
  
 ................................محافظة 

  التضامن االجتماعىمدیریة
 ...........................االدارة االجتماعیة
 ...........................الوحدة االجتماعیة

 
 

 طلب 
 صرف مساعدة نقدیة دفعة واحدة ألسرة المجند وأسرة والده

 
 ............................................................................................................اسم مقدم الطلب

 ..............).................................االخوة المعالین / الوالدة / الوالد / االوالد / الزوجة / المجند ( صفتھ 

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

 .............جھة اصدارھا /     /    دورھا   تاریخ ص )...............ى رقم قوم/عائلیة / شخصیة( رقم البطاقة 

/ الجنازة / الوضـــــــع / واج الز/ التعلیم /  الملحة /االشخاص واألسر محدودة الدخل ( نوع الحالة المستفیدة 

 ..........................................).................................................... االستدعاء لخدمة االحتیاط

 

 /     /تحریرا فى     

  مقدم الطلب                                                                                               

 ......................... : االســم                                                                                       

 ...............: ...........    التوقیع                                                                                   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     .........دیریة التضامن االجتماعى بمحافظة م

 .........................ة االجتماعیة االدار
 .........................یةالوحدة االجتماع

 إیصال
 

 .…………....................................... الطلب المقدم من السـید …………………………………استلمت أنا 
 بشأن طلب صرف مساعدة نقدیة دفعة واحدة ألسرة المجند واس رة وال ده مس توفیا كاف ة متطلب ات الحص ول علــــــــــــــ ـى الخدم ة            

 /      /  بتاریخ      …...........وقید الطلب برقم 
 /      /  التاریخ المحدد إلنجاز الخدمة     

 ف المختص توقیع الموظ                        
                        )(............................                      
   



 القواعد الحاكمة إلجراءات الحصول على الخدمة
إج  راءات حص  ول الم  واطنین عل  ى الخ  دمات    تیس  یر ف  ى ش  أن  ١٩٩٨ لس  نة ٤٢٤٨وفق  ا لق  رار رئ  یس مجل  س ال  وزراء رق  م   

 . مساعدة نقدیة دفعة واحدة ألسرة المجند و أسرة والده بوزارة التضامن االجتماعى صرفالجماھیریة ومنھا خدمة طلب 
 ١/٩/٢٠٠٦  ـخــــــادربتاریــــــــلصج اوذــــــذا النمـــــــــ  بتقدیم الخدمـــة وفقــــا للـوارد بھتلتزم الجھات االداریة  المعنیة

 م  ن تحدی  د للمس  تندات   ) المحافظ  ات   ووزارة التض  امن االجتم  اعى و إلدارةكثم  رة للتع  اون ب  ین الجھ  از المرك  زى للتنظ  یم وا    (  
ات  المحددة إلنجازھا  ، أو اإلعالن ع ن رأیھ ا ف ى الطل ب المق دم       ــــــــوالتوقیت واألوراق والمبالغ المطلوبة للحصول على الخدمة     

 -:النحو التالى   وذلك على  -ة لذلك ترتب المسئولیة ــ وأى مخالف -ا ــــول علیھــــللحص
  : المستندات واألوراق المطلوبة-:أوال 

 -:مستند رئیسى یقدم فى جمیع الحاالت   *
 .  صورة مستند إثبات الشخصیة لصاحب الشأن واألصل لالطالع -
 -:مستندات تقدم فى الحاالت اآلتیة  *

 بیان بالمستندات المطلوبة الحاالت المستحقة للمساعدة
حدودة  األشخاص واآلسر م -١

 .ل ــالدخ
 

 الحاالت الفردیة الملحة -٢
 .مواجھة مصاریف التعلیم -٣
 
زواج المجند أو أحد أخواتھ  -٤

 مرة األولىلل
مساعدة من یستدعون لخدمة  -٥

 .االحتیاط 

  بعدم وجود مصدر للدخل أو بقیمتھمستند رسمى یثبت قیمة دخل اآلسرة أو إقرار -١
التالى یة باإلضافة إلى المستند یقدم فى كافة الحاالت التال( فى حالة العمل الحر

 -:) المذكور أمام كـــــــــل  حالة 
 .أى مستند یفید الحالة الملحة  -٢
 شھادات مدرسیة للمجند نفسھ أو أحد أبنائھ آو أشقائھ لمن كان منھم فى مراحل -٢

 .التعلیم المختلفة 
 . صورة قسیمة الزواج واألصل لالطالع -٢
 
 .دعاء لخدمة االحتیاط  شھادة عسكریة تفید االست-٢

 

 .  صورة شھادة میالد الرضیع أو مستخرج رسمى منھا واألصل لالطالع -١
  شھادات میالد األوالد األحیاء أو إى مستند رسمى یثبت تاریخ المیالد و اسم -٢

 .الوالدین
 .  إقرار بعدد األوالد األحیاء -٣

  مواجھة مصاریف الوضع-٦
 
 
  مواجھة  مصاریف الجنازة-٧

  . صورة من شھادة الوفاة واألصل لالطالع -١
 . لم یكن للمتوفى أسرة ا إقرار یقدمھ من قام بإجراءات الدفن إذ-٢

  : المبالغ المقررة للحصول على الخدمة-:ثانیا 
 . الخدمة مجانا تقدم

 :  التوقیتات المحددة إلنجاز الخدمة-: ثالثا 
 -:ستثناء الحالتین اآلتیتین إتاریخ تقدیم الطلب ب            تصرف المساعدة خالل شھرین من 

 تصرف المساعدة خالل أسبوعین من تاریخ تقدیم الطلب على أن یقدم الطلب خالل أسبوعین من تاریخ الوضع وال - :حالة الوضع
 .تصرف المساعدة بعد الطفل الثالث من األحیاء 

 .دیم الطلب على أن یقدم الطلب خالل شھر من تاریخ  الوفاة  تصرف المساعدة خالل یومین من تاریخ تق- :حالة الجنازة
 خالل عام من تاریخ عقد الزواج                        ھ یقدم طلب  المساعدة فى حالة زواج المجند أو أحد أخوا ت-١ -:ملحوظة 

 .وتصرف مرة واحدة لكل حالة 
لمسلحة لمدة شھرین متتالیین فى أوقات الطوارئ  تصرف المساعدة لمن یستدعون لخدمة االحتیاط بالقوات ا-٢ 

 .والعملیات الحربیة  
  

 
 

 أو مبالغ تحت إى مسمى یمكنك االتصال بإحدى  إضافیةفى حالة عدم الحصول على الخدمة فى التوقیت المحدد أو طلب مستندات
 - :تالیة الالجھات

 :....................................المحافظة ت 
 ٠٢ / ٢٩٠٢٧٢٨:  المركز الرئیسى بالقاھرة  ت :قابة اإلداریةھیئة الر

 :مكتب الرقابة اإلداریة بالمحافظة ت
 
 

 


