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 حدائق المعادي  – 101الدور األول شقة  –فا برج الص –ش النزهة من شارع حسنين دسوقي 4

 3588853: تليفون 

 شعار

 

 

 

 

 (الئـحة اإلقـراض ) 
 

 ( 1مــادة ) 

 

تهدف الجمعية إلى تنمية بعض األنشطة للحرفيين بغرض زيادة الدخل 
القومي في أعمال منتجة وتحقيقاً لهذه األغراض تقدم الجمعية 

 :الخدمات التالة 
 

إقراض األسر الفقيرة والمعدمة والمساعدة على حل مشـالله   (1
ساعدته  على حـل مشـالل التمويـل االقتصادية واالجتماعية لم

المؤقت بتقدي  قروض عينية لقرض حسن بدون تعقيدات إداريـة 
او مصرفية على أن يت  سدادها علـى مـدف فتـرة قصـيرة بـدون 

 .فوائد أو مصروفات إدارية 
تقدي  المعونة الفنية لألسر الفقيرة والمعدمة عن طريـ  النصـ   (2

بات فــي اإلنتــا  أو واإلرشــاد وتقــدي  الحلــول المناســ ة للصــعو
 .التسوي  

 

 

 ( 2مــادة ) 

 :األنشطة التي يمكن إقراضها 

 

تقدم الجمعية قروضاً ميسرة في شكل القرض الحسن لصغار 
الحرفيين وأصحاب المشروعات المتـناهية في الصغر المشتغلين فعالً 

 :باألنشطة التالية 
 

  أنشطة صناعية إنتاجية بسيطة. 
  أنشطة خدمية بسيطة. 

 
وتحدد إدارة الجمعية حدود إقراض لل نشاط بناء على المتابعة 

 .المستمرة للمحفظة 
 

 

 

 جمعية عطاء الرحمة
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 ( 3مــادة ) 

 

 :موظف ميداني 

 

أحد العـاملين بالجمعيـة وممهلهـا فـي االتصـال ب صـحاب المشـروعات 
المتناهية الصغر ويعـد الموفـا الميـداني مسـ والً عـن شـرة ط يعـة 

ومتطل اتها للمستفيدين مـن الجمعيـة أهداف الجمعية وأسلوب عملها 
لما يتولى مساعدة طالب القرض على اسـتيفاء بيانـات طلـب القـرض 
ــى  ــاده وعل ــد اعتم ــرض بع ــة لصــرف الق ــراءات الالزم واســتكمال اإلج
أخصائي التنمية القيام بمتابعة أداء المقترض والمساعدة في تحصيل 

 .قيمة القرض عند التعهر في السداد 
 

 

 

 ( 4مــادة ) 

 

 :الشروط الواجب توافرها في طالب القرض 

 

 

أن يكـون مصـرف الجنســية وأن يقـ  محـل ســكن  وعنـوان محــل  (1
 .النشاط داخل النطاق الجغرافي لمجال نشاط الجمعية 

أال يقل السن عن إحدى وعشرين سنة ميالدية عند تقـدي  طلـب  (2
 .القرض 

 .أن يكون ممارس لنشاط صناعي أو خدمي مسموة ب  قانوناً  (3
أن يق ل الشروط الخاصة باإلقراض من الجمعية والتعهـد بالوفـاء  (4

 .بالسداد في المواعيد المحددة من الجمعية 
 

 

 

 

 

 

 

 



 جــمعــيــة عــطــاء الرحمة

3 -  5 

 

 حدائق المعادي  – 101الدور األول شقة  –فا برج الص –ش النزهة من شارع حسنين دسوقي 4

 3588853: تليفون 

 شعار

 

 

 ( 5مــادة ) 

 

 :المستندات الواجب تقديمها مع طلب القرض  

 

علــى طالــب القــرض أن يرفــ  المســتندات الطــرورية بالطلــب وعلــى 
المرفقــة بالطلــب ط قــاً  أخصــائي التنميــة أن يتحقــ  مــن المســتندات

للتعليمات الصادرة مـن إدارة الجمعيـة ويجـوز ق ـول صـور المسـتندات 
ب نـ  اطلـ  علـى األصـل وأن الصـورة  يعلى أن يقـر الموفـا الميـدان

 .مطابقة ل  
 

 :مستندات وجوبـي  أف يجب توافرها وإرفاقها م  طلب القرض وتشمل
 

  القومي  العائلية أو الرق صورة ال طاقة الشخصية أو. 
  ــة أو الســكن ــات اإلقام ــاه إلا  ــاء أو المي إيصــال اســتهالك الكهرب

 .والمزاولة للنشاط ويكون حديث 
  صورة عقد اإليجار لسكن أو نشاط العميل. 

 

 

 ( 6مــادة ) 

 

 :فترة سداد القرض 

 

يت  سداد القرض على أقساط شـهرية متسـاوية بـدون أف مصـروفات 
إدارة الجمعية وي دأ سداد أول قسـ  ط قاً للنظام الذف يحدده مجلس 

بعد شهر من تاريخ استالم القرض الحسن وتتراوة فترة سداد القـرض 
 .شهر  12إلى  4عادًة ما بين 

ط قاً القرض وقيمت  والقواعد التي يصدرها مجلس إدارة الجمعية بهذا 
 .الش ن 
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 ( 7مــادة ) 

 

 :تسجيل القرض محاسبياً والرقابة عليه 

 

ى اإلدارة المالية إجراء المعالجة المحاس ية السليمة عنـد تسـجيل عل
قيمة القرض العينـي وللـب بطريقـة تسـم  بمتابعـة تحصـيل القـرض 
واالعتراف في الدفاتر المحاس ية بما يخص لل سنة ماليـة فـي ضـوء 

 .أساس االستحقاق 
 

 

 ( 8مــادة ) 

 

 :إجراءات تحصيل القرض 

 

ــام بســداد ــرض القي ــى المقت ــة  عل ــ  للجمعي القســ  المســتح  علي
للموفــا المخــتص بالجمعيــة ط قــاً للجــدول المحــدد لــ  فــي جــدول 

 .السداد بالجمعية 
 ةوعلى الموفا الميداني المختص متابعة السـداد لألقسـاط المتعلقـ

بالمقترضين في دائرة اختصاص  مـن واقـ  جـدول اسـتحقاقات سـداد 
 .األقساط المستحقة علي  

 

 

 ( 9مــادة ) 

 

 :التخلف عن سداد القرض وإجراءات متابعته 

 

لـ  يـت  على الموفا الميداني بذل المزيد من الجهد لتحصـيل القسـ  

المسـتح  خـالل التحصيل علـى محـامي الجمعيـة إرسـال إنـذار قـانوني إلـى 
األيام الهالاة األولي لتاريخ االستحقاق م  إرسال إنـذار ودف لـ  خـالل 

 .أس وع من تاريخ االستحقاق 
 .وإلا المقترض بطرورة سرعة السداد إلى الجمعية 

وفي حالة عـدم السـداد بعـد شـهر مـن تـاريخ االسـتحقاق يـت  اتخـال 
اإلجراء القانوني المناسب م  للب تظل حاالت العمـالء المتـ خرين عـن 
السداد في محفظة الموفا الميداني المختص وفي لشا الحساب 

 .اآللي الخاص ب  
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 ( 11مــادة ) 

 

 :طلب مد أجل سداد القسط المستحق 

 

يجوز ترحيل أو ت جل أو إعفاء سداد القس  المستح  على المقترض 
وللب بعد دراسة الحالة من اللجنة المختصة وعمل تقرير شهرف إلى 
رئيس مجلس اإلدارة بالحاالت المطلوب ت جيلها أو إعفائها من السداد 

 .م  بيان األس اب 
 

 

 ( 11مــادة ) 

 

تجديد القرض إال بعد إتمام سداد القرض الساب  م  إرفاق ما  زيجو ال
يفيد بتمام سداد القرض م  طلب القرض للتجديد ويشترط السداد 

 .في المواعيد للقرض الساب  
 

 

***** 

 
 


