مشروع جمعيتي
طبيعه المشروع
أن مشروع جمعيتي من المشروعات التي تهدف الي توفير السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة من خالل
فتح منافذ سلعية في القري والنجوع بالمحافظات للعمل علي إستقرار االسعار وخفضها وتوفير فرص عمل
للشباب للحد من البطالة ويتضمن منح قروض سلعية للشباب تتراوح قيمتها من  05ألف الي  055ألف جنيه
للقرض الواحد إلقامة منافذ سلعية يتم اإلشراف عليها كحق إمتياز للمجمعات االستهالكية عن طريق الشركة
القابضة للصناعات الغذائية وذلك بهدف توفير فرص عمل للشباب وزيادة المنافذ السلعية والتموينية
للمواطنين
فكرة المشروع
تقوم فكرة المشروع علي نظام االمتياز التجاري ( الفرانشايز ) وهو منح شباب الخرجيين المتقدمين للمشروع
تمويل مشروعات صغيرة من الصندوق االجتماعي للتنمية لفتح منفذ لبيع السلع التموينية وفارق نقاط الخبز
والبيع الحر بمساحه تبدا من  05الي  05متر في مختلف محافظات الجمهورية بتمويل يبدا من  05الف الي 055
آلف جنيه
الشروط المطلوبة


أن يكون لديه مساحة محل اليقل عن  05مترا سواء إيجار قديم أو جديد بشرط ال يقل مدة عقده عن 0
سنوات أو تمليك



السن اليقل عن  10عام واليزيد عن  50عام وحاصل علي مؤهل متوسط وما فوق وأدي الخدمة
العسكرية أو أعفي منها بالنسبة للذكور وكامل االهلية وصحفيته الجنائية خالية من أي أحكام وال
يعمل بالحكومة أو القطاع العام



بطاقه الرقم القومي للعميل والضامن – البطاقه الضريبية



ان يكون لديه سجل تجاري .



أن يكون ليس عليه قروضا للصندوق االجتماعي مشيرا الي أن القرض السلعي بفائدة بسيطة قدرها
 %0.0وبفترة سماح  5شهور وعلي  0سنوات



يتم منح هذا التمويل لبقالي التموين الحاليين لتطوير منافذهم وتحويلها لجمعيتي في خطة لتطوير
منافذ توزيع المنتجا ت الغذائية علي مستوي الجمهورية ويتم منح حق امتياز شركات المجمعات الثالثة
( النيل – االهرام – االسكندرية ) للشباب من محافظات القاهرة والجيزة واالسكندرية – شركتي الجملة
( العامة – المصرية ) لبقية محافظات الجمهورية



يتم التقدم بكل المحافظات بمقر مكتب الصندوق االجتماعي للتنمية بالمحافظات وسيقوم فريق
الصندوق بالمكاتب بشرح تفاصيل المشروع

طريقة التمويل
سوف يتم التمويل في صورة حد جارى مدين من خالل احد البنوك المتعاقدة مع الصندوق االجتماعي للتنمية
قيمة التسهيل :
يصل الحد االقصي للحد الجارى المدين الي  055الفف جفم وسفوف يسفتخدم التسفهيل ففي تمويفل رأ

مفال عامفل

مقترن بتمويل آالت ومعدات وتتمثل االالت والمعفدات ففي عفدد ( )1ماكينفة صفرف نقفاط  +ثالجفة +جهفاز كمبيفوتر
مجهز ببرنامج حاسب آلي
مدة التسهيل :
خمس سنوات متضمنة  0شهور فترة سماح كحد اقصي
سعر العائد المطبق :
 %0.0مقطوعة سنوياً تعادل ( % 05بسيطة متناقصة)
النطاق الجغرافي :
كافة محافظات جمهورية مصر العربية

إجراءات العمل بمكاتب الصندوق االجتماعي

أوال  :في حالة العمالء الجدد :
ً

.1

عند تقدم العميل للمكتب االقليمي يتم اطالعه علي الشروط المطلوبة للتقدم للمشروع وكذا مانيوال (نموذج)
التشطيب (دون تسليمه للعميل) والعميل سيقوم بتمويل التشطيب من موارده الذاتية وسيقوم العميل
بالتوقيع على اقرار باطالعه على المانيوال (نموذج)

.2

في حالة رغبة العميل استكمال االجراءات يقوم بتقديم عقد ايجار لمقر النشاط لمدة ال تقل عن مدة القرض
مع مراعاة ان يتم است خراج المستندات الرسمية للمشروع من خالل مجمعات خدمة المنشات الصغيرة .

.3

يقوم المكتب االقليمي بتحويل العميل لفرع البنك المتعامل معه

.4

يقوم البنك بدراسة العميل ائتمانياً واستصدار الموافقة على تمويل المشروع وبعد صدور الموافقة االئتمانية
يقوم فرع البنك اخطار المكتب االقليمي المعنى بموافقته على التمويل

.5

يقوم المكتب االقليمي باستدعاء العميل واعالمه بالموافقة على تمويله وتسليم العميل مانيوال (نموذج)
التشطيب والتأكيد عليه بانه سيتم اجراء معاينة لمقر النشاط قبل صرف التمويل عن طريق وزارة التموين
للتأكد من ان التشطيبات مطابقة لما جاء بالمانيوال (نموذج)

.6

لن يتم صرف قرض اال بعد ورود خطاب من وزارة التموين يفيد بان تشطيب المحل تم وفقاً للمانيوال (نموذج)
المعتمد والمسلم للعميل وكذا توقيع العميل علي عقد الشركة القابضة التى ستقوم بتوريد البضائع .

.7

يصل قيمة الحد الجارى المدين الي  055الف جم

.8

سوف ي ستخدم جزء من قيمة الحد الجارى الممنوح للعميل في حدود مبلغ  15الف جم لتمويل اآلالت ومعدات
(تتمثل في عدد ( )1ماكينة صرف نقاط تصرف قيمتها بموجب شيك المر شركة الكروت الذكية وكذا ثالجة
وكمبيوتر مجهز ببرنامج الحاسب االلي وسيتم صرفها بموجب شيكات المر الموردين) .

.9

الجزء الخاص بتمويل رأ

المال العامل سيتم صرفه بموجب تحويل المر الشركة القابضة التابعة لوزارة التموين

والتى ستقوم بدورها بتسليم العميل البضائع مقابلة المبالغ المحولة
ثانياً  :في حالة عمالء قائمين :
قد يرغب بعض العمالء القائمين سواء كانوا بدال تمويني او بقالة في الدخول في هذا المشروع لذا وفي
هذه الحالة يتم مراجعة المستندات القانونية للنشاط (عقد ايجار – سجل تجارى – بطاقة ضريبية – رخصة مزاولة
النشاط ) وكذا اطالعه على مانيوال التشطيب ( دون تسليمفففففففففففه للعميل ) علماً بان العميل سيقوم بتمويل
التشطيبات من موارده الذاتية

التصور المخطط لبدء المشروع والدورة االجرائية بنظام credit line
 -1التقدم لمكتب الصندوق بالمحافظة من جانب الشباب الراغب فى فتح المنفذ وتقديم االوراق المطلوبة
كاملة
 -2يقوم الصندوق بإ صدار السجل التجارى والبطاقة الضريبية والرقم القومى للمنشأة وتحويل الملف
للبنك العتماد الموافقة االئتمانية خالل مدة اقصاها  05ايام من تاريخ التقدم
 -3تقوم شركة المجمعات بمعاينة مدى تنفيذ المتقدم لمانيوال ( نموذج) فى المنفذ ومطابقته
للمواصفات المطلوبة
 -4اصدار شهادة موافقة من شركة المجمعات يفيد االنتهاء من التشطيب بضمان صرف قيمته من البنك
بحد اقصى  10الف جنيه وبها طلب فتح اعتماد البضاعة بحد اقصى  50الف جنيه
-5

يتسنى من الشاب شهادة الموافقة من الشركة ويقوم بتسليمها من البنك لصرف قيمة التشطيب
نقدا وقيام البنك بتحويل قيمة البضاعة لحساب شركة المجمعات

 -6يتسلم الشاب البضاعة من مخازن الشركة

 -7بعد بدء المشروع وعملية بيع البضاعة يقوم الشاب ب‘داع النقود فى البنك لضمان حصوله على بضاعة
جديدة
 -8يتم تحويل قيمة البضاعة وثمنها من البنك لحساب شركة المجمعات فى كل مرة ويتسلم الشااب فى
كل مرة بايصال ايداع
 -9يقوم الشاب بنفس العملية مرة على االقل اسبوعيا او كل  50يوم لضمان استمرارية الدورة المالية

