
   االجتماعىالتضامنوزارة 
   .........بمحافظة   االجتماعىالتضامنمدیریة مدیر 

  .......................... إدارة الخدمة العامة
 

 

 طلب اإلعفاء من تأدیة الخدمة العامة 

 

 مدیر مدیریة التضامن االجتماعى / االستاذالسید

 …تحیة طیبة وبعد  

 …...............…………………………………………………/ مقدمھ لسیادتكم 

  …………………… عة جام………………………………الحاصل على مؤھل  

  …………………سنة ل…………………بتقدیر عام ………………………دور 

 ...……………………………………………………………………والمقیم  

 …........................برجاء التكرم بالموافقة على إعفائى من تأدیة الخدمة العامة حیث أننى 

..................................................................…………………………… 

 (......................)  .الرقم الكودى فى حالة التسجیل بالخدمة العامة 

 

 
 

 وتفضلوا سیادتكم بقبول فائق االحترام ،،

 

  توقیع مقدم الطلب    /    /                                                       تحریرا فى     

                                                .......................                                      

       

  االجتماعىالتضامنوزارة 
   .……بمحافظة   االجتماعىالتضامنمدیریة 

 .…………......…إدارة الخدمة العامة 

 إیصــــــــال 

 .............................. الطلب المقدم من السید ……………………………… أنا استلمت
 .بشأن طلب اإلعفاء من تأدیة الخدمة العامة مستوفیا المستندات المطلوبة

 ./   / بتاریخ ........ وقید الطلب برقم 
   /           /    التاریخ المحدد إلنجاز الخدمة  

      توقیع الموظف المختص                                                                        

                                                                         (                           )   



 
 

 القواعد الحاكمة إلجراءات الحصول على الخدمة 
  

شأن تیسیر الحصول على فى فى ١٩٩٨ لسنة ٤٢٤٨م وفقا لقرار رئیس مجلس الوزراء رق    

 التض   امنالخدم   ھ العام   ة ب   وزارة اإلعف   اء م   ن تأدی   ة  ومنھ   ا خدم   ھ طل   ب   الخ   دمات الجماھیری   ة

،  تلت  زم الجھ  ات االداری  ھ المعنی  ة بتق  دیم الخدم  ھ وفق  ا لل  وارد بھ  ذا النم  وذج  الص  ادر      االجتم  اعى

 التض  امنوزارة  ولمركزى للتنظ  یم واإلدارة ،  الجھ  ازاب  ینكثم  ره للتع  اون  ( ١/٩/٢٠٠٦بت  اریخ 

 م  ن تحدی  د للمس  تندات واألوراق ، والمب  الغ المطلوب  ة للحص  ول عل  ى   )، والمحافظ  ات  االجتم  اعى

الخدمھ ، والتوقیتات الزمنیة المحددة إلنجازھا ، أو اإلعالن عن رأیھا ف ى الطل ب المق دم للحص ول       

 -:ذلك على النحو التالى وأى مخالفھ لذلك ترتب المسئولیة و. علیھا 
 

 :المستندات واألوراق المطلوبة : أوال 
واألص  ل ) ج  واز س  فر / عائلی  ة / بطاق  ة شخص  یة ( ص  ورة م  ن مس  تند إثب  ات الشخص  یة   -

 . لالطالع 
 ٠صورة شھادة التخرج المؤقتة واألصل لالطالع -
 ) بالنسبة للذكور فقط ( صورة الموقف من التجنید  -
ص ورة معتم دة م ن ق رار التعی ین ، أو خط اب معتم د م ن         (عف اء  المستند المب رر لطل ب اإل      -

 ) . الخ ٠٠الجھة المرشح  للعمل بھا أو الرقم التأمینى 
 

 :المبالغ المقررة للحصول على الخدمھ  : ثانیا
 .    بدون رسوم 

 
 :التوقیتات المحددة إلنجاز الخدمھ   :ثالثا 
 ٤٨إلعفاء من الخدمة العامة فى موعد غایتھ تلتزم جھة اإلدارة بإصدار قرارھا فى طلب ا     

 .  من تاریخ تقدیم الطلب مستوفیا كافة المستندات واألوراق المطلوبة ساعة 
فى حالة فقد شھادة اإلعفاء من أداء الخدمة العامة یتم طلب استخراج بدل الفاقد من مدیریة     

 . الشئون االجتماعیة بالمحافظة  التابع لھا الطالب 
 
 
 

ى حالھ عدم الحصول على الخدمة فى التوقیت المح دد، أو طل ب مس تندات أو أي مب الغ اض افیھ          ف
 -:تحت أى مسمى  یمكنك االتصال بإحدى الجھات التالیة 

 :المحــــافــــــظـــــــــة   ت 
 ٢٩٠٢٧٢٨/٠٢:  المركز الرئیسى بالقاھرة ت : ھیئھ الرقابة اإلداریة 

 :ـافـــظـــة ت حإلداریـة بالمـمكتب الرقـــــابــــــة ا


