بيت الزكاة والصدقات المصرى
استمارة طلب مساعدة

رقم الملف (
تاريخ

)
/

/

02

مشاري ع انتاجية
*اسم مقدم الطلب ............................................. /الرقم القومى /جواز السفر .........................................الجنسية...................../
*اسم المستفيد ................................................ /الرقم القومى /جواز السفر ...........................................الجنسية..................../
*رقم التليفون  ................................................................ /التليفون االرضى .................................................................../
*العنوان تفصيلى .................................................................................................................................. /
*المحافظة (............................./المركز/الحى)(.................................../القريه)(.............................../العزبه/النجع)....................
البريد االلكترونى........................................................................................................................................................./
* موقف نفقة الدولة  /نعم

*موقف التامين الصحى  /نعم

ال

ال

أ -مشاري ع انتاجية
االسئلة ومحدداتها

األكواد الخاصة باألجابة

االسئلة ومحدداتها

األكواد الخاصة باالجابة

سمك
حيوان /
-1
ي
ي
-2تجاري

ر
المشوع
نوع

-3صناع
ي
-4خدم
ي

قيمة التمويل

-5حــرف يدوية  /تراثية
-6رواد اعمال يف تكنولوجيا المعلومات
 -7اخري ( )........................................

الش روط -:
 -1السن ال يقل عن  01سنة واليزيد عن  02سنة .
 -0السمعة الحسنة عن طريق االستعالم الميداني
 -3استيفاء االوراق والمستندات المطلوبة لتمويل المشروع والمرفقة مع الطلب .
 -4ان يكون المتقدم بطلب ( مشاري ع انتاجية) متفرغ للمشروع وادارتة وان يكون مقيم بنفس المحافظة مكان النشاط .
 -5الموقف من التجنيد لمقدم الطلب ( تأدية الخدمة – تأجيل – االعفاء ) .
 -0توفير دراسة جدوى للمشروع .
 -7تقديم عروض اسعار لمستلزمات المشروع .
ً
 -8يتم تحديد قيمة ومدة االقساط وفقا للضوابط المنظمة لذلك .

ما تم احضارة من االوراق

م

االوراق المطلوبه للتقديم

1

صورة بطاقة الرقم القومى لجميع أفراد األسرة

2

صورة شهادات ميالد األبناء (لمن دون السن)

3

بيان قيد من المدارس والجامعات لالبناء(إن وجد)

4

صورة عقد اإليجار لمحل االقامة

5

إيصال مرافق (كهرباء أو غاز أو مياه)

6

إفادة من الشئون اإلجتماعية لرب األسرة سواء يتقاضى أو ال

7

إفادة من التأمينات اإلجتماعية لرب األسرة سواء يتقاضى أو ال

8

إفادة من الجمعية الزراعية (فى حاله المقيمين بالقرى)

9

صحيفة الحالة الجنائية

11

الخدمة العسكرية

11

دراسة جدوى للمشروع

ج -مالحظات
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................... ...................

يرجى من السادة المتقدمين تحرى الدقة في تدوين المعلومات والبيانات حتى ال يتعرضون إللغاء الطلب والمسألة القانونية علما ً
بأن هناك باحثين إجتماعيين سيقومون ببحث الطلب
اقر انا ........................................................................... /
بأن جميع البيانات المحررة بطلب التسجيل مدونه بمعرفتى وصحيحة وتحت مسئوليتى وهذا إقرار منى بذلك وإذا ثبت ما يخالف
ذلك يعتبر الطلب الغياً.
المقر بما فيه -:
االسم /

…………………………………

التوقيع /

………………………………

التاريخ /

…………………………………

