
 
   ...............محافظة

 مدیریة التضامن االجتماعى

                                                         إدارة الضمان االجتماعى 

 
 طلب

   الحصول على إعانات للعاملین السابقین

 بالحكومة والقطاع العام وأسرھم 

 
 ..................................................................................................اسم طالب اإلعانة 

 ..............................................................................................................العنوان 

 ................................................................................................اسم صاحب المعاش 

 ............................................................................................جھة العمل قبل المعاش 

      إعانة الزواج    -٣ إعانة التعلیم              -٢                إعانة المرض-١: نوع اإلعانة المطلوبة 
                  

 .............قیمتھا ........................... نوعھا /     /          تاریخ الحصول على اإلعانة السابقة      

 

                                     

                  توقیع طالب اإلعانة                          

 ........................          االسم         /   /    تحریرا فى     
   .............................         الصفة      

 
 
 
 

   ...............محافظة
  مدیریة التضامن االجتماعى 

 یصالإ
 ........................................الطلب المقدم من السید ........................................ / استلمت أنا 

بالحكوم  ة والقط  اع الع  ام واس  رھم مس  توفیا كاف  ة متطلب  ات      الحص  ول عل  ى إعان  ات للع  املین الس  ابقین   بش  أن 
الءدمة   ) . المستندات المطلوبة (الحصول على 

 
     /    /  بتاریخ.................. قید الطلب برقم 

 توقیع الموظف المختص                                                                                         
 

.......... ).........…......( 



 
 

 القواعد الحاكمة إلجراءات الحصول على الخدمة

حص  ول عل  ى الخ  دمات  ال تیس  یرف  ى ش  أن  ١٩٩٨ لس  نة ٤٢٤٨ رق  موفق  ا لق  رار رئ  یس مجل  س ال  وزراء        
 .  بالحكومة والقطاع العام واسرھم  صول على إعانات للعاملین السابقینطلب الحالجماھیریة ومنھا خدمة 

 .١/٩/٢٠٠٦ر بتاریخ  تلتزم الجھات اإلداریة المعنیة بتقدیـــم الخدمة وفقــا للــوارد بھــذا النموذج الصاد   
التض امن  م دیریات  وووزارة التضامن االجتماعى الجھاز المركزى للتنظیم واإلدارة كثمرة للتعاون بین    (      

 والتوقیت ات   المطلوبة للحصول عل ى الخدم ة   والمبالغمن تحدید للمستندات واألوراق )  بالمحافظات االجتماعى
 ترت ب   لذلك مخالفة  وأي- عن رأیھا فى الطلب المقدم للحصول علیھا   نأو اإلعال  المحددة إلنجازھا ،     الزمنیة

 - : وذلك على النحو التالى  -المسئولیة 
 

 :المستندات واألوراق المطلوبة : ال أو
 .من وزارة المالیة قطاع التأمینات )معاش ( بیان مالى بما یتقاضاه العامل السابق -
قسیمة زواج أحد البنات أو اكثر أو األخوات التى كان یعولھن قب ل المع اش وتق دم خ الل ع ام م ن          -

 ) .إعانة الزواج . ( تاریخ عقد الزواج 
 ) إعانة المرض . (  حكومیة كشف طبى معتمد من جھة -
 ). إعانة التعلیم( وجود أبناء العامل السابق أو أحد أفراد أسرتھ فى مراحل التعلیم المختلفة تما یثب -

 :المبالغ المقررة للحصول على الخدمة  : ثانیا 
 بدون رسوم 

 
 :التوقیتات المحددة إلنجاز الخدمة : ثالثا 

صة بحث الحالة االجتماعی ة لطال ب اإلعان ة خ الل عش رة أی ام        تتولى وحدة الشئون االجتماعیة المخت     •
 .من تاریخ تقدیم الطلب مستوفیا 

 تب   دى اللجن   ة المختص   ة ب   النظر ف   ى طلب   ات اإلعان   ات قرارھ   ا خ   الل ش   ھر م   ن ت   اریخ ع   رض        •
 نتیجة البحث االجتماعى علیھا ویتم الصرف فى حالة توافر االعتمادات المالیة المخصصة للمدیریة 

 

 

 

 

 

تح ت أى مس مى    إض افیة  أو مبالغفى حالة عدم الحصول على الخدمة فى التوقیت المحدد أو طلب مستندات         

 -: یمكنك االتصال بإحدى الجھات اآلتیة 

 :المحافظة ت

 ٠٢ /٢٩٠٢٧٢٨ھیئة الرقابة اإلداریة المركز الرئیسى بالقاھرة   ت   

 :مكتب الرقابة اإلداریة بالمحافظة  ت 


