
  
 محافظة ................................

 التضامن االجتماعى مديرية
 ...........................االدارة االجتماعية

 .................الوحدة االجتماعية..........
 

 
 طلب 

 صرف مساعدة نقدية دفعة واحدة ألسرة المجند وأسرة والده
 

 .....................................................................................اسم مقدم الطلب.......................

 ..............صفته ) المجند / الزوجة / االوالد / الوالد / الوالدة / االخوة المعالين (.................................

 .........................................................................العنوان............................................

 دورها   /     /    جهة اصدارها .............(...............تاريخ ص ىرقم قوم / عائلية /رقم البطاقة ) شخصية

واج / الوضـــــــع / الجنازة / الملحة / التعليم / الز /نوع الحالة المستفيدة ) االشخاص واألسر محدودة الدخل 

 ..........................................(.................................................... االستدعاء لخدمة االحتياط

 

 تحريرا فى     /     /

 مقدم الطلب                                                                                                

 ......................... االســم  :                                                                                      

 ...............التوقيع : ...........                                                                                      

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     ديرية التضامن االجتماعى بمحافظة .........م

 ة االجتماعية .........................االدار
 .........................يةالوحدة االجتماع

 إيصال
 

 .………….......................................الطلب المقدم من السـيد  …………………………………استلمت أنا 
 بشأن طلب صرف مساعدة نقدية دفعة واحددة ألسدرة المجندد واسدرة والددو مسدتوفيا تافدة متطلبدات الحصدول علــــــــــــــدـى الخدمدة  

 بتاريخ      /      /  …...........وقيد الطلب برقم 

 التاريخ المحدد إلنجاز الخدمة     /      /  
 ف المختصتوقيع الموظ                         
                        ()............................                      
   



 القواعد الحاكمة إلجراءات الحصول على الخدمة
إجددراءات حصددول المددواطنين علددى الخدددمات  تيسدديرفددى شددأن  1998لسددنة  4248وفقددا لقددرار رئددي  مجلدد  الددوزراء رقددم 

 مساعدة نقدية دفعة واحدة ألسرة المجند و أسرة والدو بوزارة التضامن االجتماعى . صرفالجماهيرية ومنها خدمة طلب 
 1/9/2006  ـخــــــادربتاريــــــــلصج اوذــــــذا النمـــــــــبتقديم الخدمـــة وفقــــا للـوارد به  تلتزم الجهات االدارية  المعنية

مددن تحديددد للمسددتندات  ( المحاف ددات ووزارة التضددامن االجتمدداعى و  إلدارةتثمددرة للتعدداون بددين الجهدداز المرتددزو للتن دديم وا)  
ات  المحدددة إلنجازهدا  أ أو اإلعدعن عدن رأيهدا فدى الطلدب المقددم ـــــــدـوالتوقيت واألوراق والمبالغ المطلوبة للحصول على الخدمة

 -النحو التالى  :وذلك على   -ة لذلك ترتب المسئولية ــوأو مخالف  -ا ــــول عليهــــللحص

 : المستندات واألوراق المطلوبة -أوال :
 -مستند رئيسى يقدم فى جميع الحاالت  : *
 صورة مستند إثبات الشخصية لصاحب الشأن واألصل لعطعع .  -
 -مستندات تقدم فى الحاالت اآلتية : *

 بيان بالمستندات المطلوبة الحاالت المستحقة للمساعدة

حدودة األشخاص واآلسر م  -1
 ل .ــالدخ

 
 الحاالت الفردية الملحة -2
 مواجهة مصاريف التعليم. -3
 
زواج المجند أو أحد أخواته  -4

 مرة األولىلل
مساعدة من يستدعون لخدمة  -5

 االحتياط .

 بعدم وجود مصدر للدخل أو بقيمته مستند رسمى يثبت قيمة دخل اآلسرة أو إقرار -1
التالى ية باإلضافة إلى المستند ) يقدم فى تافة الحاالت التالفى حالة العمل الحر

 -:المذتور أمام تـــــــــل  حالة ( 
 أو مستند يفيد الحالة الملحة . -2
شهادات مدرسية للمجند نفسه أو أحد أبنائه آو أشقائه لمن تان منهم فى مراحل  -2

 التعليم المختلفة .
 صورة قسيمة الزواج واألصل لعطعع . -2
 
 دعاء لخدمة االحتياط .شهادة عسترية تفيد االست -2

 

 مواجهة مصاريف الوضع -6
 
 
 مواجهة  مصاريف الجنازة -7

 . صورة شهادة ميعد الرضيع أو مستخرج رسمى منها واألصل لعطعع  -1
شهادات ميعد األوالد األحياء أو إو مستند رسمى يثبت تاريخ الميعد و اسم   -2

 الوالدين.
 إقرار بعدد األوالد األحياء .  -3

 . صورة من شهادة الوفاة واألصل لعطعع  -1
 لم يتن للمتوفى أسرة . اإقرار يقدمه من قام بإجراءات الدفن إذ -2

 : المبالغ المقررة للحصول على الخدمة -ثانيا :
 الخدمة مجانا . تقدم

 : التوقيتات المحددة إلنجاز الخدمة -ثالثا : 
 -ستثناء الحالتين اآلتيتين :إتاريخ تقديم الطلب بتصرف المساعدة خعل شهرين من             

تصرف المساعدة خعل أسبوعين من تاريخ تقديم الطلب على أن يقدم الطلب خعل أسبوعين من تاريخ الوضع وال  -: حالة الوضع
 تصرف المساعدة بعد الطفل الثالث من األحياء .

 ديم الطلب على أن يقدم الطلب خعل شهر من تاريخ  الوفاة .تصرف المساعدة خعل يومين من تاريخ تق -: حالة الجنازة
خعل عام من تاريخ عقد الزواج                         هيقدم طلب  المساعدة فى حالة زواج المجند أو أحد أخوا ت -1 -ملحوظة :

 وتصرف مرة واحدة لتل حالة .
لمسلحة لمدة شهرين متتاليين فى أوقات الطوارئ تصرف المساعدة لمن يستدعون لخدمة االحتياط بالقوات ا -2 

 والعمليات الحربية  .
  

 
 

أو مبالغ تحت إى مسمى يمكنك االتصال بإحدى  إضافية فى حالة عدم الحصول على الخدمة فى التوقيت المحدد أو طلب مستندات
 -: تاليةال الجهات

 المحاف ة ت :....................................
 02/  2902728المرتز الرئيسى بالقاهرة  ت :  :قابة اإلداريةهيئة الر

 متتب الرقابة اإلدارية بالمحاف ة ت:

 
 

 


