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القواعد الحاكمة إلجراءات الحصول على الخدمة
وفقددا لقددرار رئددي مجل د الددوزراء رقددم  4248لسددنة  1998فددى شددأن تيسددير إجددراءات حصددول المددواطنين علددى الخدددمات
الجماهيرية ومنها خدمة طلب صرف مساعدة نقدية دفعة واحدة ألسرة المجند و أسرة والدو بوزارة التضامن االجتماعى .
تلتزم الجهات االدارية المعنية بتقديم الخدمـــة وفقــــا للـوارد بهــــــــــذا النمـــــوذج الصـــــــادربتاريــــــــخ 2006/9/1
( تثمددرة للتعدداون بددين الجهدداز المرتددزو للتن دديم واإلدارة ووزارة التضددامن االجتمدداعى والمحاف ددات ) مددن تحديددد للمسددتندات
واألوراق والمبالغ المطلوبة للحصول على الخدمة والتوقيتـــــــدـات المحدددة إلنجازهدا أ أو اإلعدعن عدن رأيهدا فدى الطلدب المقددم
للحصــــول عليهــــا  -وأو مخالفــة لذلك ترتب المسئولية  -وذلك على النحو التالى -:

أوال  -:المستندات واألوراق المطلوبة :
* مستند رئيسى يقدم فى جميع الحاالت -:
 صورة مستند إثبات الشخصية لصاحب الشأن واألصل لعطعع .* مستندات تقدم فى الحاالت اآلتية -:
الحاالت المستحقة للمساعدة
 -1األشخاص
الدخــل .

واآلسر

محدودة

 -2الحاالت الفردية الملحة
 -3مواجهة مصاريف التعليم.
 -4زواج المجند أو أحد أخواته
للمرة األولى
 -5مساعدة من يستدعون لخدمة
االحتياط .
 -6مواجهة مصاريف الوضع
 -7مواجهة مصاريف الجنازة

بيان بالمستندات المطلوبة
 -1مستند رسمى يثبت قيمة دخل اآلسرة أو إقرار بعدم وجود مصدر للدخل أو بقيمته
فى حالة العمل الحر( يقدم فى تافة الحاالت التالية باإلضافة إلى المستند التالى
المذتور أمام تـــــــــل حالة ) -:
 -2أو مستند يفيد الحالة الملحة .
 -2شهادات مدرسية للمجند نفسه أو أحد أبنائه آو أشقائه لمن تان منهم فى مراحل
التعليم المختلفة .
 -2صورة قسيمة الزواج واألصل لعطعع .
 -2شهادة عسترية تفيد االستدعاء لخدمة االحتياط .
 -1صورة شهادة ميعد الرضيع أو مستخرج رسمى منها واألصل لعطعع .
 -2شهادات ميعد األوالد األحياء أو إو مستند رسمى يثبت تاريخ الميعد و اسم
الوالدين.
 -3إقرار بعدد األوالد األحياء .
 -1صورة من شهادة الوفاة واألصل لعطعع .
 -2إقرار يقدمه من قام بإجراءات الدفن إذا لم يتن للمتوفى أسرة .

ثانيا  -:المبالغ المقررة للحصول على الخدمة :
تقدم الخدمة مجانا .
ثالثا  - :التوقيتات المحددة إلنجاز الخدمة :
تصرف المساعدة خعل شهرين من تاريخ تقديم الطلب بإستثناء الحالتين اآلتيتين -:
حالة الوضع  -:تصرف المساعدة خعل أسبوعين من تاريخ تقديم الطلب على أن يقدم الطلب خعل أسبوعين من تاريخ الوضع وال
تصرف المساعدة بعد الطفل الثالث من األحياء .
حالة الجنازة  -:تصرف المساعدة خعل يومين من تاريخ تقديم الطلب على أن يقدم الطلب خعل شهر من تاريخ الوفاة .
ملحوظة  -1 -:يقدم طلب المساعدة فى حالة زواج المجند أو أحد أخوا ته خعل عام من تاريخ عقد الزواج
وتصرف مرة واحدة لتل حالة .
 -2تصرف المساعدة لمن يستدعون لخدمة االحتياط بالقوات المسلحة لمدة شهرين متتاليين فى أوقات الطوارئ
والعمليات الحربية .

فى حالة عدم الحصول على الخدمة فى التوقيت المحدد أو طلب مستندات إضافية أو مبالغ تحت إى مسمى يمكنك االتصال بإحدى
الجهات التالية -:
المحاف ة ت ....................................:
هيئة الرقابة اإلدارية :المرتز الرئيسى بالقاهرة ت 02 / 2902728 :
متتب الرقابة اإلدارية بالمحاف ة ت:

