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 ..................................................................................................رقم الشھر وتاریخھ
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 ..............................................................................................نوع االعانة المطلوبة 
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                    مقدم الطلب        
 : .................................            االسم        
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 ...........محافظة  

 التضامن االجتماعى مدیریة 
 إیصال

 ………………………….………………/  الطل  ب المق  دم م  ن الس  ید     ………………………/اس  تلمت أن  ا  
ی ة مس توفیا كاف ة متطلب ات     ل دعم أنش طة جمعی ة أھل   ) دوریة / استثنائیة / تأثیثیة / إنشائیة ( الحصول على اعانات     بشأن طلب 

. ................…وقید الطلب برقم )  توقیت انجاز الخدمة / الرسوم والمبالغ/ المستندات واالوراق( الحصـول على الخدمة  
 /      /بتاریخ    

                       توقیع الموظف المختص       /         /       التاریخ المحدد إلنجاز الخدمة            
         (............................. )  

 



 
 

 القواعد الحاكمة إلجراءات الحصول على الخدمة
حص  ول عل  ى الخ  دمات   ال تیس  یر فىش  أن ١٩٩٨ لس  نة ٤٢٤٨  رق  موفق  ا لق  رار رئ  یس مجل  س ال  وزراء      

ل دعم أنش طة   ) دوری ة   / اس تثنائیة / تأثیثی ة  / إنش ائیة  ( خدمة طلب الحصول عل ى اعان ات        الجماھیریة ومنھا   
 .جمعیة أھلیة 

 ١/٩/٢٠٠٦ـخ  ـبتاریـصادرالذج وــتلتزم الجھات اإلداریة المعنیة بتقدیــم الخدمة وفقــا للـوارد بھــذا النم  
م ن   )بالمحافظ ات  التض امن االجتم اعى  الجھ از المرك زى للتنظ یم واالدارة وم دیریات        كثمرة للتعاون بین    (  

 المح ددة إلنجازھ ا ،    الزمنی ة  المطلوبة للحصول على الخدمة والتوقیتات  والمبالغ وراقتحدید للمستندات واأل  
 وذل ك عل ى    - وأى مخالف ة ل ذلك ترت ب المس ئولیة     -أو اإلعالن عن رأیھا فى الطلب المق دم للحص ول علیھ ا        

 -:النحو التالى 
 : المستندات واألوراق المطلوبة: أوال 

 :        مستندات رئیسیة 
 . مجلس ادارة الجمعیة بطلب االعانة  وقیمتھا والغرض منھا واسباب طلب االعانة محضر .١
الحساب الختامى للجمعیة للسنة السابقة مباشرة مستوفیا االختام والتوقیعات مع ایضاح تاریخ تصدیق الجمعیة  .٢

 . العمومیة علیھا 
 . خطاب من البنك المودع بھ اموال الجمعیة بالرصید الحالى  .٣
  -:ستندات تقدم فى الحاالت التالیة       م

 -:تضاف المستندات التالیة الى المستندات الرئیسیة : االعانة االنشائیة  
 .المستند الذى یثبت ملكیة المكان او مایثبت تخصیصھ باسم الجمعیة  -
دة ومختومة باختامھم مقایسة تكالیف معتمدة من الحى بالقیمة والكمیة او من مدیریة االسكان او الوحدة المحلیة معتم -

 .لكل صفحة من صفحات المقایسة 
 .رسم ھندسى معتمد من مھندس نقابى او استشارى  -
 .صورة من ترخیص المبنى الحالى او ترمیمھ فى حالة ازالة عمود او كمر  -
من  %٥٠تعھد من مجلس ادارة الجمعیة بتنفیذ المشروع فى موعد اقصاه سنة من تاریخ صرف االعانة وتحمل  -

 .لیف المشروع تكا
 :تضاف المستندات التالیة الى المستندات الرئیسیة : االعانة التأثیثیة 

 .كشف باالحتیاجات المطلوبة یوضح القیمة والكمیة معتمد من الجمعیة  -
 . عروض اسعار توضح القیمة والكمیة معتمد من الجمعیة ٣عدد  -
 . من التكلفة٪٥٠ریخ صرف االعانة وتحمل تعھد من مجلس ادارة الجمعیة بالشراء خالل ستة اشھر من تا -

 : االعانة االستثنائیة 
  ) ٣ إلى رقم ١رقم ( تقدم المستندات الرئیسیة من 

  :االعانة الدوریة
 .یقدم فقط الحساب الختامى للجمعیة للسنة السابقة مباشرة مستوفیا االختام والتوقیعات 

 :المبالغ المقررة للحصول على الخدمة : ثانیا 
 دون رسومب  

  :التوقیتات المحددة إلنجاز الخدمة: ثالثا
  یتم الموافقة على منح االعانة االنشائیة والتاثیثیة واالستثنائیة خالل اربعة اشھر یتم اثناؤھا عرض طلب االعانة  -

 علىمجلس ادارة  صندوق االعانات الفرعى بمدیریة التضامن االجتماعى ثم یتم العرض على مجلس ادارة  صندوق
 .االعانات المركزى لتقریر مایراه بشانھا او حسب انعقاد جلسة الصندوق المركزى 

 .یتم منح االعانة الدوریة خالل اسبوع بعد استیفاء المستندات واالوراق المطلوبة  -
  

 

أو مبالغ إضافیة تحت أى   حالة عدم الحصول على ھذه الخدمة فى التوقیت المحدد أو طلب مستنداتفى

 :ك االتصال بإحدى الجھات اآلتیة مسمى یمكن

 :المحافظة  ت 

 ٠٢/ ٢٩٠٢٧٢٨: المركز الرئیسى بالقاھرة ت : ھیئة الرقابة اإلداریة 

 :مكتب الرقابة اإلداریة بالمحافظة ت 


