
 

........................ محافظة 

"  حي / مدينة / مركز " الوحدة المحلية 

 

 

 طلب قرض 

: المشــــــــــــــــــروع  

: الوحدة المحلية لقرية  

:  مركــــــــــــــــــــــــز 

: محافظـــــــــــــــــــة  

: اســـم طالب القرض  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

:     /       /  تاريخ الميالد :..................................................   االسم 

: ................................. العمل الحالي : ....................... العمل المدرج ببطاقة الرقم القومى 

:........................................ اإلقامة الحالية: ................................ محل اإلقامة بالبطاقة 

:      /      / سنة التخرج : .....................................................  المؤهل إن وجد 

:..................................................................................................... عنوان النشاط

  متر مربع : ............ ......... مساحته : ............... حالته         (إيجار / ملك  ): الموقع. 

  (تطوير / استكمال / جديد  ): نوع النشاط          (كهرباء ، مياه ، صرف  ): المرافق  

  الغرض من القرض : 

- ............................................................................................................ 

- ............................................................................................................ 

  الطاقة بعد القرض: ............................  الطاقة اإلنتاجية الحالية................................: 

  عامل: ..........................عامل       عدد العمال بعد القرض : .............. عدد العمال الحالي 

  التسويق بعد القرض : .........................  كيفية التسويق الحالي...............................: 

 جنيه : ................  جنيه       قيمة المساهمة النقدية : ...................  قيمة القرض المطلوب 

  الضمانــــات : 

-            
-      
-       
-  

                  

/ اسم مقدم الطلب 

/ التوقيـــــــــــــع  

                                       اعتماد رئيس الوحدة المحلية 

                                                   

 

 

 
 بيانات تمال بمعرفة طالب القرض



 

 
 
 
 
 

   هل سيتم شراء عدد أو آالت جديدة من قيمة القرض ؟  ماهى  ؟ وما قيمتها ؟
-  ..........................................................................................................
-  ..........................................................................................................

   ماهى الخامات المستخدمة حاليا  ؟
-  ..........................................................................................................
-   ..........................................................................................................

   ماهى الخامات المطلوب إضافتها بعد استخدام القرض ؟
-  ..........................................................................................................
-   ..........................................................................................................

 

 التكاليف االستثمارية : 

 

 بعد القرض قبل القرض انبيبن

: التكاليف الثابتة 
: موجودات 

- ........................................................................... 
- ........................................................................... 
- ........................................................................... 

: جديــــــــــد 

- ........................................................................... 
- ........................................................................... 
- .......................................................................... 

 
 
 

 ..........................
 ..........................

  ..........................

 
 ..........................
 ..........................
.......................... 

 
 
 

 ..........................
 ..........................
 ..........................

 
 ..........................
 ..........................
 ..........................

 

: التكاليف المتغيرة 
: مستلزمات التشغيل 

 . اجور
- ........................................................................... 
- ........................................................................... 
- ........................................................................... 
 

 
 

 
 ..........................
 ..........................
.......................... 

 
 

 
 ..........................
 ..........................
 ..........................

  االجمبني 

 

 

 بيانات تمال بمعرفة الوحدة المحلية                                



 
: اإليرادات 

 

 

 بعد القرض قبل القرض

 جملة قيمة الوحدة× عدد الوحدات  جملة قيمة الوحدة× عدد الوحدات 

    

    

 االجمالى  االجمالى 

 
 

 

: رأى نجىت انتىميت ببنوحدة انمحهيت 

/     /     تبريخ انهجىت        (    )         نجىت رقم 

 

 

 

 

مسئول انقزض ببنوحدة                            رئيس انوحدة انمحهيت         

: ....................................... االسم : ....................................    االسم 

 : .......................................انتوقيع : ................................           انتوقيع 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 



 لحصول على الخدمةا إلجراءاتالقواعد الحاكمة 

إجراءات حصول  تٌسٌر شأن فً 1998لسنه   4248 وفقا لقرار رئٌس مجلس الوزراء رقم       
  الحصول على قرض  من جهاز بناء طـلبالجماهٌرٌة ومنها خدمة خدمات ال المواطنٌن على
  المعنٌة بتقدٌم الخدمة وفقا للوارد بهذا النموذج الصادراإلدارٌة، تلتزم الجهات وتنمٌة القرٌة 

 الجهاز المركزي للتنظٌم واإلدارة وجهاز بناء كثمرة للتعاون بٌن    )2007/ 12 /27  بتارٌخ
 ، والمبالغ المطلوبة للحصول على الخدمة ، واألوراق من تحدٌد للمستندات  ( و المحافظاتوتنمٌة القرٌة 

  الطلب المقدم للحصول علٌها ، فً ، أو اإلعالن عن رأٌها إلنجازها المحددةوالتوقٌتات الزمنٌة 
  :التالً مخالفة لذلك ترتب المسئولٌة وذلك على النحو وأي

  : الوسحٌذات واألوراق الوطلىبة  : اوال      

: مستىداث عبمت نكبفت أوواع انمشزوعبث  .1

 . بطاقة الرقن القىهى للوقحرض والضاهي واألصل لإلطالع ةصىر- أ 

 إقرار من المقترض بالموافقة على تقدٌم الضمانات الكفٌلة بسداد القرض والتً تطلبها الوحدة –ب 
المحلٌة حسب نوع المشروع  

.  صورة المؤهل الدراسً والموقف التجنٌدى بالنسبة للشباب –ج 
:- مستىداث خبصت ببنصىبعبث انغذائيت ومعبمم األنببن وانمشزوعبث انحزفيت واإلوتبج انداجه  .2

  .(البطاقة الضرٌبٌة / السجل التجاري  )صورة رخصة مزاولة النشاط أو  -

 .صورة من مستندات ملكٌة أو إٌجار موقع المشروع  -

:  انزراعيت ةمستىداث خبصت بمشزوعبث انميكه .3

. رخصة قٌادة جرار زراعً لطالب القرض   -
 : ملحوظة     

بالنسبة للمشروعات األخرى غٌر الموضحة عالٌة فان المستندات المطلوبة تختلف باختالف  -
. نوعٌة وطبٌعة المشروع وبحٌث تتناسب مع كل نوعٌة منها على حدة 

 رهن رسمً ألرض  أو عقار أو مبانً أو محل تجارى " ٌستلزم توافر ضمان قانونً  -
 . (خمسة أالف جنٌه) 5000للقروض التً تتجاوز قٌمتها ...... " أو بضائع 

 : للحصول على الخدمة  المقررةالمبالغ : ثانياً  -

 .تقدم الخدمة مجانا  -
 : إلًجاز الخذهة السهٌية  اتالحىقيث: ثالثاً       

 .ٌتم البت فً الطلب خالل شهرٌن من تارٌخ تقدٌمه مستوفٌا المستندات المطلوبة  -
 

فى حالة عدم الحصول على الخدمة فى التوقيت المحدد ، أو طلب مستندات أو مبالغ إضافية تحت اى 

:-  مسمى يمكنك االتصال بإحدى الجهات التالية 

: المـــحــــافــظــــــــــة  ت  

 2902728/02:  ت بالقاهرةالمركز الرئٌسى  : اإلدارٌة الرقابةهٌئه 

 :  ت بالمحافظةمكتب الرقابه االدارٌه 

........................ محافظة 

"  حي / مدينة / مركز " الوحدة المحلية 

إيصال 
/  .................................. د السيـهي    الطلب الوقذم ...................................اسحلوث أًا 

 الحصىل على قرض  هي جهاز بٌاء وجٌوية القرية هسحىفيا الوسحٌذات الوطلىبة للحصىل على طـلببشاى 

/   /  بحاريخ    ........... وقيذ الطلب برقن الخذهة 
توقيع انموظف انمختص                                                                      /    / الحاريخ الوحذد إلًجاز الخذهة   

          )                           (  


