
  االجتماعى التضامنوزارة 
   .........بمحافظة  االجتماعى التضامنمديرية مدير 

 ..........................  إدارة الخدمة العامة

 

 

 طلب اإلعفاء من تأدية الخدمة العامة 

 

 االستاذ/ مدير مديرية التضامن االجتماعى السيد

 …تحية طيبة وبعد  

 …...............…………………………………………………مقدمه لسيادتكم / 

  …………………… عة جام………………………………الحاصل على مؤهل  

  …………………سنة ل…………………بتقدير عام ………………………دور 

 ...……………………………………………………………………والمقيم  

 …........................برجاء التكرم بالموافقة على إعفائى من تأدية الخدمة العامة حيث أننى 

..................................................................…………………………… 

 الرقم الكودى فى حالة التسجيل بالخدمة العامة )......................(  .

 

 
 

 وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق االحترام ،،

 

 توقيع مقدم الطلب     تحريرا فى     /    /                                                       

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

       

 االجتماعى التضامنوزارة 

   .……بمحافظة  االجتماعى التضامنمديرية 
 .…………......…إدارة الخدمة العامة 

 إيصــــــــال 

 ..............................الطلب المقدم من السيد  ………………………………أنا  استلمت
 .بشأن طلب اإلعفاء من تأدية الخدمة العامة مستوفيا المستندات المطلوبة

 ./ /   وقيد الطلب برقم........ بتاريخ  
 /          /       التاريخ المحدد إلنجاز الخدمة  

 توقيع الموظف المختص                                                                             

                                                                           )                           ( 



 
 

 القواعد الحاكمة إلجراءات الحصول على الخدمة 
  

شأن تيسير الحصوول علوى فىفى  1998لسنة  4248م وفقا لقرار رئيس مجلس الوزراء رق  

 التضوووامنالخدموووه العاموووة بووووزار  اإلعفووواء مووون تأديوووة ومنهوووا خدموووه طلوووب  الخووودمات الجماهيريوووة

،  تلتووزم الجهووات االداريووه المعنيووة بتقووديم الخدمووه وفقووا للوووارد بهوو ا النمووو    الصووادر  االجتموواعى

 التضووامنوزار  و لمركزى للتنظوويم واإلدار  ، الجهووازا بووينكثموورل للتعوواون )  1/9/2006بتوواريخ 

موون تحديوود للمسووتندات وا،ورال ، والمبووالب المطلوبووة للحصووول علووى  (، والمحافظووات  االجتموواعى

الخدمه ، والتوقيتات الزمنية المحدد  إلنجازها ، أو اإلعالن عن رأيها فى الطلوب المقودم للحصوول 

 - لك على النحو التالى :عليها . وأى مخالفه ل لك ترتب المسئولية و

 

 أوال : المستندات واألوراق المطلوبة :
صووور  موون مسووتند إثبووات الشخصووية ) بطاقووة شخصووية / عائليووة / جووواز سووفر ( وا،صوول  -

 لالطالع . 
 0صور  شهاد  التخر  المؤقتة وا،صل لالطالع -
 صور  الموقف من التجنيد ) بالنسبة لل كور فقط (  -
عفواء )صوور  معتمود  مون قورار التعيوين ، أو خطواب معتمود مون المستند المبرر لطلوب اإل -

 الخ ( . 00الجهة المرشح  للعمل بها أو الرقم التأمينى 
 

 ثانيا: المبالغ المقررة للحصول على الخدمه  :
 بدون رسوم.     

 
 ثالثا :التوقيتات المحددة إلنجاز الخدمه   :

 48إلعفاء من الخدمة العامة فى موعد غايته تلتزم جهة اإلدار  بإصدار قرارها فى طلب ا     
 من تاريخ تقديم الطلب مستوفيا كافة المستندات وا،ورال المطلوبة .  ساعة 

فى حالة فقد شهاد  اإلعفاء من أداء الخدمة العامة يتم طلب استخرا  بدل الفاقد من مديرية     
 الشئون االجتماعية بالمحافظة  التابع لها الطالب . 

 
 
 
ى حاله عدم الحصول على الخدمة فى التوقيت المحددد، أو طلدب مسدتندات أو أب مبدالغ اضدافيه ف

 -تحت أى مسمى  يمكنك االتصال بإحدى الجهات التالية :
 المحــــافــــــظـــــــــة   ت :

 2902728/02هيئه الرقابة اإلدارية : المركز الرئيسى بالقاهر  ت :  
 ـافـــظـــة ت :حإلداريـة بالمـمكتب الرقـــــابــــــة ا


