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 القواعد الحاكمة إلجراءات الحصول على الخدمة
حصتتول علتتى الختتدمات ال تيستتيراىشتتأن  1998لستتنة  4248 رقتتم واقتتا لقتترار رئتتيس مجلتتس التتوزرا    

  دوريتة   لتدعم انشتطة  خدمة طلا الحصول على اعانات ) إنشتائية   تأثيثيتة   استتثنائيةالجما يرية ومنها 
 جمعية ا لية .

 2006 9 1ـخ  ـبتاريـصادرالذج وــتلتزم الجهات اإلدارية المعنية بتقديــم الخدمة واقــا للـوارد بهــذا النم  
متن   بالمحاايتات التضتامن االجتمتاعىالجهاز المركتزى للتنيتيم واالدارة ومتديريات )كثمرة للتعاون بين   

المحتددة إلنجاز تا    الزمنيتة المطلوبة للحصول على الخدمة والتوقيتات والمبالغ وراقتحديد للمستندات واأل
وذلتت علتى   -واى مخالفتة لتذلت ترتتا المستئولية  -او اإلعالن عن رايها اى الطلا المقدم للحصول عليهتا 

 -:النحو التالى 
 : أوال : المستندات واألوراق المطلوبة

 مستندات رئيسية :        
 مجلس ادارة الجمعية بطلا االعانة  وقيمتها والغرض منها واسباا طلا االعانة . محضر .1

الحساا الختامى للجمعية للسنة السابقة مباشرة مستوايا االختام والتوقيعات مع ايضاح تاريخ تصديق الجمعية  .2
 العمومية عليها . 

 خطاا من البنت المودع به اموال الجمعية بالرصيد الحالى .  .3

  -ستندات تقدم فى الحاالت التالية :م      
 -االعانة االنشائية : تضاف المستندات التالية الى المستندات الرئيسية : 

 المستند الذى يثبت ملكية المكان او مايثبت تخصيصه باسم الجمعية . -
دة ومختومة باختامهم مقايسة تكاليف معتمدة من الحى بالقيمة والكمية او من مديرية االسكان او الوحدة المحلية معتم -

 لكل صفحة من صفحات المقايسة .

 رسم  ندسى معتمد من مهندس نقابى او استشارى . -

 صورة من ترخيص المبنى الحالى او ترميمه اى حالة ازالة عمود او كمر . -

%من  50تعهد من مجلس ادارة الجمعية بتنفيذ المشروع اى موعد اقصاه سنة من تاريخ صرف االعانة وتحمل  -
 ليف المشروع .تكا

 االعانة التأثيثية : تضاف المستندات التالية الى المستندات الرئيسية :

 كشف باالحتياجات المطلوبة يوضح القيمة والكمية معتمد من الجمعية . -

 عروض اسعار توضح القيمة والكمية معتمد من الجمعية . 3عدد  -
 من التكلفة. ٪50ريخ صرف االعانة وتحمل تعهد من مجلس ادارة الجمعية بالشرا  خالل ستة اشهر من تا -

 االعانة االستثنائية : 
 (  3إلى رقم  1تقدم المستندات الرئيسية من ) رقم 

 : االعانة الدورية

 يقدم اقط الحساا الختامى للجمعية للسنة السابقة مباشرة مستوايا االختام والتوقيعات .

 ثانيا : المبالغ المقررة للحصول على الخدمة :

 دون رسومب  

 : ثالثا: التوقيتات المحددة إلنجاز الخدمة

يتم الموااقة على منح االعانة االنشائية والتاثيثية واالستثنائية خالل اربعة اشهر يتم اثناؤ ا عرض طلا االعانة    -
 علىمجلس ادارة  صندوق االعانات الفرعى بمديرية التضامن االجتماعى ثم يتم العرض على مجلس ادارة  صندوق

 االعانات المركزى لتقرير مايراه بشانها او حسا انعقاد جلسة الصندوق المركزى .
 يتم منح االعانة الدورية خالل اسبوع بعد استيفا  المستندات واالوراق المطلوبة . -

  

 

أو مبالغ إضافية تحت أى  حالة عدم الحصول على هذه الخدمة فى التوقيت المحدد أو طلب مستندات فى

 ك االتصال بإحدى الجهات اآلتية :مسمى يمكن

 المحااية  ت :

 02  2902728 يئة الرقابة اإلدارية : المركز الرئيسى بالقا رة ت : 

 مكتا الرقابة اإلدارية بالمحااية ت :


