أو ًلاًً:الشروطًالئتمانيةًللقروضًالميسرةًلتأسيسًوتطويرًدورًالحضانةً
 يتمًتقديمًالطلباتًبمديرياتًالتضامنًالموجودةًبالمحافظاتًالمذكورةًً يتمًصرفًالقرضًعلىًدفعتينً(طبقًا اًلدراسةًالجدوى)ً-: الدفعةًاألولىًً-:تكاليفًالتأسيسًً
 الدفعةًالثانيةًً-:مصروفاتًالتشغيلًً
 تقومًالمديرياتًبإرسالًالملفاتًإلىًفروعًالبنكًلتمويلًالمستفيدينًً يقتصرًدورًالبنكًعلىًالتمويلًفقطًً تقومًالمديرياتًبعملًمعاينةًلمكانًالحضانةًعلىًمرحلتينً(طبقًا اًلدراسةًالجدوى)ً-: معاينة ًمبدئية ًلمكان ًتأسيس ًالحضانة ًلتحديد ًإذا ًكان ًالمكان ًمناسبا ًأم ًل ًمن ًحيث ًالمبدأ ً(التحقق ًمن ًتوافر ًمعايير ًالجودة ًفيما ًيتعلق ًبالبيئةً
والبنية)ً
 معاينةًثانيةًبعدًصرفًالدفعةًاألولىًمنًالقرضًللتأكدًمنًصرفًمبلغًالدفعةًاألولىًفىًتجهيزًمكانًالحضانةً
 لًيتمًصرفًالدفعةًالثانيةًمنًالقرضًإلًبعدًورودًخطابًمنًمديريةًالتضامنًيفيدًقيامًالمقترضًبصرفًالدفعةًاألولىًفىًالغرضًالمقررًلهاً -فترةًالسماحًشهرًبعدًاستالمًالدفعةًالثانيةًمنًالقرضًووفقًا اًدراسةًالجدوىًلكلًحالةً.
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ً

الفئاتًالمستهدفة

أصحاب المعاشات
العاملون
وورثتها
بالحكومة و قطاع
األعمال

مدةًالقرض

بدون عمل

العاملون
بالقطاع الخاص
وأصحاب المهن
الحرة

 63 -18شهر

نسبةًعبءًالدين /الستقطاعًمنً
الدخلً

 %57منًالدخلًالشهرى

قيمةًالقرض

 02222جمًًحتىً 622222جم(حسبًالمنطقةًالجغرافيةًوالمساحةًوأقسامًالحضانة)

مصروفاتًالقرض

 % 7مصروفاتًإداريةًتخصمًمقدمًا اًمنًالقرضً

ً
ً
ً
ً
ً
المستنداتًالمطلوبة

▪
▪
▪
▪
▪
▪

طلب ًالحصول ًعلىً
القرضًً
صورة ًبطاقة ًالرقمً
القوميًالساريةًللعميلًً
إيصال ًمرافق ًحديثً
لمحلًاقامةًالعميل.
مفرداتًمرتبًالعميل.
دراسة ًجدوى ًمعتمدةً
للمشروع
تقديم ًالتراخيص ًالالزمةً
إلنشاء ًالحضانة ً ً(أوً
تقديم ًما ًيثبت ًالبدء ًفيً
ًاستخراجً
إجراءات
باسمً
التراخيص)
المقترض ًأو ًأحدً
األقارب ًمن ًالدرجةً
األولىً ،وفقًا ا ًللشروطً
ًبالالئحةً
الواردة
التنفيذيةًلدورًالحضانة.

▪
▪
▪
▪
▪
▪

طلبًالحصولًعلىً
القرضًً
صورةًبطاقةًالرقمً
القوميًالساريةًللعميلًً
إيصالًمرافقًحديثً
لمحلًإقامةًالعميل.
بيانًبقيمةًالمعاشًأوً
حصةًالوريثًبالمعاش
دراسةًجدوىًمعتمدةً
للمشروع
تقديمًالتراخيصًالالزمةً
إلنشاءًالحضانةً(أوً
تقديمًماًيثبتًالبدءًفيً
إجراءاتًاستخراجً
التراخيص) باسمً
المقترضًأوًأحدًاألقاربً
منًالدرجةًًاألولىً(بماً
فىًذلكًشهادةًتفيدً
بأحقيتهًًفىًإنشاءً
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ًعلىً

▪ طلب ًالحصول
القرضً
▪ صورة ًبطاقة ًالرقمً
القوميًالساريةًللعميلًوً
ضامنً
▪ إيصال ًمرافق ًحديثً
لمحل ًاقامة ًالعميلً
والضامن
▪ بالنسبة ًألصحاب ًالمهنً
الحرة (كشف ًحساب ًعنً
آخر ً 3شهورً /مستخرجً
حديث ًمن ًالسجل ًالتجارىً
والبطاقةًالضريبية)
▪ بالنسبة ًلموظفى ًالقطاعً
الخاص (مفردات ًمرتبً
العميلًوعددًً1ضامن)
▪ دراسة ًجدوى ًمعتمدةً
للمشروع
▪ تقديم ًالتراخيص ًالالزمةً

▪
▪

▪

▪
▪

ًعلىً

طلب ًالحصول
القرضً
صورة ًبطاقة ًالرقمً
القومي ًالسارية ًللعميلً
وعددً 0ضامنً
إيصالًمرافقًحديثًلمحلً
إقامة ًالعميل ًو ًعدد ً0
ضامن
دراسة ًجدوى ًمعتمدةً
للمشروع
تقديم ًالتراخيص ًالالزمةً
(أو ًتقديم ًما ًيثبت ًالبدءً
في ًإجراءات ًاستخراجً
باسمً
التراخيص)
المقترض ًأو ًأحد ًاألقاربً
من ًالدرجة ً ًاألولى ً(بماً
فى ًذلك ًشهادة ًتفيدً
بأحقيته ً ًفى ًإنشاءً
حضانةً

حضانة)ً
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(أو ًتقديم ًما ًيثبت ًالبدءً
في ًإجراءات ًاستخراجً
باسمً
التراخيص)
المقترض ًأو ًأحد ًاألقاربً
من ًالدرجة ً ًاألولى ً(بماً
فى ًذلك ًشهادة ًتفيدً
بأحقيته ً ًفى ًإنشاءً
حضانة)ً

ً
ً
ً
ً
الضمانات

▪ تحويل ًمرتب ًالعميل ًعندً
طلب ًالبنك ًذلك ًيغطىً
قيمةًالقسطًالشهرى.
▪ سند ًألمر ً( سند ًأذنى ً)
بقيمة ًالمديونية ًيوقعً
منًالعميل
▪ التأمين ًضد ًمخاطر ًعدمً
السداد
ًًًًًًًالتأمين ًعلى ًحياةً
العميل

▪

▪
▪

▪

▪

المستنداتًبعدًالموافقةًالئتمانية

تحويل ًالمعاش ً /القسطً
ًألصحابً
الشهرى
المعاشاتً
تحويل ًالمعاش ًالمستحقً
لورثةًالمعاشات
سند ًألمر ً( سند ًأذنى ً)
بقيمةًالمديونيةًيوقعًمنً
العميل ًبالنسبة ًلورثةً
المعاشات
التأمين ًضد ًمخاطر ًعدمً
السداد ًباإلضافة ًللتأمينً
على ًحياة ًالعميل ًلورثةً
المعاشًفقط
التأمين ًعلى ًحياة ًالعميلً
ألصحابًالمعاشاتًً

عقدًمنحًالقرضً
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▪

▪

▪

ً

تحويل ًمرتب ًضامن ًمنً
العاملين ًبالحكومة ًأوً
قطاع ًاألعمال ًيغطىً
قيمةًالقسطًالشهرى
تعهد ًبتحويل ًمرتبً
ضامن ًمن ًالعاملينً
بالحكومة ًأو ًقطاعً
األعمال ًيغطى ًقيمةً
القسط ًالشهرى ًتتعهدً
جهه ًعمله ًبتحويلً
مرتبه ًحال ًطلب ًالبنكً
ذلك
سند ًألمر ً( سند ًأذنى ً)
بقيمة ًالمديونية ًيوقعً
منًالعميلًً

▪

▪
▪

▪ عدد ً 0ضامن ًمنً
القطاع ًالعام ًو /أوً
قطاعًالستثمار
سند ًألمر ً( سند ًأذنى ً)
بقيمة ًالمديونية ًيوقع ًمنً
العميل ًبالنسبة ًلورثةً
المعاشات
التأمين ًضد ًمخاطر ًعدمً
السدادًلعددًً2ضامن
باإلضافة ًالى ًالتأمين ًعلىً
حياة ًالعميل ًو ًعدد ًً2
ضامن

ً
ً
الشروطًالعامة

▪ على ًالمتقدم ًللقرض ًان ًيلتزم ًبتطبيق ًادوات ًونماذج ًجودة ًالداء ًالخاصه ًبوزارةً
التضامن ًالجتماعى ًوهى ًمعايير ًجودة ًالحضانات ًوحقيبتى ًالمنهج ًالتربوى ًو ًالدارهً
الفعالةًوالتىًتعدًمنًالشتراطاتًالرئيسيةًلتمامًعمليهًالترخيص
▪ اللتزامًبالئحةًالحضاناتًالنموذجيه
▪ عقدًتمليكًالمقرًأوًعقدًاإليجارًولًتقلًمدتهًعنًمدةًالقرض
▪ حصول ًطالب ًالقرض ًأو ًمدير ًالحضانة ًعلى ًشهادة ًتدريبية ًعلى ًمعايير ًالجودةً
والمنهجًالتربوىًللحضاناتًواإلدارةًالفعالةً
▪ تقييمًالـً I-Score
▪ ًالحد ًاألقصى ًلعبء ًالدين ً( )%57من ًصافى ًالدخل ًالمدرج ًبمفردات ًمرتب ً /معاشً
العميلً
▪ في ًحالة ًعدم ًتوافر ًفاتورة ًكهرباء ًباسم ًالعميل ًيشترط ًوجود ًإيصال ًكهرباء ًألحدً
األقاربًمنًالدرجةًاألولىًأوًاألخًً،األختًً،العمًً،العمةً
▪ السن ًل ًيزيد ًعن ً 52سنة ًعند ًنهاية ًمدة ًالتقسيط ًطبقًا ا ًللبروتوكول ًالموقع ًمع ًشركةً
التأمينً
▪ يراعى ًفى ًحال ًالتأمين ًضد ًمخاطر ًعدم ًالسداد ًالشروط ًوالبنود ًالواردة ًبالعقد ًالمبرمً
معًشركةًالتأمينً
▪ التأكيدًعلىًأهميةًقيامًالعميلًباستيفاءًطلبًإصدارًوثيقةًالتأمينًمكتوبةًبخطًيدهً

ً
ً
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ثانيًا اً:إجراءاتًالحصولًعليًالقرضًوتحديدًدورًمديرياتًالتضامنًالجتماعيًوكيفيةًالتنسيقًوالعملًمعًفروعًبنكًناصرًالجتماعيً:
 تتمًإجراءاتًاإلقراضًوفقًا اًلآلتيً:
 .1يتوجه المتقدم للقرض إلي المديرية التابع لها ويقدم األوراق والمستندات المطلوبة للمديرية وفقا لما نشر باإلعالن.
 .2يقوم المتقدم للقرض باالطالع علي الشروط الواردة باإلعالن وفهمها ومناقشتها مع مسئول دور الحضانة بالمديرية.
 .3تقوم المديرية بالزيارة والمعاينة المبدئية للمكان خالل أسبوع من تقديم الطلب (يمكن أن تتم الزيارة من خالل اإلدارة االجتماعية ويتم رفع التقرير للمديرية)،
وتتم المعاينة وفقا لمعايير الجودة والالئحة التنفيذية المعدلة.
 .4في حالة صالحية المكان المخصص تقوم المديرية بطلب دراسة جدوى معتمدة بمعني أن يتوجه العميل إلي أي مكتب محاسبة لعمل دراسة جدوى معتمدة
وموثقة خالل موعد أقصاه شهر من تاريخ التقدم بطلب القرض.
 .5بعد استالم دراسة الجدوى يتم مراجعتها فنيا فقط من جانب المديرية من حيث التجهيزات وتناسبها مع عدد األطفال وفئاتهم العمرية وعدد العاملين والمساحات
المخصصة لكل طفل.
 .6بعد المراجعة الفنية ،تقوم المديرية بالبدء فى إجراءات الترخيص المعتادة وتقديم ما يثبت البدء فى إجراءات الترخيص للعميل.
 .7تقوم المديرية باستكمال الملف وإرساله إلى أحد فروع بنك ناصر بالمحافظة لبدء إجراءات التمويل معًالتأكيدًمرةًأخرىًأنًالمطلوبًفقطًهوًماًيثبتًالبدءً
فىًإجراءاتًالترخيصًوليسًالنتهاءًمنهاً.
 .8يقوم بنك ناصر بمراجعة الملف بعد استالمه من المديرية ،ومراجعة دراسة الجدوى ماليا.
 .9يقوم بنك ناصر بصرف الدفعة األولي من القرض وهي خاصة بالتأسيس( ،يتم صرف القرض على دفعتين األولي خاصة بالتأسيس والثانية خاصة بالتشغيل).
 .11ثم يتم تنفيذ زيارة أخرى من جانب المديرية للتأكد من إتمام تأسيس الحضانة ويتم عمل تقرير موثق بالصور وفقا لدراسة الجدوى (صور  -فواتير) قبل
صرف الدفعة الثانية ولن يتم صرف الدفعة الثانية من البنك إال بخطاب من المديرية يفيد استخدام الدفعة األولى فى الغرض المخصص لها
 .11يتم المتابعة من جانب المديرية كل  3شهور خالل تنفيذ القرض.
تنبيهاتًعامةًيرجىًاللتزامًبها:
 علي المتقدم للقرض االلتزام بتطبيق أدوات ونماذج جودة األداء الخاصة بوزارة التضامن وهي معايير الجودة وحقيبة المنهج الموحد لدور الحضاناتوتتمثل في (حقيبة المنهج التربوى وحقيبة اإلدارة الفعالة) والالئحة التنفيذية المعدلة.
 القروض بدون عائد ،ويستقطع  %5من إجمالى المبلغ مرة واحدة على المدة كلها. يتم االجتماع شهريا" بين المديريات االجتماعية وفروع بنك ناصر الموجودة بالمحافظات التى ينفذ فيها مكون اإلقراض وهى القاهرة والجيزةواالسكندرية والغربية والقليوبية وأسوان والبحر األحمر وذلك لتنسيق إجراءات العمل ومتابعة االلتزام بالشروط المقررة.
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 في حالة أي استفسارات أو تساؤالت خاصة بالقرض يتم التواصل مع أ /شريف سيد رفاعى  -عضو المكتب الفنى لرئيس مجلس إدارة بنك ناصرم - 84414011100/البريد االلكتروني . youssofsherif689@gmail.com
ً
ًتساؤلتًشائعةً:
 )1هلًموظفًالحكومةًلهًحقًالحصولًعلىًالقرض؟
يحق لموظف الحكومة عمل مشروع صغير وفقا لقانون الخدمه المدنية الجديد ولكن بما يتوافق مع الئحة العمل الخاصة بالمكان الذي يعمل به ،ألنه البد وأن
يحصل على موافقة جهة العمل.
ً
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