عىل ايقونة التالي لاليتم مراجعة الطلب بعد االنتهاء كما هو موضح في الصورة 

الصفحة األخيرة 

ىل وهي صفحة تمكنك من اختيار جهات التمويل المطلوبة والموافقة ع" مشاركة طلب التمويل

تقدم بالطلب اآلناإلقرار بالنقر عىل  ايقونة 
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ليةمراجعة بيانات الطلب واختيار الجهات التموي 

:معلومات تهمك

الضغط تظهر الجهات التمويلية بناء عىل عدة معايير لالطالع عىل تلك المعايير يرجى 

أو( https://tamweel.monshaat.gov.sa/ar/monshaat/funding-entities-list)هنا 

https://tamweel.monshaat.gov.sa/ar/monshaat/funding-entities-list


وبذلك يتم إنشاء طلب التمويل بنجاح
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:  في حال وجود استفسارات

info@monshaat.gov.sa

920018888

mailto:info@monshaat.gov.sa

