اإلدارة العامة
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مىايه لاى .........................................................................................................................
/
ابم  ...........................تاايخ / :
بااا ( ت ديي  /لياا )
مدير عام الضمان االجتماعى
................................
د اال زع ىا القانمن ابم  30لسنل  1977مت ديزته مالقاااا المماايل المنذذط لره مىار تت رع ال ابرث االجتمراى
مىا المستندا الما قل .
/
/
جدل  .................................تاايخ :
قــــــــــرر
جنيه
قرش
جنيه
قرش
ي دي ( الم را  /المسراىدط ) مرن  ........ .......لر  ........ .......ىت رااا مرن  / /نراا ىار التت رع
المااد من المبدط االجتماىيل جدل  .............................كتا دا ابم  .............تاايخ  / /لألس اب اآلتيل:
............................................................................................................................................................
المدير العام
مدير إدارة الضمان االجتماعى
رئيس القسم
مراجع الضمان
...............
..................................
................
..................
القواعد الحاكمة الجراءات الحصول على الخدمة
قا لقااا ائيس مجاس الممااا ابرم  2922لسرنل  1998ر شر ن ت سري جراااا بارمي المرما نين ىار خردما
ممااط التضامن االجتماىي مالت ديي الما .
المستندات التى تم االطالع عليها
مسلسل
المستندات المرفقة
مسلسل
ا ا رررر لنررررا  ..................................ال ابررررث
1
االجتمررراى مبررردط  ..............................ىاررر
2
المستندا اآلتيل :
1
3
2
4
3
5
الباحث االجتماعى
..........................
إيصال
استام لنا ..............................................ال اب المقدم من السـيد .................................................
ذرري  /مسرراىدط شرردايل  /مسرراىدط د ررل مابرردط مسررتم يا كا ررل مت ا ررا
ش ر ن اررب ارراف م ررا ضررمان  /م ررا
/
الباـــــــمي ىا الخدمــل ( المستندا  /الاسمم ) مبيد ال اب ابم  …...........تاايخ / :
/
التاايخ المبدد إلنجام الخدمل /
توقيع الموظف المختص
)
(

( أ ) قرار ربط ( معاش مساعدة ) رقم  .........................بتاريخ :
مديرعام الضمانن االجتماعى :

/

/

د اال زع ىا ال يانا الماادط دذا ال اب مىا القانمن  30لسنل  1977لاضرمان االجتمراى مت ديزتره مالقراااا المماايرل المنذرذط لره
مما جاا ال بث االجتماى .
مالمستندا المؤيدط له .
تاايخ / / :

قــــــــــــرر
قرش

جنيه

 /مساىدط مابع  ..........م  .............شدايا

يتاتب لامما ن  ............................المقيم نابيل  .................................م ا
/
/
 ل/
/
اىت اا من
ميااف اسم  ................................................... ....مينظا ........................................................................

رئيس القسم
................

مراجع الضمان
..................

مدير إدارة الضمان االجتماعى
..................................

( ب ) قرار لجنة الدفعة الواحدة رقم  ......................بتاريخ :

/

المدير العام
...............

/

اجتم الاجنل المشكال من السادط :
/
لنه يمم  .......................................المما / :
 -1االسم  .............................المظيذل  -4 .................االسم .............................
 -2االسم  .............................المظيذل  -5 .................االسم .............................
 -3االسم  .............................المظيذل .................
م د اال زع ىا ال يانا الماادط دذا ال اب مالمستندا الما قل مما جاا ال بث االجتماى تاايخ / / :
جنيه
با
باا الاجنل ااف مساىدط الد ل المابدط ممقداااا  ......... .........ق مبدات  ..................................الغيا .
يااف لامما ن  ................................................من نابيل .............................................................................
/
/
مذلك الستيزلدا تنذيذ المشامع الما تب شااف المبدط االجتماىيل ممما قل ال ميي اىت ااا من
ا ض البالل لألس اب اآلتيل :
.............................................................................................................................................................
المظيذل .....................
المظيذل .....................

الرئيس
................

أعضاء اللجنة
..................

.............................................................................................................................................................
( ج ) قرار رفض

معاش
مساعدة

 ...................رقم  .....................بتاريخ :

/

/

د اال زع ىا ال يانا الماادط دذا ال اب مىا القانمن ابم  30لسنل  1977لاضمان االجتماى مت ديزته مالقاااا المماايل المنذذط
مالمستندا المؤيدط .
له مما جاا ال بث االجتماى تاايخ / / :

قـــــــــــــــــرر
ا ض ال اب المقدم من المما ن  .........................................المقيم نابيل ...............................................................
مذلك لألس اب اآلتيل ............................................................................................................................. ........

مراجع الضمان
..................

رئيس القسم
................

بالل ىدم البامي ىا الخدمل
الجدا التاليل -:
المبا ظل :
ايئل الابا ل اإلداايل  :الماكم الائيس
مكتب الابا ل اإلداايل المبا ظل :

مدير إدارة الضمان االجتماعى
..................................

التمبي

المبدد  ،لم اب مستندا

القاااط

02 / 2902728 :

المدير العام
...............

لم م الغ ضا يل يمكنك االتااي إبدى

القواعد الحاكمة إلجراءات الحصول على خدمة
طلب صرف مساعدة شهرية
م قا لقااا ائيس مجاس الممااا ابرم 4248لسرنل  1998ر شر ن تيسريا البارمي ىار الخردما الجماايايرل ممندرا خدمرل اراف
مساىدط شدايل ممااط التضامن االجتماى .
تاتررررررررمم الجدررررررررا اإلداايررررررررل الم نيررررررررل تقديررررررررـم الخدمررررررررل م قررررررررا لاررررررررمااد دررررررررذا النمررررررررمذ الاررررررررادا ترررررررراايخ 2006/9/1
( كثماط لات امن ين الجدام الماكمى لاتنظيم ماالدااط مممااط التضامن االجتمراىي مالمبا ظرا ) مرن تبديرد المسرتندا ماألماا مالم رالغ
الم ام ل لابامي ىا الخدمل ،مالتمبيتا الممنيل المبددط إلنجاماا ،لم اإلىزن ىن اليدا ال اب المقدم لابامي ىايدا  -ملى مخالذرل
لذلك تاتب المسئمليل  -مذلك ىا النبم التال -:
أوال  -:المستندات واألوراق المطلوبة :
يقدم طلب الحصول على الخدمة على استمارة ( )1ضمان مرفقا بها مايلى :
مستندات عامة تطلب من جميع الفئات :
 بااا من اابب الش ن دم مجمد لبااب مامممن النذقل .
 بااا من اابب الش ن دم مجمد مادا دخي لألساط لم بااا قيمل الدخي ن مجد .
ابل شخايل لم ىائايل لم لى مستند إلث ا الشخايل .

 مستند اسم يث لن سن الب الخدمل لبي من  65سنل .
 شدادط ميزد ا لملد لم االمالد لم مستخا اسم مندا لم شدادط سقم القيد لم خ اب اسم من المداسل لم الم دد الماتب ه
الملد لم االمالد م ينا ه تاايخ الميزد ماسم اال مين مختمما مممب ا ىايه من ناظا المداسل لم الم دد ميجمم لائيس المبدط
االجتماىيل د اال زع ىا د تا المماليد النابيل ث ا ال يانا الخاال االمالد ( اسم الملد – اسم اال مين – تاايخ الميزد
– ابم القيد سجي المماليد ) .
 بااا دم مما لم ىمي االمالد الم اليين الماتبقين مااكم التدايب لم المدااس لم الم ااد لم الجام ا .
 بااا دم مما ال ن الم الل لم التبابدا مي .
مستندات خاصة بكل فئة طالبة للمساعدة الشهرية :
بالنسبة للحوامل :
يث البمي متاايخه.
 تقايا
دد األمالد األبياا .
 مستند اسم
 بااا من ااب ل ال اب دد ل نائدا األبياا مي تمد اإلبااا من ائيس المبدط االجتماىيل المختال .
 مستند اسم قيمل دخي األساط .
بالنسبة للرضيع :
 شدادط ميزد الاضيع لم مستخا اسم مندا .
دد األمالد األبياا .
 مستند اسم
 بااا من ااب ل الش ن دد ل نائدا األبياا مي تمد اإلبااا من ائيس المبدط االجتماىيل المختال .
 مستند اسم قيمل دخي األساط .
بالنسبة لألسرة التى يكون عائلها مسجونا أو من فى حكمه لمدة التقل عن شهرين متتاليين وال تزيد عن ثالث سنوات :
 خ اا من السجن لم الم تقي ( من بكم المسجمن ) لم تاايح ميااط الم تقي .
بالل ت ذا تقديم لى مستند اسم مي تمد تمبيع المقامن ائيس المبدط االجتماىيل
 بسيمل مما لم ابل ىائايل لم بااا
المختال .
بالنسبة لحاالت المرض-:
اسم يث لن اابب الش ن مااب ماض يمن ه ىن ال مي لم يؤثا ىا دخاه .
 تقايا
بالل ت ذا تقديم اى مستند اسم مي تمد اإلبااا من ائيس المبدط االجتماىيل
 بسيمل مما لم ابل ىائايل لم بااا
المختال .
بالنسبة لألسرة التى يهجرها عائلها لمدة التقل عن ستة شهور متصلة واليعلم محل إقامته :
بالل ت ذا تقديم لى مستند اسم مي تمد اإلبااا من ائيس المبدط االجتماىيل
 بسيمل مما لم ابل ىائايل لم بااا
المختال .
 مستند تبايا الشا ل .
ملحوظة :
تتولى الجهة التى تقدم الخدمة استيفاء أية بيانات ضرورية من أى جهة أخرى بمعرفتها .
ثانيا  -:المبالغ المقررة للحصول على الخدمة :
تؤدى الخدمل مجانا ً .
ثالثا  - :التوقيتات المحددة إلنجاز الخدمة :
ال اب خزي ثزثمن يمما من تاايخ التقدم ه مستم يا كا ل المستندا الم ام ل .
يتم ال

القواعد الحاكمة إلجراءات الحصول على خدمة
طلب صرف معاش ضمانى
م قا لقااا ائيس مجاس الممااا ابرم 4248لسرنل  1998ر شر ن تيسريا البارمي ىار الخردما الجماايايرل ممندرا خدمرل اراف
م ا ضمان ممااط التضامن االجتماىي .
تاتمم الجدا اإلداايل الم نيل تقديـم الخدمل م قا لامااد دذا النممذ الاادا تاايـخ . 2006/9/1
(كثماط لات امن ين الجدام الماكمى لاتنظيم ماالدااط مممااط التضامن االجتمراىي مالمبا ظرا ) مرن تبديرد المسرتندا ماألماا مالم رالغ
الم ام ل لابامي ىا الخدمل ،مالتمبيتا الممنيل المبددط إلنجاماا ،لم اإلىزن ىن اليدا ال اب المقدم لابارمي ىايدرا  -ملى مخالذرل
لذلك تاتب المسئمليل  -مذلك ىا النبم التال -:
أوال  -:المستندات واألوراق المطلوبة :
يقدم طلب الحصول على الخدمة على استمارة ( )1ضمان مرفقا بها مايلى :
مستندات عامة تطلب من جميع الفئات :
 بااا من اابب الش ن دم مجمد لبااب مامممن النذقل .
 بااا من اابب الش ن دم مجمد مادا دخي لألساط لم بااا قيمل الدخي ن مجد .
ابل شخايل لم ىائايل لم لى مستند إلث ا الشخايل .

مستندات عامة بالنسبة لفئات  :االرملة والمطلقة وأوالد المطلقة اذا توفيت أو تزوجت أو سجنت والعاجز واالشخاص الذين بلغوا
سن الشيخوخة وأسرة المسجون لمدة التقل عن ثالث سنوات وهى :
 شدادط ميزد الملد لم االمالد لم مستخا اسم مندا لم شدادط سقم القيد لم خ اب اسم من المداسل لم الم دد الماتب ه
الملد لم االمالد م ينا ه تاايخ الميزد ماسم اال مين مختمما مممب ا ىايه من ناظا المداسل لم الم دد ميجمم لائيس المبدط
االجتماىيل د اال زع ىا د اتا المماليد النابيل ث ا ال يانا الخاال االمالد ( اسم الملد – اسم اال مين – تاايخ الميزد
– ابم القيد سجي المماليد ) .
 بااا دم مما لم ىمي االمالد الم اليين الماتبقين مااكم التدايب لم المدااس لم الم ااد لم الجام ا .
 بااا دم مما ال ن الم الل لم التبابدا مي .
مستندات خاصة بكل فئة طالبة للمعاش الضمانى :
بالنسبة لليتيم :
 شدادط ميزد ( الملد  /االمالد ) لم مستخا اسم مندا لم شدادط سقم بيد لم خ اب اسم من المداسل لم الم دد المقيد ه
يمضح تاايخ الميزد ملسم اال مين ممب ا ىايه من ناظا المداسل لم الم دد مختمما ختم المداسل لم الم دد لم ا زع ائيس
المبدط االجتماىيل ىا د تا المماليد النابيل ماث اته لا يانا الخاال اليتيم .
 بااا من اابب الش ن دم مما اال ناا الماتبقين المدااس لم الجام ا لم مااكم التدايب لم التبابدم مي مي تمد
االبااامن ائيس المبدط االجتماىيل المختال .
بالل ىدم مجمد مستند  ،مي تمد
 شدادط اسميل م اط اال مين لم اط االب ممما االم لم بااا ذلك من اابب الش ن
االبااا من ائيس المبدط االجتماىيل المختال .
 بسيمل مما االم د م اط االب لم مستند اسم لم ابااا ذلك من اابب الش ن بالل ىدم مجمد مستند  ،مي تمد االبااا
من ائيس المبدط االجتماىيل المختال .
بالنسبة لالرملة :
 شدادط م اط المم لم مستخا اسم مندا لم مستند اسم يث م اط المم .
 بااا من ااب ل الش ن ندا لم تتمم د م اط ممجدا  ،مي تمد اإلبااا من ائيس المبدط االجتماىيل المختال .
 مستند اسم يث لن سن االامال يقي ىن  65سنل لم شدادط يل تث ذلك اذا ت ذا تقديم المستند .
بالنسبة للمطلقة :
د ال ز مي تمد تمبيع المقا من ائيس
 بسيمل ال ز لم ابااا من ااب ل الش ن زبدا متاايخ ال ز ملندا لم تتمم
المبدط االجتماىيل المختال .
 مستند اسم يث لن سن الم اقل يقي ىن  65سنل لم شدادط يل اسميل تث ذلك اذا ت ذا تقديم المستند .
بالنسبببة نبنبباء المطلقببة اذا توفيببت أو تزوجببت أو سببجنت ( حتببى سببن  26س بنة  ،وملتحقببين بببالتعليم المتوسببط وفببوق المتوسببط
ومراكز التدريب ) :
 بسيمل ز األم لم ابااا من اابب الش ن زبدا متاايخ ال ز  ،مي تمد تمبيع المقا من ائيس المبدط االجتماىيل
المختال .
 شدادط م اط االم الم اقل بالل م اتدا لم ابااا من اابب الش ن م اتدا متاايخ الم اط مي تمد تمبيع المقا من ائيس المبدط
االجتماىيل المختال .
 بسيمل مما االم الم اقل بالل مماجدا د ال ز لم ابااا من اابب الش ن مماجدا متاايخه  ،مي تمد تمبيع المقا من
ائيس المبدط االجتماىيل المختال .
بالل سجندا ممضبا ه تاايخ دخمي السجن ممدط ال قم ل مالتاايخ
 خ اا من السجن الذى تقض ه الم اقل مدط ال قم ل
المقاا لز اا ىندا .

بالنسبة للعاجز :
 مستند اسم يث لن سن ال اجم يتاماح ين  65 – 18سنل لم شدادط يل ذلك بالل ت ذا تقديم المستند .
بالل ىدم مجمد المستند  ،مي تمد االبااا من ائيس
 بسيمل مما ال اجم لم ال ابل ال ائايل لم ابااا البالل االجتماىيل
المبدط االجتماىيل المختال .
المث لا جم لم تقايا من ائيس المبدط االجتماىيل الت يقيم ال الب دائاتدا مذلك النس ل ال
 شدادط نتيجل الذبص ال
لنماع ال جم الظااا الت يادا تبديداا بااا من ممياط التضامن االجتماى .
بالنسبة لألشخاص الذين بلغو سن الشيخوخة :
 شدادط ميزد لم مستخا اسم مندا لم ال ابل الشخايل لم ال ائايل الت تث ذلك لم شدادط الت يم ضد الجداى مض
ىايدا لكثا من  65سنل لم بسيمل المما الت مض ىايدا  50سنل لم شدادط ميزد لبد اال ناا تذيد امن اال ن  50سنل لم
شدادط تجنيد يستدي مندا ىا السن لم شدادط يل اسميل تذيد ذلك .
بالل ىدم مجمد المستند مي تمد تمبيع المقا من ائيس المبدط
الب الم ا لم ابااا البالل االجتماىيل
 بسيمل مما
االجتماىيل المختال .
بالنسبة للبنت التى بلغت  50سنة ولم يسبق لها الزواج :
 شدادط الميزد لم مستخا اسم مندا لم لى مستند اسم يث لن سن ال ل الم ا بد اغ  50سنل لم شدادط يل اسميل اذا
ت ذا تقديم المستند .
 بااا من ااب ل الش ن ندا لم يس لدا المما  ،مي تمد تمبيع المقا من ائيس المبدط االجتماىيل المختال .
بالنسبة السرة المسجون مدة التقل عن ثالث سنوات ( االبناء حتى سن  26سنة وملتحفين بالتعليم المتوسط وفوق المتوسط
ومراكز التدريب ) :
ىامته مي تمد
 بسيمل مما المسجمن لم ابااا من الممجل البالل االجتماىيل ممضبا ه تاايخ المما ملندا مامال
تمبيع المقا من ائيس المبدط االجتماىيل المختال .
 مستند خ اا من السجن الذى يقض ه ال ائي مدط ال قم ل ممضبا ه تاايخ دخمله السجن ممدط ال قم ل مالتاايخ المقاا
لإل اا ىنه .
ملحوظة  :تتولى الجهة التى تقدم الخدمة استيفاء أية بيانات ضرورية من أى جهة أخرى بمعرفتها .
ثانيا  -:المبالغ المقررة للحصول على الخدمة :
تؤدى الخدمل مجانا ً .
ثالثا  - :التوقيتات المحددة إلنجاز الخدمة :
ال اب خزي ثزثمن يمما من تاايخ تقديم ال اب .
يتم ال

القواعد الحاكمة إلجراءات الحصول على خدمة
طلب صرف مساعدة دفعة واحدة
م قا لقااا ائيس مجاس الممااا ابرم 4248لسرنل  1998ر شر ن تيسريا البارمي ىار الخردما الجماايايرل ممندرا خدمرل اراف
مساىدط د ل مابدط ممااط التضامن االجتماىي .
تاتررررررررمم الجدررررررررا اإلداايررررررررل الم نيررررررررل تقديررررررررـم الخدمررررررررل م قررررررررا لاررررررررمااد دررررررررذا النمررررررررمذ الاررررررررادا ترررررررراايخ 2006/9/1
(كثماط لات امن ين الجدام الماكمى لاتنظيم ماالدااط مممااط التضامن االجتمراىي مالمبا ظرا ) مرن تبديرد المسرتندا ماألماا مالم رالغ
الم ام ل لابامي ىا الخدمل ،مالتمبيتا الممنيل المبددط إلنجاماا ،لم اإلىزن ىن اليدا ال اب المقدم لابامي ىايدا  -ملى مخالذرل
لذلك تاتب المسئمليل  -مذلك ىا النبم التال -:
أوال  -:المستندات واألوراق المطلوبة :
يقدم طلب الحصول على الخدمة على استمارة ( )1ضمان مرفقا بها مايلى :
بالنسبة لمصاريف الوضع :
 شدادط ميزد الاضيع لم مستخا اسم مندا .
 شدادا ميزد االمالد االبياا لم لى مستند اسم يث تاايخ الميزد ماسم اال مين .
 بااا دد االمالد االبياا ماىتماد االبااا من ائيس المبدط االجتماىيل المختال .
 بسيمل المما لم ال ز لم ال ابل ال ائايل لم اى مستند اسم يث البالل االجتماىيل لم ابااا البالل االجتماىيل مي تمد
االبااا من ائيس المبدط االجتماىيل المختال .
 اماط ال ابل الشخايل لمال ائايل لملى مستند اسم إلث ا الشخايل .
 مستند اسم يث بيمل دخي االساط لم ابااا بالل ال مي البا مي تمد االبااا من ائيس المبدط االجتماىيل المختال .
بالنسبة لمصاريف الجنازة :
 شدادط الم اط .
 ساك الم ا لم المساىدط .
بالنسبة لالشخاص أو االسر المحتاجة محدودة الدخل لتدعيم مشروعات :
 اماط من ال ابل الشخايل لم ال ائايل د اال زع ىا األاي لم لى مستند اسم الث ا الشخايل .
 مستند اسم يث بيمل دخي االساط لم ابااا بالل ال مي البا مي تمد االبااا من ائيس المبدط االجتماىيل المختال .
 اماط من شدادا ميزد االمالد لم لى مستند اسم يث تاايخ ميزد االمالد ماسم اال مين .
بالنسبة لمواجهة مصاريف التعليم ( مراحل التعليم المتوسطة ) :
 بسيمل المما لمال ز لم شدادط م اط االب لم بااا البالل االجتماىيل لاابب الش ن لم ساك الم ا الضمان
لم المساىدط الشدايل دال من المستندا السا قل .
بالل ال مي البا مي تمد االبااا من ائيس المبدط
 مستند اسم يث بيمل دخي االساط لم بااا من اابب الش ن
االجتماىيل المختال .
 اماط ال ابل الشخايل لم ال ائايل لم لى مستند اسم إلث ا الشخايل .
بالنسبة للحاالت الفردية الملحة :
بالل ال مي البا مي تمد االبااا من ائيس المبدط
 مستند اسم يث بيمل دخي االساط لم ابااامن اابب الش ن
االجتماىيل المختال .
 اماط ال ابل الشخايل لم ال ائايل لم لى مستند اسمىإلث ا الشخايل لم ساك الم ا لم المساىدط دال من المستندا
السا قل .
 لى مستند يدىم البالل المابل .
ملحوظة  :تتولى الجهة التى تقدم الخدمة استيفاء أية بيانات ضرورية من أى جهة أخرى بمعرفتها .
ثانيا  -:المبالغ المقررة للحصول على الخدمة :
تؤدى الخدمل مجانا ً .
ثالثا  - :التوقيتات المحددة إلنجاز الخدمة :
ال اب خزي ثزثمن يمما من تاايخ التقدم ال اب بالل تما ا االىتمادا الماليل استثناا البالتين اآلتيتين -:
يتم ال
 حالة الوضع  :تااف المساىدط خزي س ل ليام من تاايخ تقديم ال اب .
 حالة الجنازة  :تااف المساىدط خزي يممين من تاايخ تقديم ال اب .
ىا ان يقدم ال اب الخاص داتين البالتين خزي لس مىين من تاايخ المضع لم الم اط .

