
 
 القواعد الحاكمة إلجراءات الحصول على خدمة

                               طلب صرف مساعدة شھریة ألسرة مجند أو من یعولھم
إجراءات حصول المواطنین  تیسیر فى شأن ١٩٩٨ لسنة ٤٢٤٨وفقا لقرار رئیس مجلس الوزراء رقم 

 مجند أو من یعولھم بوزارة ألسرة على الخدمات الجماھیریة ومنھا خدمة طلب صرف مساعدة شھریة
  .التضامن االجتماعى

  تلتزم الجھات اإلداریة المعنیة بتقدیـــــــــــم الخدمة وفقـــــا للــــــوارد بھـــــذه اللوحة اإلرشادیة الصادرة
 ١/٩/٢٠٠٦ خــبتاری

من ) جتماعي والمحافظات  االالتضامنوزارة وكثمرة للتعاون بین الجھاز المركزى للتنظیم واإلدارة ، ( 
اإلعالن تحدید للمستندات واألوراق والمبالغ المطلوبة للحصول على الخدمة والتوقیتات  المحددة إلنجازھا ، أو 

 -:  وذلك على النحو التالى - وأى مخالفة لذلك ترتب المسئولیة -عن رأیھا فى الطلب المقدم للحصول علیھا 
 :وبة المستندات واألوراق المطل: أوال 

  :ة التالیاتمرفقا بھ المستند"  مقاتلین أسر” .د. أ.  ت ٣٥١       یقدم طلب المساعدة على نموذج رقم 
 . صورة من البطاقة الشخصیة أو العائلیة للمستفید واالصل لالطالع   -      

لعمل  بقیمتھ فى حالة ا بعدم وجود مصدر للدخل أو قیمة دخل األسرة أو إقراریثبت مستند رسمى -
 .الحر 

 -:مستندات تقدم فى الحاالت التالیة  §
 -: المجند ألسرةبالنسبة  .١

صورة من قسیمة الزواج أو البطاقة العائلیة للمجند واألصل لالطالع  أو إقرار من صاحب الشأن     -
 .یثبت الحالة االجتماعیة 

 شھادات مدرسیة صورة من شھادة میالد أوالد المجند أو مستخرج رسمى منھا واألصل لالطالع أو -
. 

 -: والد المجند ألسرةبالنسبة  .٢
 .أو صورھا شھادات میالد اخوة المجند أو مستخرج رسمى منھا  أو الشھادات المدرسیة      -  

إذا كانت االم أرملة یرفق بالطلب صورة من شھادة وفاة والد المجند واألصل لالطالع أو إقرار من  -
 .ة والد المجند صاحبة الشأن بأنھا لم تتزوج بعد وفا

 .ھا لم تتزوج بعد طالقھا أنإذا كانت مطلقة یرفق بالطلب قسیمة الطالق أو إقرار من صاحبة الشأن ب -
على أالتقل )  ھجر ١٦( إذا كان عائلھا مسجونا أو ھجرھا یرفق بالطلب نموذج السجن أو استمارة  -

 .مدة الھجر عن ستھ اشھر متصلة 
 : على الخدمة المبالغ المقررة للحصول: ثانیا 

 . الخدمة مجانا تقدم       
 -:التوقیتات المحددة إلنجاز الخدمة : ثالثا

سواء بالربط او بالرفض ، ویتم الصرف للمساعدة        یتم البت فى الطلب خالل شھرین من تاریخ تقدیمھ 
 . یوم التالیة للشھر المستحق عنھ المساعدة ٢٠الشھریة خالل 

 :ملحوظة 
 من القرار الصادر بالرفض خالل التضامن االجتماعى الحق فى التظلم لمدیر مدیریة لصاحب الشأن -

 .شھر من تاریخ إبالغھ بالقرار 
إذا لم یطالب صاحب المساعدة بما یستحق فى میعاد أقصاه ستھ اشھر من تاریخ استحقاقھ سقط حقھ  -

شأن خالل سنھ من تاریخ ربط فى المبلغ ویسقط الحق فى المساعدة نھائیا إذا لم یطالب بھ صاحب ال
 .المساعدة أوصرف أخر مبلغ إلیھ 

 
فى حالة عدم الحصول على الخدمة فى التوقیت المحدد أو طلب مستندات إضافیة أو مبالغ تحت أى مسمى 

 :یمكنك االتصال بإحدى الجھات اآلتیة 
 : المحافظة ت 

 ٠٢/ ٢٩٠٢٧٢٨: المركز الرئیسى بالقاھرة ت : ھیئة الرقابة اإلداریة 
 :  مكتب الرقابة اإلداریة بالمحافظــــة ت 

 لوحة إرشادیة


