اعٕن منحصّل عنٓ تيّيه ىباشر إلقاىُ ىشرِع صغير
بامثرٌِ امحيّانية ىن خٕل جَاز تنيية اميشرِعات
ِىؤسسُ ىصر امخير

بامتعاِن بين جَاز تنيية اميشرِعات امصغيرة (امصندِق أجتياعٓ منتنيية سابقا )ِىحافظة امجيزة
متدعيً امشباب ِاستغٕل امطاقات امكاىنُ مديًَ مخنق جيه قادرعنٓ دفع عجنُ امتنييُ تً تّقيع
ىذكرٌ تفاًٍ متقديً امتيّيه اميباشر امٕزو منشباب امراغبين ىن امجنسين ىن ابناء ىحافظة امجيزة
إلقاىة ىشرِعات صغيرة منثرٌِ امحيّانية ِتنك اميذكرة بين جَاز تنيية اميشرِعات اميتّسطُ
ِامصغيرة ِاميتناٍيُ امصغر ِشركة ( ارض امخير )ٍِٓ إحدْ امشركات امتابعُ ميؤسسة ىصر امخير
منتنفيذ بيزرعة امشركُ بامّاحات امبحريُ بيحافظة امجيزة بَدف أرتقاء بتنيية امثرٌِ امحيّانيُ
بيصر ىن خٕل اميشرِع امقّىٓ متسيين ِتربيُ ِتحسين سٕٔت امياشيُ ِامذْ يعّد بامخير عنٓ
اميجتيع ِامشباب ِيساًٍ فٓ تقنيه امفجٌّ أستيراديُ ىن امنحّو امحيراء ِاميساٍيُ فٓ
تّفير فرص امعيه بيا ينعكس عنٓ اميستّْ امقّىٓ بيردِد اقتصادْ ِاجتياعٓ فٓ دفع عجنُ
امتنييُ ِامتقدو .
أِ  :ىييزات امحصّل عنٓ امتيّيه:


امتدريب عنٓ تسيين امياشيُ



امحصّل عنٓ امتيّيه ىن خٕل جَاز تنييُ اميشرِعات



عدو ِجّد ىخاطر ائتيانيُ نظرا منتأىين عنٓ رؤؤس امياشيُ



تّفير خبرٌ فٓ ىجال امتسيين

اميستفيدين
:
ثانيا  :امشرِط امّاجب تّافرٍا فٓ


أٍنيُ امقانّنيُ ( امسن ٔ يقه عن  21سنُ ِٔ يزيد عن  59سنُ عند بدايُ كه دِرة تربية)



حسن امسير ِامسنّك ىن خٕل تقديً صحيفُ امحامُ امجنائيُ



امتفرغ منيشرِع ىن خٕل تقديً شَادٌ امتأىينات أجتياعيُ ٔنُ ٔ يعيه



تأديُ امخدىُ امعسكريُ ( أعفاء – امتأجيه  -تأدية امخدىة امعسكرية )



إجادٌ امقراءٌ ِامكتايُ عنٓ األقه



ان يكّن ىن اميقييين بنفس ىحافظة امجيزة



امحصّل عنٓ ىّافقة شركُ ارض امخير عنٓ اميستفيد ِضرِرٌ اجتيازٌ مندِرٌ امتدريبيُ
امتٓ سيتً اعدادٍا ِتنفيذٍا بيعرفُ شركُ ارض امخير فٓ اميزارع اميينّكة مَا .

اميستفيدين
:
ثامتا  :اميستندات اميطنّبُ ىن


بطاقة امرقً امقّىٓ منعيٕء



اثبات ىحه أقاىُ منعيٕء ( عقد ايجار – تينيك ىحه أقاىُ – ايصال كَرباء اِ تنيفّن اِ
ىياٌ حديث مً يير عنيُ اكتر ىن  3شَّر )



صحيفُ امحامُ امجنائيُ منعيٕء مً يير عنيَا اكتر ىن شَر



شَادٌ امتأىينات أجتياعية تفيد عدو امتّظف



شَادٌ برِتستّ ِعدو افٕس سنبيتان ِبحد ادنٓ  3سنّات



اميّقف ىن امتجنيد ( اعفاء نَائي – تأديُ امخدىُ – تأجيه ) منعيٕء



ىّقف ضريبي حديث صادر ىن شعبُ امضرائب امتابع مَا يفيد انُ ٔ يّجد مديُ ىنف
ضريبي أِ بعدو ِجّد أيُ ىستحقات ضريبية عنيُ ِاجبُ أداء .

عنٓ ىن يرغب فٓ امتقدو منحصّل عنٓ قرض متيّيه ىشرِع امثرٌِ امحيّانية بامجيزٌ امتّجَُ
مفرع ( ىؤسسُ ىصر امخير ) اِ ( فرع امجَاز بامجيزة ) بامعنّان امتامٓ :


ىؤسسُ ىصر امخير :كّرنيش امنيه – ابراج عثيان – برج ( )2فاخر امدِر امخاىس باميعادْ
رقً تنيفّن 25242296 – 25243397 :



فاكس 25242152 :

امجيزة  21شارع ناصر امثّرة امَرو امجيزة
:
جَاز تنيية اميشرِعات فرع
رقً تنيفّن 33978902 – 33978901 :

تحريرا فٓ  18ىارس 2018

فاكس 37794758 :

