
 وزارة التضامن االجتماعى
 ………………  مدیریة التضامن االجتماعى بمحافظة 

  االجتماعیة …………………وحدة 
 

 لجھات أخرى لتقدیمھ طلب الحصول على بحث اجتماعى 
 

 رئیس الوحدة االجتماعیة / السید 

 .……تحیة طیبة وبعد  

 - :أرجو التفضل بالموافقة على إجراء بحث اجتماعى لى و بیاناتى كالتالى

 ..........................................................................……………………: االسم 

 ….…جھة إصدارھا    /         / تاریخ إصدارھا      … .....…العائلیة/ رقم البطاقة الشخصیة 

  ……………………..: محل اإلقامة ………………………………………: العنوان

 :………………………………………………………..…………...……المھنة 

 …………………………   .:    عدد من یعولھم …………………:الحالة االجتماعیة 

 ...…………………………………………  …………………:الغرض من البحث 

 ………………………………………………… ..… :…………الجھة طالبة البحث

 .لیس لى أى دخل شھرى ثابت / ……………………… علما بأن دخلى الشھرى قدره

 

 حترام ،،وتفضلوا بقبول فائق اال
       /      /      تحریرا فى

                        توقیع مقدم الطلب    
 (                        )                                                           

 

 وزارة التضامن االجتماعى
 ………………  بمحافظة  مدیریة التضامن االجتماعى

 اعیة االجتم…………………وحدة 
 

 إیصـــــــــال 
  ....................../الطلب المقدم من السید …………………………………استلمت أنا  

 مستوفیا كافة المستندات المطلوبة للحصول على طلب الحصول على البحث االجتماعىبشأن 
 الخدمة ،

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

 توقیع الموظف المختص 

                                                                                (                          )   



 القواعد الحاكمة  إلجراءات الحصول على الخدمة 

تیس یر الحص ول عل ى الخ دمات     ش أن   فى١٩٩٨ لس نة  ٤٢٤٨وفقا لقرار رئیس مجلس الوزراء رقم    

   ومنھ   ا خدم   ة الحص   ول عل   ى البح   ث االجتم   اعى لجھ   ات أخ   رى ب   وزارة التض   امن    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 ، وارةالجھ  از المرك  زى للتنظ  یم واالد  كثم  ره للتع  اون ب  ین    (١/٩/٢٠٠٦  بت  اریخ 

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

عل  ى الخدم  ھ ، والتوقیت  ات الزمنی  ة المح  ددة إلنجازھ  ا ، أو اإلع  الن ع  ن رأیھ  ا ف  ى الطل  ب المق  دم         

 :وأى مخالفھ لذلك ترتب المسئولیة وذلك على النحو التالى . للحصول علیھا 

 : المستندات واألوراق المطلوبة : أوال 

 ) .األصل لالطالع ( العائلیة          / البطاقة الشخصیة  •

 ).إن وجد( مستند رسمى بالدخل الشھرى        •

األص ل  ( اق المستندات الدالة عل ى ص حة البیان ات ال واردة باس تمارة البح ث االجتم اعى         فإر •

 ).لالطالع 

 .ید اجراء البحث االجتماعى خطاب من الجھة طالبة البحث تف •

 
  :المبالغ المقررة للحصول على الخدمة  : ثانیا 

 )مجانا ( تقدم الخدمة بدون رسوم   

 

 :التوقیتات المحددة إلنجاز الخدمة : ثالثا 

 من تاریخ تقدیم الطلب مستوفیا كافة إسبوعینتلتزم جھة اإلدارة بإنجاز الخدمة خالل 

 .المستندات المطلوبة 

 

حالة عدم الحصول على الخدمة فى التوقیت المحدد ، أو طلب مستندات  أو أیة مبالغ أضافیة فى 

 :تحت أى مسمى یمكنك االتصال بإحدى الجھات التالیة 

 : المحافظة    ت

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

 : مكتب الرقابة االداریھ بالمحافظة   ت


