
المستندات المطلوبة للتقديم على 
برنامج تحفيز المشا+*ع الثقافية 

Documents Required for  
The Cultural Projects Incentive Program



النماذج والمستندات المطلوبة في المرحلة األولى 
Documents required in the first stage

Documentالمستند

Project business plan template□نموذج خطة عمل المشGوع 

Project financial data template□نموذج المعلومات والKيانات المالية للمشGوع

نسخة من السجل التجاري مع مطابقة نشاط السجل مع مجال المشGوع 
 A valid copy of the commercial registration which covers□المقدم 

applicants project scope activity

Confidentiality and Non-Disclosure Agreement□ا]فاقية االلتXام بالسW*ة وعدم إفشاء المعلومات

Letter of the authorized representative□خطاب تفويض او وكالة القائم على الطلب والصالحيات الممنوحة له

النماذج والمستندات المطلوبة في المرحلة الثانية (بعد تجاوز المتقدم للمرحلة األولى) 
Documents required in the second stage (after the applicant has passed the first stage)

Disclosure letter of non-conflict of interest□خطاب إفصاح وعدم تعارض مصالح

No-objection agreement for the Fund to conduct due diligence□ا]فاقية عدم الممانعة من اجGاء الصندوق للفحص النافي للجهالة

A copy of the national identity card of the management team□نسخة من الهوية الوطنية أو اإلقامة لفrWق اإلدارة

Valid identification for the owner of the establishment□بطاقة الهوية الوطنية أو اإلقامة سا+*ة المفعول لمالك المؤسسة

CVs of the management team□السير الذا]ية لفrWق اإلدارة

Chamber of Commerce certificate□شهادة الغرفة التجا+*ة

GOSI certificate□شهادة التأمينات االجتماعية

Saudization certificate□شهادة السعودة

VAT registration certificate□شهادة تسجيل ضrWبة القيمة المضافة

Certificate of Zakat, Tax and Customs Authority□شهادة هيئة الزكاة والضrWبة والجمارك

National Address proof certificate of entities location & owner□إ�بات العنوان الوطني لمقر المؤسسة ومالكها

Entities previous years Financial Statements - if any□القوائم المالية للمنشأة للسنوات السابقة، إن وجدت

Documents of financing obtained from other sources  - if any□وثائق التمو�ل المحصل من مصادر أخرى، إن وجد

ترخيص الجهة المختصة لممارسة النشاط، والتGاخيص المهنية أو 
  ,Professional, advisory or investment licenses□االستشا+*ة أو االس�ثما+*ة، وغيرها من التGاخيص، إن وجدت

and other licenses -  if any

Documents Required 
Commercial 
Establishments

المستندات المطلوبة 
للمؤسسات التجا34ة



النماذج والمستندات المطلوبة في المرحلة األولى 
Documents required in the first stage

Documentالمستند

Project business plan template□نموذج خطة عمل المشGوع 

Project financial data template□نموذج المعلومات والKيانات المالية للمشGوع

نسخة من السجل التجاري مع مطابقة نشاط السجل  
  A valid copy of the commercial registration which covers□مع مجال المشGوع المقدم 

applicants project scope activity

Confidentiality and Non-Disclosure Agreement□ا]فاقية االلتXام بالسW*ة وعدم إفشاء المعلومات

Letter of the authorized representative□خطاب تفويض او وكالة القائم على الطلب والصالحيات الممنوحة له

النماذج والمستندات المطلوبة في المرحلة الثانية (بعد تجاوز المتقدم للمرحلة األولى) 
Documents required in the second stage (after the applicant has passed the first stage)

Disclosure letter of non-conflict of interest□خطاب إفصاح وعدم تعارض مصالح

No-objection agreement for the Fund to conduct due diligence□ا]فاقية عدم الممانعة من اجGاء الصندوق للفحص النافي للجهالة

A copy of the national identity card of the management team□نسخة من الهوية الوطنية أو اإلقامة لفrWق اإلدارة

Valid identification for the owner of the establishment□بطاقة الهوية الوطنية أو اإلقامة سا+*ة المفعول لمالك المؤسسة

CVs of the management team□السير الذا]ية لفrWق اإلدارة

Chamber of Commerce certificate□شهادة الغرفة التجا+*ة

GOSI certificate□شهادة التأمينات االجتماعية

Saudization certificate□شهادة السعودة

VAT registration certificate□شهادة تسجيل ضrWبة القيمة المضافة

Certificate of Zakat, Tax and Customs Authority□شهادة هيئة الزكاة والضrWبة والجمارك

National Address proof certificate of entities location & owner□إ�بات العنوان الوطني لمقر المؤسسة ومالكها

Entities previous years Financial Statements - if any□القوائم المالية للمنشأة للسنوات السابقة، إن وجدت

Documents of financing obtained from other sources - if any□وثائق التمو�ل المحصل من مصادر أخرى، إن وجد

ترخيص الجهة المختصة لممارسة النشاط، والتGاخيص المهنية أو  
Professional, advisory or investment licenses, and other licenses - if any□االستشا+*ة أو االس�ثما+*ة، وغيرها من التGاخيص، إن وجدت

�يانات المفوض بالتوقيع ونسخة من الهوية الوطنية أو 
  A copy of his national identity and data of the□اإلقامة له، والصالحيات الممنوحة له

authorized signatory and the powers granted to him
نسخة من الهوية الوطنية أو اإلقامة للمفوض  

A copy of the national identity card of the board members and the CEO□بالتوقيع مع ذكر الصالحيات الممنوحة

A copy of the Article of Association and all annexes and amendments□نسخة من عقد التأسيس وجميع مالحقة وتعديالته

  The latest copy of the articles of association□أحدث نسخة من النظام األساس (إذا كانت شركة مساهمة)
(if it is a joint stock company)

Ministry of Investment license (if it is a foreign company)  □ترخيص و�ارة االس�ثمار (إذا كانت شركة أجنKية)

A copy of the decision issued to name the members of the Board of □نسخة من القGار الصادر بتسمية أعضاء مجلس اإلدارة وقGار المساهمين
Directors and the decision of the shareholders

نسخة من الهوية الوطنية أو اإلقامة ألعضاء مجلس اإلدارة 
A copy of the national identity card for the members of the Board of □وللرئيس التنفيذي أو المد�ر التنفيذي

Directors and the CEO
نسخة من قGار مجلس اإلدارة الخاص بالموافقة على  

  A copy of the Board of Directors’ decision approving□االستفادة من بGامج ومنتجات الصندوق
the use of the Fund’s programs and products

  A list of the names of the company's owners and□قائمة بأسماء مالك الشركة ونسخة من هوية كل مالك للشركة
a copy of the identity of each owner of the company

Documents Required 
Commercial Companies

المستندات المطلوبة 
للشركات التجا34ة



Documents Required  
Foundations  
or Associations

المستندات المطلوبة 
للمؤسسات األهلية  
أو للجمعيات األهلية

النماذج والمستندات المطلوبة في المرحلة األولى 
Documents required in the first stage

Documentالمستند

Project business plan template□نموذج خطة عمل المشGوع 

Project financial data template□نموذج المعلومات والKيانات المالية للمشGوع

نسخة من السجل التجاري مع مطابقة نشاط السجل مع مجال المشGوع 
 A valid copy of the commercial registration which covers□المقدم 

applicants project scope activity

Confidentiality and Non-Disclosure Agreement□ا]فاقية االلتXام بالسW*ة وعدم إفشاء المعلومات

Letter of the authorized representative□خطاب تفويض او وكالة القائم على الطلب والصالحيات الممنوحة له

النماذج والمستندات المطلوبة في المرحلة الثانية (بعد تجاوز المتقدم للمرحلة األولى) 
Documents required in the second stage (after the applicant has passed the first stage)

Disclosure letter of non-conflict of interest□خطاب إفصاح وعدم تعارض مصالح

No-objection agreement for the Fund to conduct due diligence□ا]فاقية عدم الممانعة من اجGاء الصندوق للفحص النافي للجهالة

A copy of the national identity card of the management team□نسخة من الهوية الوطنية أو اإلقامة لفrWق اإلدارة

Valid identification for the owner of the establishment□بطاقة الهوية الوطنية أو اإلقامة سا+*ة المفعول لمالك المؤسسة

CVs of the management team□السير الذا]ية لفrWق اإلدارة

Chamber of Commerce certificate□شهادة الغرفة التجا+*ة

GOSI certificate□شهادة التأمينات االجتماعية

Saudization certificate□شهادة السعودة

VAT registration certificate□شهادة تسجيل ضrWبة القيمة المضافة

Certificate of Zakat, Tax and Customs Authority□شهادة هيئة الزكاة والضrWبة والجمارك

National Address proof certificate of entities location & owner□إ�بات العنوان الوطني لمقر المؤسسة ومالكها

Entities previous years Financial Statements - if any□القوائم المالية للمنشأة للسنوات السابقة، إن وجدت

Documents of financing obtained from other sources- if any□وثائق التمو�ل المحصل من مصادر أخرى، إن وجد

ترخيص الجهة المختصة لممارسة النشاط، والتGاخيص المهنية أو 
  ,Professional, advisory or investment licenses□االستشا+*ة أو االس�ثما+*ة، وغيرها من التGاخيص، إن وجدت

and other licenses- if any

Basic regulations approved by the competent authority□نسخة من موافقة الجهة الحكومية المشرفة على نشاط هذه المنظمة

Approved basic regulations by the specialized authority□الالئحة األساسية المعتمدة من قبل الجهة المختصة

  A copy of the decision issued to nominate□نسخة من القGار الصادر بتسمية أعضاء مجلس اإلدارة
the members of the Board of Directors 

نسخة من قGار مجلس اإلدارة الخاص بالموافقة على  
  A copy of the Board of Directors’ decision approving□االستفادة من بGامج ومنتجات الصندوق

the use of the Fund’s programs and products


