
  اإلدارة العامة             
 ) ضمان ١إستمارة                                 (              للضمان االجتماعى واإلغاثة

          
 

 
 مساعة دفعة واحدة / مساعدة شھریة / معاش طفل /                                                    طلب صرف معاش ضمانى 

 
 
                                                                     
 

 ..........................................................................................رئیس الوحدة االجتماعیة بجھة / السید 
اإلج  راءات الالزم  ة لتقری  ر المع  اش أو المس  اعدة ل  ى طبق  ا  التخ  اذ  / ......................................... مقدم ھ لس  یادتكم 

لقانون الضمان االجتم اعى والق رارات الوزاری ة المنف ذة ل ھ وأق ر بص حة البیان ات الموض حة لح التى االجتماعی ة والمالی ة              
س  تندات وتح ت مس  ئولیتى كم ا أتعھ  د ب  اإلبالغ ع ن ك  ل تغیی  ر یط رأ عل  ى ھ  ذه البیان ات أو تغیی  ر مح  ل إق امتى ومرف  ق الم       

 :المؤیدة وفیما یلى البیانات الخاصة بى وأفراد أسرتى 
 
 -:تكوین األسرة ) أ ( 
درجة  االسم م

 القرابة
الحالة 

الحالة  السن تاریخ المیالد االجتماعیة
 العملیة

الرقم 
 القومى

الرقم 
 مالحظات التأمینى

١          
٢          
٣          
٤          
٥          
٦          
٧          
٨          
٩          

١٠          
 
 /       /بیانات دخل أفراد األسرة خالل عام       ) ب (  

 الدخل من الممتلكات
 عقارات أراضى زراعیة

 االسم م إجمالى الدخل أخرى نفقة شرعیة كسب عمل
 جنیھ قرش جنیھ قرش جنیھ قرش جنیھ قرش جنیھ قرش جنیھ قرش

 مالحظات

١               
٢               
٣               
٤               
٥               
٦               
٧               
٨               

 

 محافظة
 ....................................................إدارة 
 ....................................................وحدة 
 ....................................................االسم 

 ..................................................العنوان 
 .................................رقم قید الطلب وتاریخھ 

 ....................................................الفئة 
 ........................................رقم تسجیل الفئة 



                                                                                                                     
 :األقارب الملزمون بالنفقة ) ج ( 

درجة  االسم م مقدار مایؤدى شھریا لألسرة الدخل الشھرى
 القرابة

الحالة 
 االجتماعیة

عدد أفراد 
 نفقة شرعیة نفقة بالتراضى جنیھ قرش االسرة

 مالحظات

١          
٢          
٣          
٤          

 ............................توقیع الطالب 
 البحث االجتماعى

 -:لمقر الطالب وبالبحث تبین مایلى :     /     /       الباحث االجتماعى بتاریخ ........................................................ انتقلنا أنا 
  ...................................................................................................................................وصف السكن : أوال  
 ............................................................................التاریخ االجتماعى لألسرة والعوامل التى أدت إلى تقدیم الطلب  : ثانیا  

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

............................................................................................................................................................. 
  .......................................................................................................................العمل والدخل والممتلكات : ثالثا  
 المساعدات السابقة التى حصلت علیھا األسرة: رابعا 

 الجھة المدة تاریخ الصرف نوع المساعدة
 
 
 
 

  
 
 
 
 

 

 -:وبناء على ذلك أرى استحقاق الطالب للمعاش أو المساعدة على الوجھ التالى 
 جنیھ  قرش           

          .........           ........   المعاش والمساعدة المستحقة لألسرة وفقا للقانون  .١
          ......... ........  دخل من العقارات واألمالك والنفقة ) أ : ( دخول تخصم من االستحقاق  .٢

          ......... ........ من كسب العمل والصناعات المنزلیة% ٥٠) ب                                   (
          ......... ........ ..............           جملة الدخل الواجب خصمھ     

 
          ......... ........ .................................صافى االستحقاق للمعاش أو المساعدة السنویة  .٣

 قرش          جنیھ
    ......... ........           یصرف شھریا بواقع       

 -:أو رفض الطلب لألسباب التالیة 
١. 
٢. 
٣. 
 

 توقیع الباحث                   
         ...............................            

 



 تتبع الحالة
  /     /بتاریخ      ..............................الباحث االجتماعى بجھة ..................................  قمت أنا

 فى مقر إقامتھ........... فئة ............ رقم  )المساعدة / المعاش ( صاحب  ..........................بتتبع حالة المواطن 
 ).یذكر اركان البحث بالتفصیل ( وتبین من البحث مایلى..............................................................ھ وعنوان

١.......................................................................................................................................... ............... 
٢........................................................................................................................................................ . 
٣.................................................................................. ....................................................................... 

 ......................................................................................................................... أرى وعلیھ
 :    /      /بتاریخ ........................... رقم          )إلغاء / تعدیل ( قرار   

 تماعى         مدیر عام الضمان االج         
................................ 

 وتعدیالتھ والقرارات الوزاری ة المنف ذة ل ھ وعل ى تتب ع الباح ث االجتم اعى        ١٩٧٧ لسنة ٣٠بعد االطالع على القانون رقم  
 .وعلى المستندات المرفقة :       /      /         بتاریخ ................................. بجھة 

 قــــــــــرر
    قرش      جنیھ         قرش      جنیھ    

بن  اء عل  ى التتب  ع  /     /    إعتب  ارا م  ن     .......    ........  إل  ى .......    ........  م  ن  ) المس  اعدة / المع  اش ( یع  دل 
 :لألسباب اآلتیة/    /    یخ   بتار............. بكتابھا رقم ............................. الوارد من الوحدة االجتماعیة بجھة 

............................................................................................................................................................ 
  المدیر العام          مدیر إدارة الضمان االجتماعى      رئیس القسم  مراجع الضمان 
..................  ................    ..................................      ...............     

 
 

 القواعد الحاكمة الجراءات الحصول على الخدمة 
 ف ى ش أن تبس یط إج راءات حص ول الم واطنین عل ى خ دمات         ١٩٩٨ لس نة  ٢٩٢٢طبقا لقرار رئیس مجل س ال وزراء رق م     

 .زارة التضامن االجتماعي والتعدیل المرفق و
 المستندات التى تم االطالع علیھا مسلسل المستندات المرفقة مسلسل

١  

٢  

الباح     ث .................................. اطلع     ت أن     ا 
عل    ى .............................. االجتم    اعى بوح    دة 

 :المستندات اآلتیة 
٣   

٤   

٥  

 
 

١ 

٢ 

٣ 
 

 
 الباحث االجتماعى

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

 إیصال
 .................................................د  الطلب المقدم من السـی..............................................استلمت أنا

مس  اعدة دفع  ة واح  دة مس  توفیا كاف  ة متطلب  ات     / مس  اعدة ش  ھریة  / مع  اش طف  ل  /  طل  ب ص  رف مع  اش ض  مانى    بش  أن
      /      /:  بتاریخ …...........الطلب برقم وقید ) الرسوم / المستندات ( الحصـــــــول على الخدمــة 

    /      /  التاریخ المحدد إلنجاز الخدمة  
  توقیع الموظف المختص                      
                        )(                                                



 :    /      /بتاریخ ......................... رقم ) معاش مساعدة ( قرار ربط ) أ  ( 
 :مدیرعام الضمانن االجتماعى  

 للضمان االجتماعى وتعدیالتھ والقرارات الوزاری ة المنف ذة ل ھ    ١٩٧٧ لسنة ٣٠ على البیانات الواردة بھذا الطلب وعلى القانون   بعد االطالع 
 .وما جاء بالبحث االجتماعى 

  .والمستندات المؤیدة لھ:    /     /           بتاریخ 
 قــــــــــــرر

                      قرش      جنیھ                                           
 شھریا............. و .......... مساعدة بواقع / معاش ................................. المقیم بناحیة ............................ یترتب للمواطن  
 /       /   إلى       -/      /              اعتبار من      
 ........................................................................وینظر فى ................................................... ....ویصرف باسم 

      المدیر العام      مدیر إدارة الضمان االجتماعى      رئیس القسم  مراجع الضمان 
..................  ................    ..................................      ...............     

 
 :      /      /بتاریخ ...................... قرار لجنة الدفعة الواحدة رقم ) ب ( 
 

 :اجتمعت اللجنة المشكلة من السادة :    /      /       الموافق ....................................... أنھ فى یوم 
١- 
٢- 
٣- 

 .............................االسم 
 .............................االسم 
 .............................االسم 

 .................الوظیفة 
 .................الوظیفة 
 .................الوظیفة 

٤- 
٥- 

 .............................االسم 
 .............................االسم 

 

 .....................الوظیفة 
 .....................الوظیفة 

 
 :    /     /وبعد االطالع على البیانات الواردة بھذا الطلب والمستندات المرفقة وما جاء بالبحث االجتماعى بتاریخ 

         قرش       جنیھ     
 .الغیر .................................. فقط وقدره .........    ......... ومقدارھا قررت اللجنة صرف مساعدة الدفعة الواحدة 

 .............................................................................من ناحیة ................................................ یصرف للمواطن 
 /      /یذ المشروع المرفق تحت إشراف الوحدة االجتماعیة وموافقة العمیل اعتبارا من      وذلك الستغاللھا فى تنف

 : رفض الحالة لألسباب اآلتیة 
............................................................................................................................................................. 

  الرئیس      أعضاء اللجنة   
  ..................              ................        

............................................................................................................................................................. 
 
 :    /      /بتاریخ ..................... رقم ................... قرار رفض                     ) ج ( 
 

 للضمان االجتماعى وتعدیالتھ والقرارات الوزاریة المنفذة ١٩٧٧ لسنة ٣٠بعد االطالع على البیانات الواردة بھذا الطلب وعلى القانون رقم 
 .والمستندات المؤیدة :     /     /        االجتماعى بتاریخ لھ وما جاء بالبحث

 قـــــــــــــــــرر
 ...............................................................المقیم بناحیة ......................................... رفض الطلب المقدم من المواطن 

 .....................................................................................................................................وذلك لألسباب اآلتیة 
      المدیر العام      مدیر إدارة الضمان االجتماعى      رئیس القسم  مراجع الضمان 
..................  ................    ....    ..............................  ...............     

 
 
 

 یمكنك االتصال بإحدى إضافیةأو مبالغ    أو طلب مستندات ،فى حالة عدم الحصول على الخدمة فى التوقیت المحدد
 - :تالیةالجھات ال

 : المحافظة ت
 ٠٢ / ٢٩٠٢٧٢٨: المركز الرئیسى بالقاھرة  ت : ھیئة الرقابة اإلداریة 

 :كتب الرقابة اإلداریة بالمحافظة تم
 
 
 
 

 معاش
 مساعدة



 لقواعد الحاكمة إلجراءات الحصول على خدمةا
 طلب صرف مساعدة شھریة

ص رف  حص ول عل ى الخ دمات الجماھیری ة ومنھ ا خدم ة       ال تیس یر  ف ى ش أن   ١٩٩٨ لسنة ٤٢٤٨وفقا لقرار رئیس مجلس الوزراء رقم     
 .مساعدة شھریة بوزارة التضامن االجتماعى 

   ١/٩/٢٠٠٦بت        اریخ ت اإلداری        ة المعنی        ة بتقدی        ـم الخدم        ة وفق        ا لل        وارد بھ        ذا النم        وذج الص        ادر      تلت        زم الجھ        ا 
من تحدید المس تندات واألوراق والمب الغ     )ووزارة التضامن االجتماعي والمحافظات الجھاز المركزى للتنظیم واالدارة كثمرة للتعاون بین    ( 

وأى مخالفة  -  المحددة إلنجازھا، أو اإلعالن عن رأیھا فى الطلب المقدم للحصول علیھا ة الزمنیالمطلوبة للحصول على الخدمة، والتوقیتات
 -: وذلك على النحو التالى -  المسئولیةتبلذلك تر

 
 : المستندات واألوراق المطلوبة -:أوال 

 :ضمان مرفقا بھا مایلى ) ١(یقدم طلب الحصول على الخدمة على استمارة  
 :ن جمیع الفئات مستندات عامة تطلب م 

 .إقرار من صاحب الشأن بعدم وجود أقارب ملزمون بالنفقة  •
 .إقرار من صاحب الشأن بعدم وجود مصدر دخل لألسرة أو إقرار بقیمة الدخل إن وجد  •
 . أو أى مستند إلثبات الشخصیة بطاقة شخصیة أو عائلیة •
 . سنة ٦٥مستند رسمى یثبت أن سن طالب الخدمة أقل من  •
و االوالد أو مستخرج رسمى منھا أو شھادة بسقوط القید أو خطاب رسمى من المدرسة أو المعھد الملتحق بھ د الولد أشھادة میال •

الولد أو االوالد مبینا بھ تاریخ المیالد واسم االبوین مختوما وموقعا علیھ من ناظر المدرسة أو المعھد ویجوز لرئیس الوحدة 
 تاریخ المیالد – اسم االبوین –اسم الولد ( لناحیة إثبات البیانات الخاصة باالوالد االجتماعیة بعد االطالع على دفتر الموالید با

 ) . رقم القید بسجل الموالید –
 .إقرار بعدم زواج أو عمل االوالد المعالیین الملتحقین بمراكز التدریب أو بالمدارس أو بالمعاھد أو بالجامعات  •
 . بعمل إقرار بعدم زواج البنت المعالة أو التحاقھا •

 :           مستندات خاصة بكل فئة طالبة للمساعدة الشھریة 
 :بالنسبة للحوامل  

 .تقریر طبى یثبت الحمل وتاریخھ •
 .مستند رسمى بعدد األوالد األحیاء  •
 .إقرار من صاحبة الطلب بعدد أبنائھا األحیاء ویعتمد اإلقرار من رئیس الوحدة االجتماعیة المختصة  •
 .ة دخل األسرة مستند رسمى بقیم •
 :بالنسبة للرضیع  

 .شھادة میالد الرضیع أو مستخرج رسمى منھا  •
 .مستند رسمى بعدد األوالد األحیاء  •
 .إقرار من صاحبة الشأن بعدد أبنائھا األحیاء ویعتمد اإلقرار من رئیس الوحدة االجتماعیة المختصة  •
 .مستند رسمى بقیمة دخل األسرة  •

 :عائلھا مسجونا أو من فى حكمھ لمدة التقل عن شھرین متتالیین وال تزید عن ثالث سنوات بالنسبة لألسرة التى یكون 
 .أو تصریح زیارة المعتقل ) من فى حكم المسجون ( إخطار من السجن أو المعتقل  •
 االجتماعیة قسیمة زواج أو بطاقة عائلیة أو إقرار فى حالة تعذر تقدیم أى مستند رسمى ویعتمد توقیع المقرمن رئیس الوحدة •

 .المختصة 
 -:بالنسبة لحاالت المرض

 .تقریر طبى رسمى یثبت أن صاحب الشأن مصاب بمرض یمنعھ عن العمل أو یؤثر على دخلھ  •
قسیمة زواج أو بطاقة عائلیة أو إقرار فى حالة تعذر تقدیم اى مستند رسمى ویعتمد اإلقرار من رئیس الوحدة االجتماعیة  •

 .المختصة 
 :ة التى یھجرھا عائلھا لمدة التقل عن ستة شھور متصلة والیعلم محل إقامتھ بالنسبة لألسر

قسیمة زواج أو بطاقة عائلیة أو إقرار فى حالة تعذر تقدیم أى مستند رسمى ویعتمد اإلقرار من رئیس الوحدة االجتماعیة  •
 .المختصة 

 .مستند تحریات الشرطة  •
 :ملحوظة 

 .اء أیة بیانات ضروریة من أى جھة أخرى بمعرفتھا تتولى الجھة التى تقدم الخدمة استیف
 : المبالغ المقررة للحصول على الخدمة -:ثانیا 

 .تؤدى الخدمة مجانًا 
 :  التوقیتات المحددة إلنجاز الخدمة-: ثالثا 

 .یتم البت فى الطلب خالل ثالثون یوما من تاریخ التقدم بھ مستوفیا كافة المستندات المطلوبة  
 

 



 الحاكمة إلجراءات الحصول على خدمةالقواعد 
 طلب صرف معاش ضمانى

 
ص رف  حص ول عل ى الخ دمات الجماھیری ة ومنھ ا خدم ة       ال تیس یر  ف ى ش أن   ١٩٩٨ لسنة ٤٢٤٨وفقا لقرار رئیس مجلس الوزراء رقم     
 .معاش ضمانى بوزارة التضامن االجتماعي 

  .١/٩/٢٠٠٦ا النموذج الصادر بتاریـخ تلتزم الجھات اإلداریة المعنیة بتقدیـم الخدمة وفقا للوارد بھذ
من تحدید المس تندات واألوراق والمب الغ     ) ووزارة التضامن االجتماعي والمحافظات الجھاز المركزى للتنظیم واالدارة كثمرة للتعاون بین    (

وأى مخالفة  - المقدم للحصول علیھا  المحددة إلنجازھا، أو اإلعالن عن رأیھا فى الطلبالزمنیةالمطلوبة للحصول على الخدمة، والتوقیتات 
 -: وذلك على النحو التالى -  المسئولیةتبلذلك تر

 : المستندات واألوراق المطلوبة -:أوال 
 :ضمان مرفقا بھا مایلى ) ١(یقدم طلب الحصول على الخدمة على استمارة  
 :مستندات عامة تطلب من جمیع الفئات  

 .ب ملزمون بالنفقة إقرار من صاحب الشأن بعدم وجود أقار •
 .إقرار من صاحب الشأن بعدم وجود مصدر دخل لألسرة أو إقرار بقیمة الدخل إن وجد  •
 .أو أى مستند إلثبات الشخصیة  بطاقة شخصیة أو عائلیة •

 بلغوا االرملة والمطلقة وأوالد المطلقة اذا توفیت أو تزوجت أو سجنت والعاجز واالشخاص الذین: مستندات عامة بالنسبة لفئات 
 :سن الشیخوخة وأسرة المسجون لمدة التقل عن ثالث سنوات وھى 

شھادة میالد الولد أو االوالد أو مستخرج رسمى منھا أو شھادة بسقوط القید أو خطاب رسمى من المدرسة أو المعھد الملتحق بھ  •
ظر المدرسة أو المعھد ویجوز لرئیس الوحدة الولد أو االوالد مبینا بھ تاریخ المیالد واسم االبوین مختوما وموقعا علیھ من نا

 تاریخ المیالد – اسم االبوین –اسم الولد ( االجتماعیة بعد االطالع على دفاتر الموالید بالناحیة إثبات البیانات الخاصة باالوالد 
 ) . رقم القید بسجل الموالید –

 .ریب أو بالمدارس أو بالمعاھد أو بالجامعاتإقرار بعدم زواج أو عمل االوالد المعالیین الملتحقین بمراكز التد •
 .إقرار بعدم زواج البنت المعالة أو التحاقھا بعمل  •

 :           مستندات خاصة بكل فئة طالبة للمعاش الضمانى 
 :بالنسبة للیتیم  

ة أو المعھد المقید بھ أو مستخرج رسمى منھا أو شھادة سقوط قید أو خطاب رسمى من المدرس) االوالد / الولد ( شھادة میالد  •
یوضح تاریخ المیالد وأسم االبوین موقعا علیھ من ناظر المدرسة أو المعھد مختوما بختم المدرسة أو المعھد أو اطالع  رئیس 

 .الوحدة االجتماعیة على دفتر الموالید بالناحیة واثباتھ للبیانات الخاصة بالیتیم 
لتحقین بالمدارس أو الجامعات أو مراكز التدریب أو التحاقھم بعمل ویعتمد إقرار من صاحب الشأن بعدم زواج االبناء الم •

 .االقرارمن رئیس الوحدة االجتماعیة المختصة 
شھادة رسمیة بوفاة االبوین أو فاة االب وزواج االم أو إقرار بذلك من صاحب الشأن فى حالة عدم وجود مستند ، ویعتمد  •

 .لمختصة االقرار من رئیس الوحدة االجتماعیة ا
قسیمة زواج االم بعد وفاة االب أو مستند رسمى أو اقرار بذلك من صاحب الشأن فى حالة عدم وجود مستند ، ویعتمد االقرار  •

 .من رئیس الوحدة االجتماعیة المختصة 
 :بالنسبة لالرملة 

 .شھادة وفاة الزوج أو مستخرج رسمى منھا أو مستند رسمى یثبت وفاة الزوج  •
 .بة الشأن بأنھا لم تتزوج بعد وفاة زوجھا ، ویعتمد اإلقرار من رئیس الوحدة االجتماعیة المختصة إقرار من صاح •
 . سنة أو شھادة طبیة تثبت ذلك اذا تعذر تقدیم المستند  ٦٥مستند رسمى یثبت أن سن االرملة یقل عن  •
 :بالنسبة للمطلقة  

الطالق وأنھا لم تتزوج بعد الطالق ویعتمد توقیع المقر من رئیس قسیمة الطالق أو اقرار من صاحبة الشأن بطالقھا وتاریخ  •
 .الوحدة االجتماعیة المختصة 

 . سنة أو شھادة طبیة رسمیة تثبت ذلك اذا تعذر تقدیم المستند  ٦٥مستند رسمى یثبت أن سن المطلقة یقل عن  •
ملتحق  ین ب  التعلیم المتوس  ط وف  وق المتوس  ط   س  نة ، و٢٦حت  ى س  ن (  توفی  ت أو تزوج  ت أو س  جنت بالنس  بة آلبن  اء المطلق  ة اذا

 ) :ومراكز التدریب 
قسیمة طالق األم أو اقرار من صاحب الشأن بطالقھا وتاریخ الطالق ، ویعتمد توقیع المقر من رئیس الوحدة االجتماعیة  •

 .المختصة 
فاة ویعتمد توقیع المقر من رئیس الوحدة شھادة وفاة االم المطلقة فى حالة  وفاتھا أو اقرار من صاحب الشأن بوفاتھا وتاریخ الو •

 .االجتماعیة المختصة 
قسیمة زواج االم المطلقة فى حالة زواجھا بعد الطالق أو اقرار من صاحب الشأن بزواجھا وتاریخھ ، ویعتمد توقیع المقر من  •

 .رئیس الوحدة االجتماعیة المختصة 
حالة سجنھا موضحا بھ تاریخ دخول السجن ومدة العقوبة والتاریخ إخطار من السجن الذى تقضى بھ المطلقة مدة العقوبة فى  •

 .المقرر لالفراج عنھا 
 



 :بالنسبة للعاجز 
 . سنة أو شھادة طبیة بذلك فى حالة تعذر تقدیم المستند ٦٥ – ١٨مستند رسمى یثبت أن سن العاجز یترواح بین  •
جتماعیة فى حالة عدم وجود المستند ، ویعتمد االقرار من رئیس قسیمة زواج العاجز أو البطاقة العائلیة أو اقرار بالحالة اال •

 .الوحدة االجتماعیة المختصة 
شھادة بنتیجة الفحص الطبى المثبت للعجز أو تقریر من رئیس الوحدة االجتماعیة التى یقیم الطالب فى دائرتھا وذلك بالنسبة الى  •

 . التضامن االجتماعىأنواع العجز الظاھر التى یصدر بتحدیدھا قرار من وزیرة
 :بالنسبة لألشخاص الذین بلغو سن الشیخوخة 

شھادة میالد أو مستخرج رسمى منھا أو البطاقة الشخصیة أو العائلیة التى تثبت ذلك أو شھادة بالتطعیم ضد الجدرى مضى  •
 سنة أو ٥٠تفید بلوغ االبن  سنة أو شھادة میالد أحد االبناء ٥٠ سنة أو قسیمة الزواج التى مضى علیھا ٦٥علیھا أكثر من 

 .شھادة تجنید یستدل منھا على السن أو شھادة طبیة رسمیة تفید ذلك 
قسیمة زواج طالب المعاش أو اقرار بالحالة االجتماعیة فى حالة عدم وجود المستند ویعتمد توقیع المقر من رئیس الوحدة  •

 .االجتماعیة المختصة 
 :سبق لھا الزواج  سنة ولم ی٥٠بالنسبة للبنت التى بلغت 

 سنة أو شھادة طبیة رسمیة اذا ٥٠شھادة المیالد أو مستخرج رسمى منھا أو أى مستند رسمى یثبت أن سن طالبة المعاش قد بلغ  •
 .تعذر تقدیم المستند 

 .إقرار من صاحبة الشأن بأنھا لم یسبق لھا الزواج ، ویعتمد توقیع المقر من رئیس الوحدة االجتماعیة المختصة  •
 سنة وملتحفین بالتعلیم المتوسط وفوق المتوسط ٢٦االبناء حتى سن ( لنسبة السرة المسجون مدة التقل عن ثالث سنوات با

 ) :ومراكز التدریب 
قسیمة زواج المسجون أو اقرار من الزوجة بالحالة االجتماعیة موضحا بھ تاریخ الزواج وأنھا مازالت فى عصمتھ ویعتمد  •

 .وحدة االجتماعیة المختصة توقیع المقر من رئیس ال
مستند إخطار من السجن الذى یقضى بھ العائل مدة العقوبة موضحا بھ تاریخ دخولھ السجن ومدة العقوبة والتاریخ المقرر  •

 .لإلفراج عنھ 
 .تتولى الجھة التى تقدم الخدمة استیفاء أیة بیانات ضروریة من أى جھة أخرى بمعرفتھا : ملحوظة 

 
 : المقررة للحصول على الخدمة  المبالغ-:ثانیا 

 . تؤدى الخدمة مجانًا 
 :  التوقیتات المحددة إلنجاز الخدمة-: ثالثا 

 .یتم البت فى الطلب خالل ثالثون یوما من تاریخ تقدیم الطلب  
 



 القواعد الحاكمة إلجراءات الحصول على خدمة
 طلب صرف مساعدة دفعة واحدة

 
ص رف  حص ول عل ى الخ دمات الجماھیری ة ومنھ ا خدم ة       ال تیس یر  ف ى ش أن   ١٩٩٨ لسنة ٤٢٤٨وفقا لقرار رئیس مجلس الوزراء رقم     

 .مساعدة دفعة واحدة بوزارة التضامن االجتماعي 
 ١/٩/٢٠٠٦بت        اریخ تلت        زم الجھ        ات اإلداری        ة المعنی        ة بتقدی        ـم الخدم        ة وفق        ا لل        وارد بھ        ذا النم        وذج الص        ادر       

من تحدید المس تندات واألوراق والمب الغ     ) ووزارة التضامن االجتماعي والمحافظات دارةالجھاز المركزى للتنظیم واال كثمرة للتعاون بین    (
وأى مخالفة  -المحددة إلنجازھا، أو اإلعالن عن رأیھا فى الطلب المقدم للحصول علیھا الزمنیة المطلوبة للحصول على الخدمة، والتوقیتات  

 -: وذلك على النحو التالى -  المسئولیةتبلذلك تر
 : المستندات واألوراق المطلوبة -:أوال 

 :ضمان مرفقا بھا مایلى ) ١(یقدم طلب الحصول على الخدمة على استمارة  
 :بالنسبة لمصاریف الوضع  

 .شھادة میالد الرضیع أو مستخرج رسمى منھا  •
 .شھادات میالد االوالد االحیاء أو أى مستند رسمى یثبت تاریخ المیالد واسم االبوین  •
 .ر بعدد االوالد االحیاء واعتماد االقرار من رئیس الوحدة االجتماعیة المختصة إقرا •
قسیمة الزواج أو الطالق أو البطاقة العائلیة أو اى مستند رسمى یثبت الحالة االجتماعیة أو اقرار بالحالة االجتماعیة ویعتمد  •

 .االقرار من رئیس الوحدة االجتماعیة المختصة 
 . مستند رسمى إلثبات الشخصیة ىأو أ یةبطاقة شخصیة أو عائل •
 .مستند رسمى یثبت قیمة دخل االسرة أو اقرار فى حالة العمل الحر ویعتمد االقرار من رئیس الوحدة االجتماعیة المختصة  •
 :بالنسبة لمصاریف الجنازة  

 .شھادة الوفاة  •
 .سركى المعاش أو المساعدة  •

 : الدخل لتدعیم مشروعات بالنسبة لالشخاص أو االسر المحتاجة محدودة
 . على األصل أو أى مستند رسمى الثبات الشخصیة اإلطالعبعد  الرقم القومىصورة  •
 .مستند رسمى یثبت قیمة دخل االسرة أو اقرار فى حالة العمل الحر ویعتمد االقرار من رئیس الوحدة االجتماعیة المختصة  •
 .ثبت تاریخ میالد االوالد واسم االبوین صورة من شھادات میالد االوالد أو أى مستند رسمى ی •
 )  :مراحل التعلیم المتوسطة ( بالنسبة لمواجھة مصاریف التعلیم  

 قسیمة الزواج أوالطالق أو شھادة وفاة االب أو إقرار بالحالة االجتماعیة لصاحب الشأن أو سركى المعاش الضمانى  •
 .أو المساعدة  الشھریة بدال من المستندات السابقة 

ستند رسمى یثبت قیمة دخل االسرة أو إقرار من صاحب الشأن فى حالة العمل الحر ویعتمد االقرار من رئیس الوحدة م •
 .االجتماعیة المختصة 

 .أو أى مستند رسمى إلثبات الشخصیة  الرقم القومى •
 :بالنسبة  للحاالت الفردیة الملحة   

لشأن فى حالة العمل الحر ویعتمد االقرار من رئیس الوحدة مستند رسمى یثبت قیمة دخل االسرة أو اقرارمن صاحب ا •
 .االجتماعیة المختصة 

 .أو أى مستند رسمىإلثبات الشخصیة أو سركى المعاش أو المساعدة بدال من المستندات السابقة  الرقم القومى •
 .أى مستند یدعم الحالة الملحة  •

 .انات ضروریة من أى جھة أخرى بمعرفتھا تتولى الجھة التى تقدم الخدمة استیفاء أیة بی: ملحوظة 
 : المبالغ المقررة للحصول على الخدمة -:ثانیا 

 .تؤدى الخدمة مجانًا 
 :  التوقیتات المحددة إلنجاز الخدمة-: ثالثا 

 -: اآلتیتین  نیتم البت فى الطلب خالل ثالثون یوما من تاریخ التقدم بالطلب فى حالة توافر االعتمادات المالیة باستثناء الحالتی 
 .تصرف المساعدة خالل سبعة أیام من تاریخ تقدیم الطلب :  حالة الوضع  •
 .تصرف المساعدة خالل یومین من تاریخ تقدیم الطلب :  حالة الجنازة  •

 .على ان یقدم الطلب الخاص بھاتین الحالتین خالل أسبوعین من تاریخ الوضع أو الوفاة 
        

 


