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القواعد الحاكمة إلجراءات الحصول على الخدمة
وفقا لقرار رئيس مجلسس السواراء رقسم  4248لسسنة  1998فسى شسنأن فىشسأن تيسسير الحصسول علسى الخسدمات
الجماهيرية ومنها خدمه بدل فاقد من شهادة تأدية الخدمة العامة بواارة التضامن االجتماعي.
تلتسسسام الجهسسسات االداريسسسه المعنيسسسة بتقسسسديم الخدمسسسه وفقسسسا للسسسوارد بهسسس ا النمسسسو

الصسسسادر بتسسساري

2006/9/1

( كثمسر للتعسساون بسسين الجهسساا المركسساى للتنوسيم واالدارة ،وواارة التضسسامن االجتمسساعي  ،والمحافوسسات ) مسسن
تحديد للمستندات واأل ورا  ،والمبال المطلوبة للحصول على الخدمه  ،والتوقيتات الامنية المحددة نإنجااهسا ،
أو انإعالن عن رأيها فى الطلب المقدم للحصول عليهسا  .وأى مخالفسه لس لر ترتسب المسسئولية و لسر علسى النحسو
التالى:
أوالً  :المستندات و األوراق المطلوبة:
بدون مستندات  ،ويفضل تقديم صورة من شهادة تأدية الخدمة العامة (إن وجدت)
ثانيا :المبالغ المقررة للحصول على الخدمه :
بدون رسوم.
ثالثا  :التوقيتات المحددة إلنجاز الخدمه :
تلتام جهة انإدارة بإصدار بدل فاقد من شهادة الخدمة العامة فى موعد غايته يومين من تاري تقديم
الطلب0

وفى حاله عدم الحصول على الخدمة فى التوقيت المحدد أو طلب مستندات إضافية أو أية مبال يمكنر االتصال
بإحدى الجهات التالية -:
المحـــــــافــــظـــــة

ت:

هيئه الرقابة اإلدارية  :المركز الرئيسى بالقاهرة ت02/2902728 :
مكــــتـــب الرقــابـــــة اإلداريــــة بالمحــــافظة

ت:

