جهاز تنمية المشروعات
المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر

جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغير ومتناهية الصغر بالتعاون مع وزاره البيئه
ووزاره التنميه المحليه
لتقديم برنامج تمويلي الحالل مكامير الفحم البدائيه بمكامير فحم متطوره
يمكنك الحصول علي قرض الحالل المكامير البدائيه بمكامير متطوره بحجم تمويل يصل حده االقصى الى  2مليون جم
بغرض االستفاده من المنحه المقدمه من وزاره البيئه عند االلتزام بالمواصفات البيئيه بعد سنه من تركيب المكموره
شروط الحصول علي التمويل
•
•
•

سداد  % 20من قيمه المكموره المطوره كحد ادنى
يمكنك السداد علي فترة تصل  60شهر متضمنه فترة سماح تصل الي  6أشهر كحد اقصى
سعر عائد  %5بسيطه

و يمكنك التقدم الى فرع من فروع جهاز تنميه المشروعات المنتشره فى كافه محافظات
الجمهوريه و ذلك بعد استيفاء المستندات التاليه
-1
-2

السجل التجاري براس مال ال يقل عن  21000جم
صورة من البطاقة الضريبية و الموقف الضريبي والموقف التأميني و مركز مالى افتتاحى .

-3

عرض سعر من الجهه المورده للمكموره المطوره مع ضروره ان يتم اعتماد الجهه المورده للمكموره لدى جهاز شئون البيئه .

-4

موقف التجنيد و صحيفه حاله جنائيه سلبيه

-5

صورة من عقد االيجار او مستندات الملكية لمقر النشاط

-6

شهادة اإلفالس والبروتستو عن مدة التقل عن ثالث سنوات

-7

موافقه جهاز شئون البيئه على توفيق اوضاع المكموره ( خطاب تقييم االثر البيئى )

-8

موافقه لجنه المحافظه التابع لها النشاط بالوضع القانونى لمقر النشاط للبدء فى التراخيص الالزمه

مزايا الحصول على تمويل من خالل جهاز تنميه المشروعات المتوسطه و الصغيره و
متناهيه الصغر طبقا الليه مكامير الفحم
 -1سعر فائده تنافسي ال يتعدى  % 5بسيطه
 -2فى حال التوافق البيئى بع د مرور عام من تاريخ صرف التمويل و االلتزام بالقياسات البيئيه تقوم وزاره البيئه بسداد منحه قدرها
 %20من اجمالى القيمه الشرائيه للمكموره و ذلك لحساب جهاز تنميه المشروعات كسداد لجزء من مديوينه العميل مما يترتب
عليه قيام العميل بشراء المكموره بتخفيض يصل الى  % 20من قيمتها الشرائيه
 -3مساعده اى عميل فى استخراج كافه المستندات الرسميه الالزمه لنشاطه من ( سجل تجارى و بطاقه ضريبيه ) او من خالل خدمه
الشباك الواحد المتوافره لدى العديد من مكاتب جهاز تنميه المشروعات

