
 

 مشروع سيارات النقل المبرد 

 

 

  شروط التقدم للمشروع

 أفراد  لكل سيارة . 3مجموعة من الشباب عددهم  (1

 ا .عام 45وال يزيد عن عاما  25عن  السنال يقل أ (2

 على األقل  الحصول على مؤهل متوسط  (3

 مهنية سارية من الدرجة الثانية كحد أدنى . أن يكون أحد الشركاء حاصال على رخصة قيادة (4

 .ية قروض سابقة من الصندوق االجتماعي للتنميةأعلى  ينحاصل ينيكون المتقدم أال (5

 يلبى احتياجاته المعيشية . دخل ثابت مصدر  ينلمتقدمليكون  أال (6

 ان يكون المتقدمين حسنى السير والسلوك.أ (7

مون هيااتهوا أو كوركال الق واع العواق أو ق واع األعموال العواق أو مون العواملين لود   بالحكوموة أو أ يعملوون  ينأال يكوون المتقودم (8

 الق اع الخاص المؤمن عليهم .

 منها. أو اإلعفاء الخدمة العسكرية  واقد أد ينأن يكون المتقدم (9

 داخل جمهورية مصر العربية.من المقيمين  ينأن يكون المتقدم (11

 سيارال أخر . أ أقساط ملكية  وا ملتزمين بأداءخر  أياً كان نوعها وأال يكونأل  كركة أ ين مالكين أال يكون المتقدم (11

 .أحكاق قضائية  همال يكون قد صدرل ضدهأ (12

 المبلغ المستحق على السيارة وفقاً لشروط السداد. بأداء  بااللتزاقأن يتعهد المتقدمون  (13

لتوزيع المقررة من وزارة التموين، وأنوه لون يوتم التصور  فوي السيارال وفقا آللية ا استخداقأن تتعهد كل كركة صغيرة بأن يتم  (14

 سنوال من تاريخ الشراء   وبعد سداد كافة األقساط المستحقة . 6السيارال قبل مرور 

 

  للحصول على التمويل المستندات المطلوبة

 

 والضامنين. ب اقال الرقم القومي للشركاء -1

ايصال كهرباء او تليفون او مياه حديث لوم يمور  –/ تمليك محل االقامة  اثبال محل االقامة للشركاء والضامن )عقد ايجار -2

 كثر من ثالثة كهور(أعليه 

 كثر من كهرألم يمر عليها  صحيفة الحالة الجنائية للشركاء -3

 للشركاء تأدية الخدمة( –الموقف من التجنيد )اعفاء نهائي  -4

 تفيد عدق التوظف كهادة التأمينال االجتماعية -5

 سنوال 3دنى أ سلبيتان وبحد لشركةلالس إفتو وعدق كهادتا بروتس -6

 الحد الشركاءسارية درجة ثانية رخصة مهنية . 7
 

 

 

 خطة توزيع السيارات على المحافظات المستهدفة

 

 :موزعة كالتالي )المرحلة االولى(محافظة  22بعدد مشروع  351 

 

 –( 3)كمال سيناء عدد –( 5)بورسعيد عدد  –( 2)االسماعيلية عدد  –( 21)القليوبية عدد  –( 35) الجيزة عدد  –( 9)القاهرة عدد 

 –( 21)الغربية عدد   –( 25)الشرقية عدد  –( 6)دمياط عدد   –( 21)المنوفية عدد  –( 31)الدقهلية عدد  –( 4)السويس عدد 

 –( 42)اسيوط عدد –( 15)بنى سويف عدد  –( 15( )المنيا عدد 21)كفر الشيخ عدد  –( 22)البحيرة عدد  –( 25)االسكندرية عدد 

 (11)سوهاج عدد  –( 15)قنا عدد               ( 5)االقصر عدد  –( 2)الفيوق عدد 

 

  الفئات المستهدفة

 

 سنة 45سنة وال يزيد عن  25عن لكل كريك من الشركاء ، وال يقل السن لكل سيارةأفراد  3جموعة من الشباب  م

 



 

 التمويل

% سنويا  5وعائد قدره  سماح كهرمتضمنة سنوال  6 كهر( 72)لمدة االجتماعي للتنمية للشركال الصغيرة بتمويل من الصندوق  

مين ضد مخاطر عدق أالتباإلضافة الى  س مال عاملأمقترن برطن(  5 حمولة )سيارة نقل مبرد ماركة دونج فينجالل ومعدال آتمويل ل

 .ين الشامل على السيارةأمالتوالسداد 

 

 ألف جنيه  75  قيمة المساهمة الذاتية 

 

 ألف جنيه  228 اجمالى قيمة السيارة 

 


