
  العام  والقطاع للدولة اإلداري باجلهاز للعاملني قرض استمارة                                               
                 األوقافوزارة      

 )               (رقم املسلسل                     (                                                                                                                              للرب )إدارة القرضاإلدارة العامة 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  اسم طالب القرض رباعيا  

  القوميالرقم 

  الديانة

  الجهة التي يعمل بها:

  عنوان السكن :

  قيمة القرض المطلوب :

  سبب القرض:
  لمقترضلالمدة المطلوب تسديد القرض خاللها  وذلك طبقا  لما تم صرفه 

  فرع بنك مصر المطلوب الصرف منه
 

 م.02/       /           تحريراً في     

ً  توقيع الطالب                                                                                                          .................................: رباعيا

-----------------------------------------------------------------------------------------         

 :...............................................................................................................المرتب االساسي بدون بدالت

 صول وخصوم )شريط كمبيوتر(أويرفق بيان مرتب ..........................:بدالتالمرتب الصافي بدون 

 ...............................................................................كتابة :        م 02/           /       تاريخ الميالد :

  .............................:................................................كتابة       م 02        /    /     تاريخ دخول الخدمة

 .......................................................كتابة : م02لي المعاش :/     /      إتاريخ االحالة 

كتابة  ...................عامل به:تقانون العاملين الم

:........................................................ 

عامل به تقانون المعاشات الم

:.................................................................................. 

الباقي ....................................... تاريخ صرف السلفة السابقة واسم البنك المنصرف منة :

 ............................................................................................:.من السلفة السابقة

  ................................................................يفيد سداد السلفة من البنك : ما ارفاق

 م 02تحريرا في    /        /          

 مراقب عام شئون العاملين                                                                            )الختم(

                                                                                     ............................... 

---------------------------------------------------------------------------------------- 

 تعهد

 .الموضحة خلفةم 1711انون رقم لسنة من الق (4، 0،3، 1) الشركة(  بتنفيذ المواد –تلتزم )المصلحة 

                                                                                     م02تحريرا في     /    /        

 رئيس المصلحة                                                                           )الختم (

                                                                                 ......................... 

 ملحوظة :

 2وقاف في خالل شهرين من تاريخ صرفها تعتبر الغية القرض بوزارة األ  دارةإلاذا لم ترد االستمارة  -1

 2ول علي البيانات الوظيفية والثاني علي التعهد واضحين األيراعي اعتماد االستمارة وختمها ختمين  -0

 2 قساط للشركات والمحالت وخالفةأو ةيدرج بمفردات المرتب جميع االستقطاعات المدين بها من سلع معمر-3



 

 

 

 م7711لسنة 64القانون رقم                                                  

 داري للدولة والقطاع العامالعاملين بالجهاز اإلقراض إفي شأن            

 : ويلاملادة األ
لسوونة  17رقووم داري للدولووة والقطوواع العووام المنتفعووين بقانووام القووانون يجوووز للعوواملين بالجهوواز اإل

م والقوانون  1711لسونة  01 رقوموالمعودل بالقوانون  قانون التقمين االجتمواعي  بإصدارم  1711

االقتوراض ,بإصدار قوانون التقاعود والتوقمين والمعاشوات للقووات المسولحة   م1711لسنة  72رقم 

دمووة العامووس خمووس عشوورة سوونة ولووم يتجوواوز عموور  سووبعة خذا بلغووم موودة إوقوواف موون وزارة األ

اود فوروع أو المعاش )وتحويلة الوي أوخمسين عاما ويضمن سداد هذا القرض المرتب ثم المنافقة 

 .بنك مصر (

 املادة الثانية :
الجمع بين القرض بمقتضي هذا القانون واي قرض مصرفي بذات الضمان المنصوص  زيجوال 

 0علية في المادة السابقة 

 املادة الثالثة :
ال إعارة خوارج الجمهوريوة إو أعلي الجهة التابع لها عدم التصريح له بإجازة خاصة بدون مرتب 

ديم ضمان بسدادها وفقاً لقواعود يصودر و تقأقساط القرض المستحقة عليه أبعد تقديم ما يثبم سداد 

رصوودة المطلوبووة منووة لوووزارة ال التزمووم هووذ  الجهووة بتسووديد األإوقوواف وبهووا قوورار موون وزيوور األ

 2وقاف األ

 املادة الرابعة :
قساط القرض وفي االة انتهوا  خدموة المقتورض ألي سوبب أتلتزم الجهة التابع لها العامس  بتوريد 

الجهوة خطوار إو أالقرض المطلوب من مستحقاته طرفها رصيد غير الوفاة تلتزم هذ  الجهة بسداد 

وقواف بهوذا الرصويد الخصوم قبوس الصورف لوه وموافواة وزارة األ  جراالتي تتولي تسوية معاشه إل

  2قساط القرض بالوفاة أوتسقط ,

 

 


