
 ...............................................محافظة 
  االجتماعىالتضامنمدیریة 

 .....................................االدارة االجتماعیة
  ..... ................................الوحدة االجتماعیة

 
 طلب

 قرض لتنفیذ مشروع أسر منتجة 
 

 ................. : ...........................) الوصى – الولى الشرعى – طالب المشروع ( اسم مقدم الطلب
 ..............: ...............................................................................................العنوان 

 ..............جھة اصدارھا/   /  .ا   تاریخ صدورھ.).......... ىرقم قوم/  عائلیة /شخصیة ( رقم البطاقة 
 ........................................................................................................عنوع المشرو

 .............. : ........................................................................... للمشروعالقیمة التقدیریة
 .............................................................. : ........) ان وجدت (نسبة المشاركة فى المشروع

 
وتقدیم الضمان الذى یقبلھ مجلس   ومستعد لتنفیذ الشروط الخاصة بالتعاقد مع الجمعیة المنفذة للمشروع 

وااللتحاق ببرامج محـــــو االمیة فى حالة عدم االلمام بالقراءة مشروع إدارة الجمعیة المسند إلیھا تنفیذ ال
 .والكتابة وتقدیم جمیع المستندات المطلوبة للبحث وإجراء االختبار الالزم 

 
                                                                                 

 
 

                                                           مقدم الطلب           :     /     /تحریرا فى 
 : ............................. االســــم                                                                           

 : ..............................         الصفــة          
 : ..............................       التوقیـع            

                                                                                                                         
 
 
 
 

                         ........ بمحافظة  االجتماعىالتضامنمدیریة 
  .............................ماعیةاالدارة االجت

  ...........................: الوحدة االجتماعیة
 إیصال

 
 …………….……………………… الطلب المقدم من السـید ………………….............………………استلمت أنا 

 وقی د   خدمة طلب قرض لتنفیذ مشروع أسر منتجة مستوفیا كافة متطلبات الحصــــــ ـول عل ى الخدمـ ـة     بشأن
 /      /  بتاریخ      …...........الطلب برقم 

 /      /  التاریخ المحدد إلنجاز الخدمة     
  توقیع الموظف المختص                      
                        )(.........................                       

 
 



 
 

 خدمةالقواعد الحاكمة إلجراءات الحصول على ال
 

إج راءات حص ول الم واطنین     تیس یر  فى ش أن  ١٩٩٨ لسنة ٤٢٤٨ وفقا لقرار رئیس مجلس الوزراء رقم    

 . االجتماعىالتضامنخدمة  طلب قرض لتنفیذ مشروع أسر منتجة بوزارة على الخدمات الجماھیریة ومنھا 

ادر ـــ  ـوذج الصــــــ  ــذا النمــ  ــ وفقـــ  ـا لل  ـوارد بھ تلت  زم الجھ  ات االداری  ة المعنی  ة بتــــ  ـقدیم الخدمـــ  ـة     

ووزارة التض امن االجتم اعى   ، كثمرة للتعاون بین الجھاز المركزى للتنظ یم واإلدارة      (١/٩/٢٠٠٦ خــبتاری

والتوقیتات  المحددة    من تحدید للمستندات واألوراق والمبالغ المطلوبة للحصول على الخدمة  )لمحافظات  وا

 وأى مخالف  ة ل  ذلك ترت  ب    -ا ـ  ـول علیھـــ  ـدم للحصـــ  ـا ف  ى الطل  ب المق إلنجازھ  ا  ، أو اإلع  الن ع  ن رأیھ    

 -: وذلك على النحو التالى   -المسئولیة 

 
  : المستندات واألوراق المطلوبة-:أوال 

 . واألصل لالطالع  من مستند إثبات الشخصیة لطالب المشروع صورة  -
 .تجة قرار المحكمة باإلذن للقاصر بالقیام بمشروع األسر المن -
 /تلیفون /  إیصال كھرباء / عقد تملیك / عقد إیجار ( مستند رسمى یثبت مكان إقامة المشروع  -

 ) .الخ .......... سجل تجارى /غاز 
 .صورة من مستند إثبات الشخصیة للضامن أو الضامنین واألصل لالطالع  -

 
 : المبالغ المقررة للحصول على الخدمة -:ثانیا 

 . الخدمة مجانا تقدم
 
  

 :  التوقیتات المحددة إلنجاز الخدمة-: ثالثا 
 . یوم من تاریخ تقدیم الطلب ١٥       یتم البت فى الطلب خالل 

   
 
 

 أو مبالغ  تحت إى  إضافیةفى حالة عدم الحصول على الخدمة فى التوقیت المحدد أو طلب مستندات
 - :تالیةمسمى یمكنك االتصال بإحدى الجھات ال

 ....................... :المحافظة ت
 ٠٢ / ٢٩٠٢٧٢٨: المركز الرئیسى بالقاھرة  ت : ھیئة الرقابة اإلداریة 

 .....................:مكتب الرقابة اإلداریة بالمحافظة ت
 
 

 
 

 


