
  محافظة المنوفیة   
  بناء وتنمیة القریة  إدارة

    -: قرض من مشروع إقراض األسر المستندات المطلوبة للحصول على  -أوال : 

  معتم�دة ومختوم�ة للمقت�رض والض�امن عل�ى أن یت�راوح س�ن المقت�رض والض�امن ب�ین  الق�وميصورة بطاق�ة ال�رقم  – ١         

     ٠) سنھ  ٥٥ -٢١(

       ٠بالنسبة للخریجین   الدراسيصورة المؤھل  - ٣ -   سنھ  ٣٥حتى  ٢١من سن لموقف من التجنید للذكور فقط ا - ٢          

                                               ٠تتخذھا مع طالب القرض التيإقرار من الوحدة بالضمانات   -٤          

ى + ض��مان ش��خص + إق��رار قب��ول خص��م م��ن جھ��ھ عمل��ھ + عق��د كفال��ة ( س��ند اذن��الض��مانات الخاص��ة للمش��روع  -٥      

  جنیھ  ) ٣٠٠٠من  األكثرتضامنیة للقروض 

    ٠المشروع بالنسبة للمشروعات التى تستلزم ذلك إلقامةمحضر معاینة للموقع ومدى صالحیتھ  -٦          

  ٠والمقترض المبرم بین الوحدة  القرضعقد  -٨   ٠طلب تقدیم القرض ودراسة جدوى المشروع استمارة -٧          

  ٠المشروع  حدة المحلیة متضمنا الموافقة علىمحضر اجتماع لجنة القروض بالو -٩          

  عرض سعر أو بیان سعار من جھة متخصصة على حسب نوع المشروع   – ١٠         

  عقد عاریة استعمال بالنسبة لالالت والمعدات  - ١١          

    -: قرض من مشروع صندوق التنمیة المحلیة بالقاھرة المستندات المطلوبة للحصول على  -ثانیا : 

  ) سنھ  ٥٥ -٢١معتمدة ومختومة للمقترض والضامن على أن یتراوح سن المقترض والضامن بین ( القوميصورة بطاقة الرقم  – ١         

     ٠  استمارة طلب القرض ( موضح بھا نوع المشروع المراد تمویلھ وكذلك بیانات صاحب القرض ) – ٢         

  +ضمان شخصي + عقد كفالة تضامنیة سند اذنى  -٣         

          ٠إقرار من الوحدة بأخذ الضمانات على صاحب القرض  -٤          

   ٠لمساھمة إن وجدت ودفع قیمة ا إقرارات بتنفیذ المشروع -٥          

  إقرار بعدم أخذ اى قروض أخرى فى نفس التوقیت ( یؤخذ على صاحب القرض ) -٦          

  ٠المحلیة والمقترض ویعتمد من المقترض والضامن   بین الوحدة عقد قرض -٧          

  ٠على حسب نوعیة المشروع المراد تمویلھ  أسعارعرض سعر أو بیان  - ٨          

  :  الحیواني اإلنتاجبة لمشروعات بالنس

 ٠تأمین على الماشیة من الوحدة البیطریة  إقرار  - ٢     ٠محضر معاینة لموقع المشروع  -١

  ٠السوق  فيللماشیة على حسب السعر السائد  أسعاربیان  -٣    

  :  والمعدات اآلالتبالنسبة لمشروعات 

  ٠بیعھا  فيأو المعدة من جھة متخصصة  لآللةعرض سعر  -١

 ٠عقد عاریة االستعمال  بین الوحدة المحلیة والمقترض  -٢

  وظة : حمل

  ٠تكون مختومة وموثقة من الوحدة المحلیة التابع لھا المقترض  أنالوارد بالملف یجب  األوراقجمیع  - ١

ل جنیھ ( عش�ره آالف جنی�ھ ) ی�تم زی�ادة ع�دد الض�امنین لك� ١٠٠٠٠في حالة المشروعات التي یزید تمویلھا عن  -٢ 

  ٠ جنیھ ضامن زیادة  ١٠٠٠٠


