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 الموضوع



لسنة  306بناءا على قرار السيد الوزير محافظ القليوبية رقم 

بتشكيل لجنة تسيير المشروع القومى للتنمية المجتمعية 2015

 (مشروعك)والبشرية والمحلية 



   المشروعأهداف 
 “مشروعك" القومى المشروع  يهدف

 :إلى 

 القرى فى للشباب عمل فرص توفير 

 بجميع والمراكز والمدن واألحياء

 .المستدامة التنمية وتحقيق المحافظات،



المدن إلى القرى من الهجرة من الحد. 

 

مصر فى الحياة بجودة االرتقاء. 

 

المواطنة مفهوم ترسيخ. 

 

الصحيح الطريق على الشباب وضع . 

 

الشباب المستثمرين من جديد جيل تكوين. 

 



 مجاالت استخدام القروض التي ستمنح للعمالء 

 .تمويل شراء اآلالت والمعدات والتجهيزات•

خامات ومصروفات )جاري تتمويل النشاط ال•

 (تشغيل

 .  تمويل مشروعات الثروة الحيوانية•

 .تمويل المهن الحرة •
 



  



 تتراوح  قرضقيمة ال 

 جنيه 50000إلي  25000من 

 :شهر 36المطلوب شهريا لمدة والقسط  قيمة القرض

  
 جنيه 997القسط الشهري  – جنيه 30000قيمة القرض 

 جنيه 1163القسط الشهري  –جنيه  35000قيمة القرض 

 جنيه 1329القسط الشهري  – جنيه 40000قيمة القرض 

 جنيه 1495القسط الشهري  – جنيه 45000قيمة القرض 

 هجني 1661القسط الشهري  – جنيه 50000قيمة القرض 



 

 

 

 
 

 

 

 

 فرصة جيدة لالستثمار لشباب الخريجين



للحصول على قرض المستندات المطلوبة 

 «مشروعك»

 صورة بطاقة الرقم القومي للعميل والضامن . 

 و التمليك لمقر النشاط أصورة عقد اإليجار. 

 شهور 3إيصال مرافق حديث لم يمر عليه. 

 35لمن هم دون )صورة شهادة الموقف من التجنيد 

 (.سنه

 متابعة  فىخطاب الوحدة المحلية لمعاونة البنك

 .المشروعات الممولة 



 شهور  3مستخرج حديث من السجل التجاري ال يتجاوز. 

 و المؤقتة أصورة رخصة مزاولة النشاط الدائمة. 

 صورة البطاقة الضريبية سارية. 

 آخر إيصال سداد تأمينات. 

 االحتجاج بعدم )تقديم شهادة حديثة من اإلحكام التجارية

 (.الدفع واإلفالس

 36شهر إلي  12مدة القرض في منتج مشروعك من 

 .شهر

 يسدد القرض على أقساط شهرية. 



 بعض المعلومات عن مشروعك

 صادرة عن مكتب معالى المحافظ

في القليوبية بإجمالي " مشروعك"لـتقدموا  مواطًنا  166•

 جنيهمليون  10قروض 

وأوضح بيان المحافظة عن إجمالي مشروعات المشروع •

(  مشروعك)القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية 

مليون  6طلبا بقيمة  96، قبول عدد 2015لشهر أغسطس 

مليون و  3طلبا بقيمة  95ألف جنيه وتم تنفيذ عدد  96و

فرصة عمل  557ألف جنيه وقد وفرت المشاريع عدد  951

 .للشباب
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 بعض المعلومات عن مشروعك

 صادرة عن مكتب معالى المحافظ

  و مليون1 بقيمة طلبا 37 عدد رفض تم أنه البيان وأضاف•

 الي باالضافة الشروط استيفاء لعدم تقريبا جنيه ألف 828

 185و مليون 2 بقيمة دراستهم جاري طلبا 33 عدد إستالم

 .جنيه ألف

 مجلس قبل من أطلقت التي المبادرة إطار في ذلك يأتي•

 والبشرية المجتمعية للتنمية القومي المشروع الوزراء

 القليوبية محافظات بجميع طبقت والتي "مشروعك" والمحلية

 .القليوبية محافظة بينهما ومن



 األنشطة التى يصرف لها القرض

 سياحية مكاتب سيارات، غيار وقطع مالبس محال فتح•

 ومطاعم وبقالة صحية أدوات .مواشي تسمين ومعالف

 تسليم جاري أنه كما .ومجمدات ودواجن دبابة وسيارات

 المحافظة، مدن باقي من المتقدميين األفراد لباقي القروض

 "مشروعك" مكاتب مسؤولي على نبه أنه المحافظ وأكد

 الالزمة اإلجراءت كافة تسهيل بضرورة المحافظة بمدن
 للشباب وحقيقية جادة فرص لتوفير القروض الستالم



 روابط مفيدة فى اعداد دراسات الجدوى للمشروعات

•k.com/3http://www.mashroo  للمشروعات

 الصناعية

• 
/Al4www.giza.gov.eg/Farming/Lists/Listhttp://

lItems.aspx للمشروعات الزراعية 

 

•4693www.kenanaonline.net/page/http:// 

 للمشروعات الخدمية
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